Tarieven

Klik hier
om je afspraak
online te reserveren

Afzonderlijke sessies
Healing sessie - 80 min

€ 80,00

(Craniosacraal/Nadiki/Causale Voetreflexologie/Begeleiding/Chakra Healing)

Sessie Tarologie – 60 min

€ 70,00

Sessie Oorkaarsen & Infrarood Therapie – 45 min

€ 60,00

Healing abonnementen voor jou alleen
(Craniosacraal / Nadiki / Causale Voetreflexologie / Begeleiding / Chakra Healing)
sessies van 80 min

2 sessies (De “Op één been kunt ge niet staan” Pass)

6 maand geldig

€ 155,00

3 sessies (De “Alle goeie dingen bestaan uit 3” Pass)

1 jaar geldig

€ 225,00

4 sessies (4 Seasons Pass)

1 jaar geldig

€ 290,00

5 sessies (High Five Pass)

1 jaar geldig

€ 350,00

10 sessies (De Ten Ways to Heaven Pass)

1 jaar geldig

€ 650,00

12 sessies (De niet VIP maar MIP Pass)

1 jaar geldig

€ 720,00

4 sessies (Family Pass 4)

1 jaar geldig

€ 290,00

5 sessies (Family Pass 5)

1 jaar geldig

€ 350,00

10 sessies (Family Pass 10)

1 jaar geldig

€ 650,00

3 sessies (Het QuickStart Traject)

4 weken geldig

€ 180,00

10 sessies (Recovery Traject)

16 weken geldig

€ 500,00

Healing abonnementen om te delen met jouw oogappels
(Craniosacraal / Nadiki / Causale Voetreflexologie / Begeleiding / Chakra Healing)
sessies van 80 min

‘Urgent Matters’ Healing abonnementen. Jouw engagement met jezelf
(Craniosacraal / Nadiki / Causale Voetreflexologie / Begeleiding / Chakra Healing)
sessies van 80 min

Healing & hulp vanop afstand
Healing sessie vanop afstand (Nadiki/Chakra Healing) – 60 min

€ 60,00

Analyse en zuivering van jouw systeem tijdens een interactieve sessie via WhatsApp audio call
(voordeel: je kan op elk moment tijdens de sessie bijkomende vragen stellen en uitleg vragen)

Healing sessie vanop afstand (Nadiki/Chakra Healing)

€ 80,00

Nakijken en uitzuiveren van jouw systeem met rapportage achteraf via opnames op WhatsApp
(voordeel: rapport is eindeloos en eender wanneer te beluisteren).

Sessie Tarologie op afstand – 60 min

€ 60,00

Interactieve sessie via WhatsApp audio call
(voordeel: je kan op elk moment tijdens de sessie bijkomende vragen stellen en uitleg vragen)

Sessie Tarologie op afstand – 1 Urgent Question

€ 50,00

Antwoord op 1 vraag, gesteld via WhatsApp. Rapportage via opname, eveneens op WhatsApp
(Voordeel: rapport is eindeloos en eender wanneer te beluisteren)

Individuele workshops en speciale programma’s
“Leer zelf jouw voeding testen”

€ 200,00

Inbegrepen:
1. Workshop van 120 min
2. Opvolging – herhaling – aanvullende info na 1 à 2 weken: 60 min
3. Syllabus
Te testen voeding zelf mee te brengen

“Breath & Bodystretch” op maat

€ 200,00

Inbegrepen:
1. Basis les van 120min
a. Intake, bespreking problematiek en algemene healing ter
voorbereiding
b. Aansluitend aanleren van Breath & bodystretch op maat
2. Opvolging – herhaling – aanvullende info na 1 à 2 weken: 60 min

Groepslessen & workshops in groep
Workshop Voeding leren testen

€ 175,00 p.p.

Voor groepen van 2 tot 8 personen
Inbegrepen:
1. Workshop IN GROEP van 180 min met basisvoeding reeds voorzien
2. INDIVIDUELE Opvolging – herhaling – aanvullende info OP MAAT na 1 à 2 weken: 60 min
3. Syllabus

“Een reis door onze chakra’s” – ontdek, begrijp, en draag zorg voor jouw chakra’s

€ 275,00 p.p.

Voor groepen van 4tot 15 personen
Inbegrepen:
1. 3 Workshops (1 theoretisch en 2 praktisch (affirmaties en oefeningen)
van elk 120 min
2. Syllabus
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