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volg ons

WELKOM BIJ
MEETINGPOINT
Happy Cacao
Meetingpoint Happy Cacao is een
inspirerende en energetisch fijne
praktijkruimte waar je terecht kunt
voor coaching, therapeutische sessies
en workshops. Ook kun je de ruimte
huren voor bijv...

Het geven van consulten
Workshops of lezingen
Koffie ochtenden,
verjaardagen of andere
gelegenheden

Je kunt bij ons o.a.
terecht voor...
Akasha
consult/healing
Bestaat uit het openen van je opgeslagen gegevens, die door hogere
spirituele niet aardse begeleiders vrij
worden gegeven. Zij weten als geen
ander de informatie die jij nodig
hebt, door te geven.

Life Alignment balans
Een krachtige methode voor energetische healing en transformatie naar
hogere frequenties. Het ruimt op
zeer efficiënte wijze de blokkades op
die in de weg staan van een gezond,
vitaal en gelukkig leven.

Familie opstellingen
Inzicht krijgen hoe jouw familie
systeem nu daadwerkelijk werkt?
Melanie de Vreede heeft al vele
opstellingen met vakkundigheid en
invoelingsvermogen haarfijn naar
de kern weten te begeleiden.

Handlezen
Laat je verbazen hoe snel en vakkundig Frido veel over jou en je richting
weet te vertellen. Iedereen die zijn
handen heeft laten lezen, was aangenaam verrast. Hoe doeltreffend,
verhelderend zijn consulten zijn.

Human Design
coaching
Human Design gaat ervan uit dat
ieder mens een uniek ontwerp heeft
dat reeds vanaf je geboorte vast ligt.
Als je gaat leven volgens deze gebruiksaanwijzing zal je merken dat
je jouw rol beter kunt pakken en dat
geeft energie en balans in je leven.

Op alle dagen te huur
of te gebruiken
Wij verhuren onze grote ruimte met een
hoop mogelijkheden. De ruimte is circa
58m2 en is geschikt voor zo’n 20 mensen.

Mogelijkheden
•
•

•
•

Beamer en scherm te huur
Volop parkeergelegenheid (tegen
betaling) en makkelijk te bereiken via
ov en via snelweg (Maasboulevard)
Er kan gebruik worden gemaakt
van onze koffie en thee faciliteiten
Flexibel in te delen. De displays
kunnen naar een andere ruimte
geplaatst worden

Prijzen (per dagdeel)
€ 65	Maandag t/m vrijdag
18.00 – 21.30 uur
€ 65	Maandag t/m vrijdag
09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
€ 70	Zaterdag & zondag
09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
2 dagdelen door de week huur voor € 99,Naast verhuur kun je per dagdeel tegen meerprijs van
€ 30 gebruik maken van onze koffie en thee faciliteiten.
Voor €20 extra kunt u een beamer met scherm huren.

