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n Paranormale beurs

trekt'believers'én leken

Parascoop in Antwerp Expo

De dames van Live, Love,

Life.
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Zingeving en galoof spelen
dcze dagen een belangrijke
rt'{. 5t>nrrnigen zoeken hun
heit in religie, anderen in
uosterse filosofie. En noq
anderen qaan naar een
piaranormale beurs.
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Op zoek naarjezelÍ
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Ervaren klant Barca

"I(offiedik lezen helpt"
ê Barca El crafet (32) uit
Antwerpen liet haartoekomst voorspetlen dooí
Tulhay Mehmet. De CypÍiotische doet dit via
het lezen van koffiedik.
"Ze heeft de waarheid
vertelt over mijn heden
en verleden'; zegt Baíca.
"lk hoop hier op de beurs
misschien nog contact

Ë

te leggen met overledenen." Voor hêt traditionete kaartlezen is ze minder gewonnen. "Niet omdat ik er niet in geloof",
benadrukt ze- "Ze staan
dikwijts de spijker op de
kop, maar met kaaÍten
heb ik dikwijts de neiging
ernaar te leven. Dat wil ik
niet." lPas
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Standhouder Christian

"Ik open de chakra's"
@ Christian Honraedt uit
Menen is een van de weinige stàndhouders die
volledig gratis werkt. Hi.i
kreeg dan ook van de organisatoren een gíatis
ptekje."lk breng de mensen tot rust via meditatie'; tegt hI uit. "lk open
de chakra's van de mensen
en leer ze op een goede

manier ademen. De slang
rond mijn nek verhoogt
mijn energie. lk vraag
geen geld, omdat ik vooral wil geven." De toekomst
voorspellen doet hij, anders dan de meeste cotle9a's niet. "lk kan het wel'l
gaat hij veÍder, "maar dat
behoort niet tot mijn opdracht hier."
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Nieuwelingen Evi en Nancy

"De priis is ook belangriik,,
, s Evi Vervoort (22) en
Nancy Versluys (rzluit
Deurne bezoeken de
beurs voor de eerste màa[.
"Deets uit nieuwsgierigheid, maar ook uit gemeende interesse. We zullen hier zeker onze hand
laten tezen oÍ zo." Voor
hun keuze tussen de tienta[[en waarzegsters reke-

nen ze op hun buikgevoel.
"De prijs is natuurlijk ook
betangrijk", lachen ze. De
vriendinnen verwachten
een realistische uitleg. "Ze
veítellen waarschijnlijk
zowel positieve ats minder goede dingen. Maar
ats ze zeg9en nooit meer
in een auto te stappen, haken we toch af," tpas

