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Wil je een afspraak maken?
Stuur een e-mail aan mariannenotschaele@icloud.com
Vermeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en omschrijf je hulpvraag; wat wil je uitzoeken of
te weten komen, wat verwacht je van een consult.
Na ontvangst van jouw e-mail neem ik telefonisch contact met je op om te kijken of het tussen ons
klikt en stemmen we verder af om een afspraak in de agenda vast te leggen. Soms verwijs ik door naar
een collega die beter bij jou of je probleemstelling past.
Consulten in 2023 – prijzen incl. 21% btw
Inzichtgevende informatie over vorige levens en therapeutische adviezen tijdens een consult zijn
onlosmakelijk verbonden met spirituele groei en zielsontwikkeling.
1. Algemeen consult | 2 uur | 225 euro
Hulpvraag afhankelijk van jouw inbreng/probleem. Tijdens dit gesprek ‘luister’ ik op een andere
manier naar hoe jij zaken verwoordt, om oorzaken te achterhalen. Het kan daarbij gaan om
symbolische betekenis, situaties in jeugd, rondom conceptie, zwangerschap, geboorte of vorige
levens.

2. Consult vorige levens | 2 uur | 320 euro
Je hebt last van een probleem dat steeds terugkeert. Hoe is dat verbonden met onaffe vorige levens?
In kaart brengen om welk vorig leven of vorige levens het gaat. Oude, niet meer passende
geloofsovertuigingen uit het verleden kun je hierdoor in een juist perspectief plaatsen. Tips en
adviezen voor emotionele afronding.

3. Consult voor collega-reïncarnatietherapeuten | 2 uur | 175 euro
Zit je als collega-reïncarnatietherapeut met vragen over hoe je zaken nú aanpakt met cliënten? Ben je
onzeker of je het goed doet? Stagneert je praktijk? Samen gaan we op zoek naar welke vorige levens
hierbij eventueel nog in de weg zitten.
Dit consult is niet bedoeld voor therapeuten van andere disciplines. Kies dan consult 1 of 2.

4. Sessie tekenen | 2 uur | 225 euro
Hoe sta je in het leven en hoe zien anderen jou? Problemen inzichtelijk maken via tekenen met de
niet-dominante hand, dwz de hand waarmee je gewoonlijk niet schrijft of tekent.
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5. Isis tarot kaartlegging | 125 euro
Via e-mail stel je één specifieke hulpvraag en je voegt een foto toe waar je zelf op staat. Ik concentreer
me op jou en jouw vraag en kijk wat er aan informatie (door)komt als ik de Isis-tarot-kaarten voor je
leg in bijpassende vorm. Ik mail een afbeelding van de getrokken kaarten én beschrijf wat ik ‘zag’. Het
kan daarbij ook gaan om informatie uit voorbije levens.

Tijdens consulten 1 t/m 3 zitten we tegenover elkaar in mijn praktijk op een stoel en praten we met
elkaar. Bij consult 4 nemen we plaats aan een grote tafel in een andere ruimte. Bij 1 t/m 4 mag je zelf
een geluidsopname maken met je eigen apparatuur. Op de meeste smartphones zit een app voor
audio-opname. Oefen thuis met opnemen, laad je batterij op of neem een oplaadsnoertje mee.
Beeldopname is niet toegestaan.
Consult 5 verloopt via e-mail.
Videobellen en telefonische consulten zijn niet mogelijk.
Lokatie praktijk
Consulten 1 t/m 4 vinden plaats in de praktijkruimte van RHA Reïncarnatietherapie,
Waaijenbergstraat 5, 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.
Betaling vooraf!
Betalingen voor consulten 1 t/m 5 moeten 5 dagen vóór de afspraakdatum zijn bijgeschreven op de
zakelijke bankrekening van RHA te Zundert. Het rekeningnummer staat in de afspraakbevestiging.
Ben je te laat met betalen dan vervalt automatisch het geplande consult. Je ontvang altijd een
betaalbewijs.
Als zelfstandig therapeut ben ik belastingplichtig, alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
Consulten bij mij worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
Hygiëneregels praktijk
Stoelen kunnen op geruime afstand van elkaar worden gezet. Aan de tekentafel is ook voldoende
plaats om onderling afstand te houden.
Overal wordt goed en regelmatig geventileerd.
Toilet en contactpunten (deurklinken/stoelen etc.) zijn voorafgaand aan ieder nieuw cliëntenbezoek
schoongemaakt. Desinfecterende handgel is aanwezig.
Ik draag geen mondkapje en verwacht dat jij dat ook niet doet, omdat ik de mimiek van je gezicht moet
kunnen zien tijdens ons gesprek. Heb je liever een therapeut die wél een mondkapje opzet, raadpleeg
collega’s via www.nvrt.nl en informeer daar verder.
Gevaccineerd of ongevaccineerd, je bent welkom. Mocht je net een prik/booster hebben gehad, stel
de afspraak aub 2-3 weken uit. Ben je ziek of onverwacht verhinderd, meld je tijdig af zodat we de
geplande afspraak naar een andere datum kunnen verschuiven.
Vertrouwelijk
Dat wat we samen tijdens een consult bespreken is vertrouwelijk. Voor wat betreft informatie die je
tegenkomt in praktijkverhalen, artikelen in bladen, blogs en boeken, daarvoor is toestemming
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gevraagd aan betrokkenen. Wil je jouw ervaringen delen in verhaalvorm? Laat me dat weten.
Privégevoelige informatie kan op verzoek worden geanonimiseerd.
Beroepsorganisaties en wettelijke verplichtingen
Sinds 1993 werk ik als zelfstandig 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 NVRT in 2019 | AGB Zorgverlening – Vektis 90049218 en 90-57651, 1993 2022 | Lid EARTh-NL 2014 t/m 2017| Professional member EARTh 2014 t/m 2023, nr. 259| NIBIG,
Qualitricz en WKKGZ-registratie nr. 526661 2017 t/m 2023| WTZa 2023 |
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, WTZa en AVG. Klik hier voor de privacyverklaring conform de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Als therapeut ben ik aangesloten bij het NIBIG voor een
onafhankelijke klachtenfunctionaris en een externe geschillencommissie conform de Wkkgz-regeling.
Verhalen over werken met reïncarnatietherapie en vorige levens

Een overzicht van alle boeken (en gratis te downloaden ebooks in pdf) die ik schreef of waaraan ik
meewerkte, vind je hier.
Blog Vorige Levens
www.mariannenotschaele.nl
www.vorigelevens.nl
Voor het spirituele maandblad ParaVisie schrijf ik sinds 2016 maandelijks een artikel over paranormale
onderwerpen, werken met reïncarnatietherapie en voorbije levens. In ParaVisie geplaatste artikelen
vind je hier. Op die webpagina vind je ook andere praktijkverhalen.
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