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Contact opnemen
Wil je een afspraak maken en neem je het bestaan van vorige levens en reïncarnatie serieus? Stuur
dan een e-mail aan mariannenotschaele@icloud.com. Vermeld naam, adres, woonplaats én
telefoonnummer. Omschrijf de reden waarom je een afspraak wilt maken. Per mail of telefoon neem
ik daarna contact met je op.
Adviezen die ik geef tijdens een gesprek/consult hebben tot doel spirituele groei, maar je bent zelf
verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen ervan en eventuele gevolgen.

Welk type consult past bij jou?
In 2021 kun je kiezen uit:
a) een gesprek
b) een informatief consult vorige levens
c) een eenmalig therapeutisch consult vorige levens

a) Gesprek
Kosten: 170 euro (2 uur à 85 euro incl. 21% btw)
Onderwerp kan van alles zijn, afhankelijk van jouw inbreng.

b) Informatief consult vorige levens
Kosten: 425 euro (5 uur à 85 euro incl. 21% btw)
Je loopt rond met meerdere vragen over hoe het zit met (jouw) vorige levens, reïncarnatie of
meegemaakte paranormale ervaringen. Je bent nieuwsgierig, maar hebt niet direct een ernstig
probleem. Je hebt een of meerdere boeken van mij gelezen, zodat je op de hoogte bent van basiszaken met betrekking tot reïncarnatietherapie en afronden van vorige levens:
- telefoongesprek, afspraakbevestiging, vragenlijst voorbereiden (1 uur)
- antwoorden vragenlijst doorlezen en uitwerken (2 uur)
- consult in de praktijk (2 uur)
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c) Eenmalig therapeutisch consult vorige levens
Kosten: 680 euro (8 uur à 85 euro incl. 21% btw)
Je wilt uitzoeken hoe je huidige vraag/probleem verbonden is met vorige levens? Welke emotioneel
niet goed afgeronde vorige levens er verknoopt zijn geraakt en nog in de weg zitten? Hoe oude
situaties je nu blokkeren en wat je daar zelf aan kunt doen? Je bent bereid thuis therapeutisch
huiswerk te maken, na het consult, in de vorm van teken- en/of schrijfopdrachten.
Ik ga ervan uit dat je weet wat reïncarnatietherapie inhoudt, artikelen of boeken van mij hebt
gelezen zodat je weet hoe ik werk met helderzien en emotionele afronding van vorige levens.
Mogelijk heb je al eens een sessie bij collega-therapeuten ondergaan, zelf spontane herinneringen
gehad aan vorige levens of een eerder consult (type a) bij me gedaan.
Consult type c is vergelijkbaar met een versneld traject regressie- en reïncarnatietherapie en alleen
geschikt voor emotioneel stabiele personen!
- telefoongesprek, afspraakbevestiging, vragenlijst voorbereiden (1 uur)
- antwoorden doorlezen, details uitwerken, print (2 uur)
- consult in de praktijk (3 uur)
- nakijken en terugkoppelen huiswerkopdrachten via e-mail (max. 2 uur/uiterlijk tot drie weken na
consultdatum)
Afspraakbevestiging a, b en c
Je ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraak via e-mail. Voor consulten b en c ontvang je
een vragenlijst, toegespitst op jouw probleem/hulpvraag; die vul je in en mail je terug. Na ontvangst
van de ingevulde lijst ga ik ermee aan de slag nog voordat je hier in de praktijk de afspraak hebt. Ik
gebruik mijn hoog sensitiviteit/intuïtie/helderzien om meer op te kunnen vangen aan indrukken over
jou en jouw probleem/hulpvraag met betrekking tot o.a. vorige levens. De aantekeningen die ik
hierbij maak, zet ik in een Word-document. Een print van deze voorbereiding gebruik ik als basis voor
ons gesprek. Na afloop van het consult krijg je die print mee naar huis.
Vooraf betalen – betaalbewijs
Alle betalingen dienen 7 dagen voorafgaand aan een consult te zijn bijgeschreven op de zakelijke
bankrekening van RHA te Zundert. Het rekeningnummer wordt vermeld in de afspraakbevestiging. Is
