
Diverse beroepen in de dienstverlening, gezondheidszorg, wellness 

bieden emotionele, mentale, spirituele en fysieke zorg op verschillende manieren.  

 

Advies en Klantenservice: persoonlijk en/of telefonisch, waarbij vele gesprekken plaatsvinden. 

Praktijken van o.a. : 

artsen, tandartsen, alternatieve behandelaars, fysiotherapeuten en psycho-therapeuten. 

Wellness en meer:  Kapsalons, cosmetica-studio's, massage-studio's; met aandacht  

voor o.a. haar- , gezicht- en huidverzorging, mmar ook lichaam- hand- en voetverzorging.  

Tijdens de afspraak kunnen de cliënten hun hart luchten; ze kunnen dan ‚praten over‘ en 

‚bevrijd worden van‘ hun alledaagse ervaringen verbonden met o.a. stress en spanningen. 

Gevoelige mensen betreden soms ruimtes waar ze een onaangename sfeer ervaren.  

 

Een soortgelijk negatief energieveld kan zich ook bij deze dienstverleners vormen, vaak is dit over 

een langere periode opgebouwd. Wanneer een cliënt na de afspraak opgelucht naar huis gaat,  

blijft de vrijgekomen (emotionele) last in de ruimtes en meestal ook bij dienstverlener(s) achter.  

Dit kan, zonder zichtbare reden, onder meer leiden tot extra vermoeidheid en/of humeurigheid  

en eenmaal thuis, heeft men nauwelijks de energie om privé van een leuke avond te genieten.  

Want wie daar werkt, transformeert onbewust een deel van wat er verteld en losgelaten wordt.   

Dit  proces, hierboven beschreven, kan worden voorkomen door te zorgen voor de juiste afgrenzing. 

Daarbij helpt energetische bescherming op persoonlijk niveau en ook het zodanig inrichten van de 

ruimtes, dat zij zichzelf a.h.w. kunnen reinigen. Indien de trillings-frequentie van het energieveld  

van staf, personeel  en ruimtes op een hoger niveau wordt gebracht, kunnen de achtergebleven 

negatieve  energien (lagere frequentie) , niet langer blijven en zullen dan „in de stroom“ oplossen. 

 

Mijn aanbod:  

Coaching en begeleiding in het zuiver (energetisch schoon) houden van de energien op de werkvloer. 

Door mijn jarenlange ervaring en kennis ben ik in staat om ondersteuning op maat te bieden,  

zodat dergelijke energieën niet langer kunnen blijven hangen of vastzitten. Afhankelijk van beroep  

en type van de ruimtes, worden ze schoongemaakt en opnieuw uitgelijnd voor een langere periode. 

Met energetisch werk en de inzet van natuurlijke materialen, zoals o.a.  kristallen, kruiden, smudgen, 

ruimte-sprays en Soundhealing, worden de ruimtes bevrijd van oude lasten en negatieve energieën. 

Vervolgens worden deze op een hoger trillingsniveau gebracht en wordt aansluitend de verandering 

van het energie-veld gebalanceerd en geïntegreerd en verankert.. 

N.B. Het is van groot belang om tijdens het gehele proces om ook persoonlijke thema’s ,  

die resoneren met de negatieve energieën, o.a.in het bedrijf, helder te maken en op te lossen.   

Nieuwsgierig geworden? Neem dan graag kontakt op en vraag naar de mogelijkheden.   
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