Ook in de maand mei kun je meelopen met de Taroten Meditatiewandelingen in het Spanderswoud bij
Hilversum. De data zijn: woensdag 11 mei,
woensdag 18 mei en zaterdag 21 mei. Aanvang
09.30 uur. De wandeling kent een gezamenlijk
meditatiemoment, een gedeelte wandelen in stilte,
persoonlijke afstemming/healing en een tarotlegging
voor iedere deelnemer.
Start- en verzamelpunt is de parkeerplaats net voorbij
beeldentuin de Zanderij, Oude Meentweg 2, 1243 JD
’s-Graveland. Duur van de wandeling is tussen de
anderhalf en twee uur. Deelname kost 20 euro,
inclusief drinken en een snack. Je kunt je opgeven
via wendy@quen.info Ook leuk om samen met vrienden te doen. Maximaal vier
deelnemers.
Enkele reacties na de afgelopen Tarot- en Meditatiewandelingen:
'De ochtend was zeer verhelderend en verrijkend'
'De combinatie van praten, mediteren, tarot en lopen in stilte is heel sterk en
werkt verbindend'
Ongelooflijk hoe snel jij de vinger op de zere plek weet te leggen'
‘De healings en aanwijzingen zijn super accuraat en helder, dit geeft veel
vertrouwen en inzicht’
‘De tarotlegging midden in het bos opende echt mijn ogen’.

Het is een vorm die ik niet zo vaak toepas, of
misschien moet ik zeggen ‘nog niet’, want onlangs heb
ik weer ervaren hoe effectief een online healing en
reading is.
Toch prachtig hoe de taal van energie werkt, dwars
door alle digitale muren heen. Ik zag cliënte aan de
andere kant van het scherm gewoon steeds lichter en
blijer worden. De daarop volgende tarotsessie gaf een
mooie handleiding in de stappen die ze verder mocht gaan zetten.
Het was voor beiden een hele positieve ervaring. Voor mij, maar zeker ook voor
cliënte want zij kon lekker in haar eigen omgeving, in haar eigen stoel, de
behandeling ondergaan. Ik wil deze manier van healen en readen zeker een vervolg
gaan geven.
Lijkt het jou ook wel iets? Bel of app me voor meer informatie of voor het maken van
een afspraak.

Het komt voor dat iemand tijdens een healing-sessie
spontaan beelden doorkrijgt uit een vorig leven. Dat
was onlangs ook zo bij vaste klant Anita, een oudere
dame van achter in de zeventig jaar. Ik geef de
healingen bij haar thuis omdat ze wat slecht ter been
is. Halverwege de behandeling komen er bij haar
beelden naar boven die, zo blijkt al snel, alles te
maken hebben met een vorig leven.
Lees hier haar ervaring!

Naast de tarot- en meditatiewandelingen, of een
online sessie, ben je deze maand in de praktijkruimte
in Amstelveen natuurlijk ook van harte welkom voor:
Healing (Magnetiseren, Reiki, handoplegging,
intuïtieve massage)
Reading
Combinatie Healing en Reading
Tarotkaarten legging
Tarotsessie + Healing
Reïncarnatie- en Regressie Therapie
Coaching via de methode Moeiteloos Coachen
Kijk voor meer informatie op www.quen.info
Vragen? Bel of app me me op 06 36417646. Mailen mag ook: wendy@quen.info

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u wendy@quen.info toe aan uw adresboek.

