
Mijn motto 

 

 

Je hebt géén leraar nodig 

die jou alles 

over een verhoogd bewustzijn 

moet leren. 

 

 

Je hebt géén leraar nodig 

om je te vertellen 

hoe jij je leven, 

samen met de beperkingen 

waarin je was gaan geloven, 

kunt uitwissen. 

 

 

Wat jij wél nodig hebt, 

is een leraar 

die jou leert dat je 

onmeetbare krachten in je hebt. 

 

 

En dat is precies 

wat ik wil doen. 

 

 

Ik hoop je te overtuigen 

van de realiteit 

van de onbeperkte 

innerlijke kracht die in je huist. 

 

Hondenf luis teraar  

 

Paragnost  -  Medium 

 

Quantum Touch genezer  

 

 

Paranormale sessie of reading 

 

Tijdens een persoonlijke sessie 

maak ik gebruik van speciale 

fotokaarten. 

 

Bij een reading voor groepen 

maak ik tevens gebruik van 

persoonlijke voorwerpen. 

 

Na afloop van de reading mag je 

de gebruikte fotokaarten 

houden. 

 

Voorbeeld fotokaart 

 

 

 

Maak een afspraak voor een 

persoonlijke sessie of een reading 

voor groepen.  

(Zie ook ommezijde) 
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Voor je persoonlijke en spirituele groei 

Hulp is... 

iemand de kracht laten vinden 

er zelf iets aan te doen. 
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 Als Heldervoelend paragnost 
 
Ik help je met je persoonlijke 

ontwikkeling en *spirituele groei. 

 

Wij gaan samen ontdekken wat ervoor 

nodig is om je innerlijke kracht aan te 

boren. Zodoende kan je deze gaan 

gebruiken zoals altijd al bedoeld is 

geweest. 

 

Jij zal krachten in jezelf, en om je heen, 

ontdekken waarvan je zegt ‘Fantas-

tisch, ik wist niet dat ik dit kon’. 

 

Tijdens een sessie gaan we het verleden, 

heden en een toekomst doornemen. Dit 

heet een reading. 

 

Je wordt geholpen om (weer) het beste 

uit jezelf én uit je leven te halen. 

Ook hindernissen, tegenslagen en 

problemen zal je gaan zien als een pad 

die je verlangens werkelijkheid gaan 

maken. 

 

In plaats van een zoeker zal jij een 

vinder en ontdekker zijn. 
 

- - - 

Meestal zijn één of twee sessies 

voldoende om een goed beeld te krijgen 

hoe je verder kan handelen. 

Het is dus geen langdurig proces van 

steeds weer opvolgende sessies. 

   Als Hondenfluisteraar 
 
Heeft je hond ongewenst gedrag. 

En weet je niet wat je eraan kunt doen! 

 

Laat mij het gedrag van je hond snel 

veranderen én jou de kennis geven om 

dit in stand te houden. 

 

Over het algemeen is één sessie 

voldoende voor een grote gedrags-

verandering. 

 

Daarmee zal jullie leven een heel stuk 

aangenamer worden. 

 

- - - 

Maak een afspraak voor een 

doelgerichte sessie. 

 Als Quantum Touch genezer 

       (in combinatie met Reiki) 
 
Het activeren van je lichamelijke en 

geestelijke genezingskrachten is hier 

een prioriteit. 

 

Dit heeft een groot effect op je totale 

gezondheid en welzijn. 

 

Je neemt één, of enkele, behandelingen 

waardoor een herstelproces sneller 

plaatsvindt. Je lichaam vindt zijn 

optimale natuurlijke staat weer terug. 

 

Enkele verbazingwekkende resultaten 

kan je lezen op de website bij 

Ervaringen. 

 
 

- - - 

Als je na de sessie(s) behoefte hebt om 

deze techniek zelf toe te gaan passen 

kan ik je dit snel leren. 

Daar zijn geen ingewikkelde,  lang-

durige en kostbare cursussen voor 

nodig. 

* Spirituele en emotionele groei 
 
Je bent op zoek en op zoek en …  

dan gaan we samen een plan opstellen 

om voortaan te vinden. 

 

Wat wil jij? Wat zijn jouw verlangens? 

Maar vooral, waar heb je met zekerheid 

géén interesse in! 

Als je weet wat je niet wilt hoef je daar 

geen aandacht meer aan te besteden. 

 

Als je iets wilt veranderen, hoeveel tijd 

kun en wil je er dan aan besteden? 

 

Samen kijken bekijken we wat, op dit 

moment, het belangrijkste is waar je 

aan kan en wil werken. 

 
 



 
 

Spreekt het je aan  
wat je gelezen hebt? 

 
 

Maak dan een afspraak. 

 

Je hoeft zelfs niet van huis te gaan. Als 

je dat wil kom ik naar je toe. 

 

Welke plaats is dan ook beter dan je 

eigen plekje thuis om aan de slag te 

gaan met jezelf (of je met hond). 
 

- - - 

Uiteraard is het zo dat je welkom bent 

op het praktijkadres (indien je de sessie 

liever niet bij je thuis wil hebben). 
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Hoe kan ik jou helpen? 
Als je gelooft dat het lukt, zal je kansen zien.  

Als je gelooft dat het niet lukt, zal je obstakels zien. 

 

Verliezen betekent niet het 

vallen... maar niet opstaan. 