dit bedrag niet op tijd binnen, dan vervalt de afspraak.
Na afloop van een consult krijg je een betaalbewijs. Omdat ik belastingplichtig ben zijn genoemde
tarieven inclusief 21% btw. Consulten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
Lokatie praktijk
Ieder consult vindt plaats in de praktijkruimte van RHA Reïncarnatietherapie, Waaijenbergstraat 5, ‘t
Hoogzaal, 4881 NB Zundert (ten zuiden van Breda). Parkeergelegenheid aanwezig. Klik hier voor een
routebeschrijving. Reis je samen met iemand naar hier? Hij/zij kan plaatsnemen in een wachtruimte.
Een gesprek/consult doe ik altijd met jou alleen in verband met concentratie op jouw
energie/probleem/hulpvraag.
Geen hypnose
Tijdens het gesprek/consult zitten we gewoon rechtop tegenover elkaar in een stoel en praten we
met elkaar. Visualisatietechnieken en lichte trance, verkregen door goede concentratie, kunnen deel
uitmaken van een gesprek/consult.
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Geluidsopname
De hoeveelheid informatie (vooral bij type b en c) is meestal te veel om allemaal ‘zomaar even’ te
onthouden. Ook bij het doen van huiswerkopdrachten is het fijn als je gedeeltes van het gesprek nog
eens kunt beluisteren. Je mag een geluidsopname met je eigen apparatuur maken. Op de meeste
smartphones zit een app voor audio-opname. Oefen thuis vooraf met opnemen, laad je batterij op,
of neem een snoertje mee.
Vertrouwelijk
Dat wat we samen tijdens een consult bespreken wordt vertrouwelijk behandeld. Voor wat betreft
informatie die je tegenkomt in praktijkverhalen, artikelen in bladen, blogs en boeken, daarvoor is
toestemming gevraagd aan betrokkenen. Wil je jouw ervaringen delen met anderen? Laat me dat
weten. Cliëntencases zijn altijd welkom, privégevoelige informatie kan op verzoek worden
geanonimiseerd.
Beroepsorganisaties
Sinds 1993 werk ik als regressie- en reïncarnatietherapeut | Beroepslid NVRT 1993 t/m 1999 |
Professional member APRT & IARRT USA 1994 t/m 2000 | Belangstellend lid NVRT 2000 t/m 2015 |
Benoemd tot ere-lid van de NVRT in 2019 | AGB Zorgverlening nummer 90-049218 en 90-57651,
1993 - 2020 | Lid EARTh-NL 2014 t/m 2017| Professional member EARTh 2014 t/m 2020, nr. 259|
NIBIG WKKGZ-registratie nr. 526661 2017 t/m 2021|
Wettelijke verplichtingen
Als regressie-, reïncarnatie- en spiritueel therapeut ben ik gehouden aan wettelijke verplichtingen
zoals de meldcode voor signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling, dossierplicht, de
wetten WKKGZ en AVG. Klik hier voor de privacyverklaring conform de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Als therapeut ben ik aangesloten bij het NIBIG ivm een onafhankelijke
klachtenfunctionaris en een externe geschillencommissie conform de Wkkgz-regeling.
Lezen over werken met vorige levens?
Door mij geschreven boeken over therapeutisch werken met reïncarnatietherapie en inzichten uit
vorige levens zijn online te koop, o.a. bij www.bol.com.
Diverse e-boeken in pdf kun je gratis downloaden: klik hier.
Op Blog Vorige Levens verschijnen regelmatig nieuwe artikelen over onderwerpen die mij na aan het
hart liggen; op mijn websites www.mariannenotschaele.nl en www.vorigelevens.nl vind je algemene
informatie.
Sinds 2016 schrijf ik iedere maand een artikel voor het spiritueel magazine ParaVisie.
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Klik op onderstaande boektitels voor meer informatie

Met andere auteurs werkte ik samen aan de boeken: Zeker Weten… er is leven na de dood!, Van ziek
zijn word je beter, Vrijheid om te worden wie je bent en Mensen en Machten.
Hierin vind je o.a. interviews met mij over mijn werk, reïncarnatietherapie en vorige levens.
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