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Reading 
Counseling 

Wolftracks 

 

Individuele sessies. 

 

Een sessie duurt +/- 1,5 uur en ik reken   

€ 45,-  per uur. 

 

Mochten de kosten te hoog worden, door 

bijvoorbeeld het moeten rondkomen van  

een uitkering, dan kunnen we in overleg  

naar een passende oplossing zoeken. 

 

Het kan niet zo zijn dat een healing niet  

kan plaatsvinden om financiële reden. 
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Shamanisme                                                                                                     
 

Shamanisme is de oudste vorm van 

spiritualiteit die al meer dan 

tienduizend jaar bestaat en waarvan 

uitingsvormen in vele culturen terug te 

vinden zijn.  

Shamanisme omvat leringen, 

filosofieën en healingtechnieken die 

ons terug kunnen brengen naar een 

diepe binding met onze plek op aarde.  

We kunnen terugkeren naar wat we in 

essentie zijn: een spiritueel wezen in 

een menselijk lichaam. Als we dit 

ervaren merken we dat Spirit door 

alles heen stroomt en dus ook door 

ons. We beseffen dan meer en meer 

dat als we ons afstemmen op deze 

stroom we in staat zijn onze 

onbeperkte mogelijkheden hier op 

aarde naar buiten te brengen. 

 

Wolftracks 
 

 Praktijk voor Shamanistische Healing, Reading en Counseling 

 

Shamanistische healing 
 
De filosofieën van waaruit ik werk zijn o.a. overdrachten  van de Noord-Amerikaanse indianen 

van soms tienduizend jaar geleden.  

Door gebruikmaking van zeer oude healing-technieken wordt gewerkt aan problemen die in het 

dagelijks leven ervaren worden. Deze problemen kunnen fysiek, emotioneel, mentaal of 

spiritueel van aard zijn. Het doel is de onderliggende oorzaken te helen om tot een manier van 

zijn te kunnen komen die meer recht doet aan je essentie. Buiten het verschaffen van inzicht in 

de onderliggende oorzaak worden methoden aangereikt waarmee zelf aan de slag gegaan kan 

worden. Deze methoden zijn erop gericht meer kracht in jezelf te ervaren en meer van jezelf 

naar buiten te kunnen brengen.  

 

 Shamanistische counseling. 
 
Shamanistische counseling biedt een 

mogelijkheid om situaties vanuit 

shamanistisch perspectief te bekijken. 

Hierdoor kunnen inzichten ontstaan die 

nieuwe ontwikkelingen en oplossingen 

mogelijk maken. 

 

Koordverwijdering.  
 
Tussen personen kan een energetische 

verbinding zijn die we als een koord kunnen 

zien. Als deze verbinding manipulatief van 

aard is dan ontrekt dat energie of geeft 

negatieve energie. Door verwijdering van 

een koord wordt de bijbehorende, door de 

cliënt toegestane, invloed verwijderd. 

 

Soul Retrieval. 
 
Door verschillende oorzaken kan 

iemand “zielsdelen” zijn kwijtgeraakt. 

Deze kwijtgeraakte “zielsdelen” 

kunnen de oorzaak zijn van problemen 

in ons dagelijks leven. 

Door middel van het opzoeken, 

terughalen en herintegreren van 

“zielsdelen" wordt geholpen delen van 

iemands essentie die kwijtgeraakt 

waren terug te plaatsten en te 

herintegreren. Door het terugkrijgen 

van deze essentiële delen word je 

weer meer in contact gebracht met wie 

je in essentie bent. Hierdoor kun je 

meer heelheid ervaren.  

 

Gedachtenvorm verwijdering.   

 
Gedachtenvormen zijn verankerde oordelen 

die een belemmering vormen, zaken vanuit 

een ander perspectief te bekijken en te 

beleven. Door verwijdering van een 

gedachtenvorm wordt het perspectief en de 

belevingswereld van de cliënt vergroot.   

 

Etherische chirurgie. 
 
In het lichaam vindt een vrije stroom van 

energie plaats. Als deze stroom geblokkeerd 

wordt kost dat levenskracht. Bij verwijdering 

van een blokkade  kan de energie weer 

stromen. Tevens wordt bij de verwijdering 

inzicht gegeven waardoor de blokkade is 

ontstaan. 

 

Psychic doctoring. 
 
Psychic doctoring is een oude techniek die 

toegepast kan worden bij  healing van een 

onbalans op fysiek, emotioneel, mentaal of 

spiritueel niveau welke zich uit in het fysieke 

lichaam. Door het bekijken van de, door het 

lichaam lopende, subtiele energiebanen wordt 

de onbalans gelokaliseerd en de oorzaak 

hiervan in beeld gebracht voor de cliënt. Door 

het  in laten stromen van  energieën en 

kwaliteiten, in specifieke punten op en om de 

lijnen, wordt de energetische balans in de 

lijnen hersteld. Hierdoor kan de eigen energie 

beter stromen en het lichaam zich helen. Bij dit 

proces worden verschillende `sticks` en oliën  

gebruikt die, buiten dat ze geleider zijn, hun 

eigen kwaliteit meegeven aan de energieën. 

 


