Tarievenlijst
Atelier de Engelbewaarder

Access bars sessie
1,5 uur · 85 EUR
Heb jij vaak hoofdpijn van spanning die je met je meedraagt? Ben je
vermoeid en weet je niet waar het vandaan komt? Onbewust houden we
zoveel spanning vast dat ons lichaam stijf en pijnlijk wordt.
Het is tijd om de spanning los te laten. Hoe je dat doet? Gun jezelf een
Access Bars sessie. Alle spanning en gedachtes loslaten wat jou beperkt
door van het dagelijks leven te kunnen genieten. En niet alleen je hoofd
ontspant, maar Acces Bars is ook weldadig voor je lichaam, tijdens deze sessie kan er zomaar
een gevoel in je hoofd en lichaam naar boven komen, wat je beperkt het je in jouw 'zijn’.

Shiatsu stoel massage
30 minuten · 30 EUR
Tijd om tot rust te komen komt steeds meer in het gedrang. De druk om
alsmaar te presteren veroorzaakt stress en allerlei lichamelijke klachten.
Stoelshiatsu is één van de meest doeltreffende manieren om de balans te
herstellen. Deze Japanse massagetechniek wordt over de kleding heen
gegeven. Hoofd, nek, schouders, rug, armen en handen worden effectief
behandeld. De cliënt zit op een speciale ergonomisch ontworpen stoel zodat
het lichaam zich helemaal kan ontspannen. Stoelshiatsu is daarom ook heel geschikt voor
behandeling bij bedrijven en evenementen.

Soul Body Fusion
30 minuten · 30 EUR
Soul Body Fusion® Voor meer bezieling in je lichaam, in je leven
Soul Body Fusion® is een eenvoudig en krachtig energetisch proces om
steeds meer het licht van je ziel in je lichaam te brengen. Door de
versmelting tijdens de Fusion tussen de energie van je ziel en van je lichaam
raak je meer verbonden met boven (je hoger bewustzijn, je ziel) en met
beneden (je lichaam, de aarde). Het is een uitnodiging om de balans tussen
ziel en lichaam te herstellen. De Soul Body Fusion is blijvend, maar ook een
proces dat altijd doorgaat.

Access bars met reading
1 uur 30 minuten · 85 EUR
Access bars sessie van 60 minuten en daarna een reading van 30 minuten.

Access Bars healing
1 uur · 57 EUR
Access Consciousness™ heeft een uniek energetisch lichaamsproces genaamd ACCESS
BARS™. Voor iedereen die meer rust, ruimte en ontspanning wenst, in het hoofd en in het
lichaam. Naast de diepe ontspanning die dit proces verzorgt, biedt een Bars® sessie ook
dynamische verandering, op alle vlakken van het leven.
Access BARS is een manier om een frisse wind door je energiehuishouding te laten waaien en
om zonder te praten gedragspatronen en vastzittende emoties, gedachten en gevoelens te
veranderen. “Het coole aan Access Bars is… het laat de polariteit in je hoofd oplossen”

Reading / consult
60 minuten · 60 EUR
Wil je balans in je leven en innerlijke rust? Heb je inzicht nodig?
Ik geef readings doormiddel verbinding te maken met jouw energie
doormiddel van magische pop en kaartlegging, ik kan dan meekijken in je
levensreis, en samen ontdekken we wat er anders kan, zodat jij weer vrolijk
je levensweg kan bewandelen.
Bij deze reading ontvang je uiteraard je persoonlijke magische pop erbij. Reading kan en mag
telefonisch, skype of hier in de woonwagen plaatsvinden.

Reading / consult
30 minuten · 40 EUR
Levensvragen, we hebben ze allemaal... Ik geef readings door middel van de magische pop en
kaartlegging. Door mij af te stemmen op jouw energie kan ik even meekijken in je leven en je
inzichten meegeven zodat jij weer vrolijk je levenspad kan bewandelen. Bij deze reading
ontvang je je persoonlijke magische pop. Een reading kan telefonisch, skype of hier in de
woonwagen.

Handlezen met handmassage
1 uur · 60 EUR
Wat is er fijner dan een heerlijke ontspannende handmassage ontvangen. Ik
masseer de handen en de onderarmen,met allereerst een scrub, daarna een
masker en en een fijne crème, tijdens deze ontspanningsmassage vertel ik
wat jouw handen laten zien, handlezen is een eeuwenoude techniek om
jouw kwaliteiten, liefde, werk, relatie en valkuilen te lezen en vanuit daar nog
mooier je leven te gaan bekijken. Duur van deze sessie is 40 min. voor €45.

Reiki behandeling + korte reading
60 min · 60 EUR
Reiki kan je helpen om wat beter in je vel te gaan zitten. Reiki kan heilzaam zijn voor stress en
spanning. Het doel van behandeling is wegnemen van blokkades in het lichaam door het geven

van universele levensenergie. Deze healing troost, kalmeert, heft pijn op en versnelt het fysieke
genezingsproces. Bij de reiki behandeling ontvang je ook nog een korte reading.

