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Gezondheid, Aura’s, Chakra’s, Wonen, Advies,
Energetisch, Zuiveren, Spiritueel, Inzicht
Medium: Door middel van pendels wordt er contact gemaakt met het onderbewustzijn en de gidsen
van de cliënt.
Gezondheid: Nakijken van fysieke en psychische gezondheid. Opsporen waar mogelijk de problemen
zitten en hoe die eventueel kunnen worden opgelost.
Aura’s: Lezen van Aura’s op balans, karakter- en spirituele eigenschappen. Hierdoor wordt vaak ook
duidelijk waarom er in relaties thuis of op het werk soms moeilijke situaties kunnen ontstaan.
Chakra’s: Lezen van Chakra’s op stabiliteit, identiteit, zelfvertrouwen en emotionaliteit. Hierdoor de
oorzaak van emotionele problemen zoals stress, boosheid, faalangst, depressies, wantrouwen enz.
achterhalen. Door inzicht begint een andere manier van ermee omgaan.
Wonen: Bekijken van de woning op eventuele energetische fouten, advies en uitleg geven. Kwaliteit
van bestaande en/of te bouwen gebouwen bekijken.
Advies: Door het lezen van IQ, capaciteiten en karakter kan er een advies gegeven worden bij het
maken van een keuze voor een studierichting of loopbaan.
Energetisch: Herstellen van Aura’s, Chakra’s en Yin Yang balans. Zoeken, opsporen en indien nodig
neutraliseren van energiebronnen en stralingen. Deze energiebronnen en stralingen kunnen
gevolgen hebben als ze slaapplaats of werkplek doorkruisen.
Zuiveren: Opsporen en zuiveren van in huis en omgeving aanwezige ongewenste entiteiten en
andere negatieve energieën. Ook negatieve energieën die zijn ontstaan ten gevolge van zwarte
magie.
Spiritueel: Spirituele gaven opsporen en advies en begeleiding geven om deze optimaal, zuiver en
correct te gebruiken. Contact leggen met overledenen, boodschappen doorgeven en/of helpen met
het overgaan naar gene zijde. Beantwoorden van alle soorten vragen betreffende spirituele zaken.
Inzicht: Therapeuten ondersteunen bij het vinden van de juiste diagnose c.q. behandeling van hun
patiënten en/of cliënten. In samenwerking met specialisten, artsen en wetenschappers zoeken naar
nog onbekende antwoorden op het gebied van gezondheid en wetenschap

Afspraak alleen te maken per mail: ibu.carina@gmail.com

