
                                                      
 

              

    

    

Begeleidend Schrijven – Afstemming  
  

 

Hoe gaat het in zijn werk?  

1. Ik stem me af op de persoon voor wie de afstemming is aangevraagd en geef de persoon de 

gelegenheid om via schrift te zeggen wat er gaande is in zijn/ haar leven. Dit gebeurt op 

afstand. De persoon is niet in mijn praktijk aanwezig.  

2. Tijdens deze afstemming kan de persoon zelf aan het woord komen, kunnen de spirits die in 

de buurt van de persoon aanwezig zijn aan het woord komen of krijg ik zelf duidelijk woorden 

en beelden binnen die ik omzet in woorden op papier.  

3. Tijdens deze afstemming kan ik vragen stellen. De persoon (zelf of spirit) vertelt aansluitend 

wat er vertelt mag en kan worden. De vragen die ik stel worden wel vaak beantwoord, maar 

dat ligt ook wel aan de aard van de vragen.  

4. De afstemmingen gaan op volgorde van binnenkomst van betaling, vragen en foto.  

  

Voorwaarden 

Ik doe mijn Afstemming uit volle overtuiging en met overgave, maar er gelden wel enkele algemene 

voorwaarden: 

 

1. Ik ben energetisch (kinder)therapeut, geen arts, of orthopedagoog of kinderpsycholoog. 

2. De verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen ligt bij  jou, de ouders of 

verantwoordelijke verzorgers van het kind. 

3. Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard dan ook. 

4. Tijdens een afstemming wordt nooit het hogere plan van jou of een kind besproken. In een 

afstemming worden alleen prioriteiten belicht. 

5. Ik doe geen voorspellingen. 

6. Alleen een ouder of verzorger die de verantwoordelijkheid heeft voor een kind – en bij wie het 

kind woont – kan een afstemming aanvragen. 

7. Kinderen van 10 jaar en ouder moeten ouders toestemming geven een afstemming aan te 

vragen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. 

8. In het geval dat een afstemming al is ingepland en ik de afstemming door omstandigheden 

niet volgens de planning kan doen dan wordt in overleg besloten om de afstemming later te 

doen of het geld terug te storten. 

Extra  

1. Ik ben ten aller tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van 

reden. 

2. Als alle informatie en het bedrag ontvangen is, wordt de afstemming binnen twee weken 

gerealiseerd.  

3. De Afstemming wordt, zoals benoemd in de privacyverklaring, 3 maanden bewaard. Daarna 

wordt deze verwijderd. Het is dus verstandig om de afstemming zelf goed op te slaan en te 

bewaren.  

  



                                                      
 

              

    

    

 

Wat is er nodig om een afstemming aan te vragen.  

1. Voor een afstemming mag je me een foto sturen waar je alleen opstaat. Deze mag per mail 

toegestuurd worden.  

2. Bij deze foto graag voor- achternaam en geboortedatum vermelden.  

3. Ook verneem ik graag hoe de gezinssituatie is; gescheiden, alleenstaand, getrouwd, kinderen 

etc.  

4. Kosten voor de afstemming bedragen €70,00 . Dit bedrag mag overgemaakt worden op 

rekeningnr. NL41 INGB 0006 2940 00 t.n.v. Bewust Gevoelig o.v.v. Afstemming (naam)  

  

 

Wellicht ten overvloede  

Ik ben de eerste opstap naar verbetering van het welzijn van jou. De vervolgstappen zijn aan jou/jullie. 

Soms kan hier professionele hulp bij nodig zijn, ik ben als natuurgeneeskundig therapeut verbonden 

aan de beroepsvereniging BATC, dus je bent na een afstemming altijd welkom in de praktijk. Ik ben 

geen arts, pedagoog of psycholoog. Voor de afstemmingen die ik maak leg ik de verantwoording voor 

eventuele vervolgstappen bij jou.  

  

Wees duidelijk en helder en bereid om datgene te horen wat jouw innerlijk op dat moment het meest 

belangrijk vindt. Los van je eigen verwachtingen in het hier en nu.  

   

Ik werk vanuit liefde en zuiverheid en probeer dat ook in ons (mail)contact te bewerkstelligen.  

  

Dankjewel voor je vertrouwen.  

 

Met h❤rtelijke groet, 

 

Jolanda de Jong 

 

De Jong Praktijk Bewust Gevoelig 

Wildzoom 18 | 6718 TN EDE 

06 29 555 864 

www.bewustgevoelig.nl 

www.bewustgevoeligacademy.nl  

 

PS: Leuk als je mij een “like” geeft op facebook: https://www.facebook.com/bewustengevoelig/   

Je kunt je ook gratis aanmelden bij de community voor HSP op www.bewustgevoeligacademy.nl 

 

https://bankieren.triodos.nl/ib-seam/pages/accountinformation/changeoverview/changeoverview.seam?productID=20190531100628553972000000
https://www.facebook.com/bewustengevoelig/

