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Ben je al Googlend op mijn website terechtgekomen? Heeft iemand je doorverwezen? Heb je een
boek van me gelezen, een artikel dat ik schreef voor een tijdschrift of spiritueel magazine? Wil je
weten hoe dat bij jou zit, met vorige levens en een afspraak maken voor een consult…
Ik werk graag met je als je het bestaan van reïncarnatie en vorige levens serieus neemt. Lees aub
eerst onderstaande informatie door voordat je me gaat e-mailen .
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 |
AGB Zorgverlening nummer 90-049218 en 90-57651, 1993 - 2018 | Professional member EARTh 2014
t/m 2018 | Lid EARTh-NL 2014 t/m 2017 | NIBIG - WKKGZ - TRICS nr. 526661, 2018 |
Werkwijze
Zend een e-mail aan mariannenotschaele@icloud.com. Vermeld daarin voor- en achternaam, adres,
woonplaats én telefoonnummer. Geef aan op welke dag/tijdstip van de week je telefonisch het best
bereikbaar bent. Omschrijf kort de reden waarom je een afspraak wilt maken. Na ontvangst van jouw
e-mail bel ik je op. We stemmen verder af. Als het van beide kanten klikt maken we een afspraak
voor een consult. Soms verwijs ik door naar een collega die beter bij jou/jouw probleem of hulpvraag
past.
Afspraakbevestiging
Plannen we een consult in, dan ontvang je via e-mail een afspraakbevestiging + vragenlijst. Deze lijst
met vragen, toegespitst op jouw probleem/hulpvraag, 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 hoogsensitiviteit/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 de print mee naar huis.
Vooraf betalen – betaalbewijs
Omdat ik al enige uren met het consult bezig ben voordat je hier de praktijkruimte binnen stapt
(telefoongesprek, vragenlijst, voorbereidingstijd) dienen betalingen 5 werkdagen voorafgaand aan
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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 gemaakte afspraak.
Na afloop van een consult krijg je van mij een betaalbewijs. Omdat ik belastingplichtig ben zijn
genoemde tarieven inclusief 21% btw. Er worden geen betaalbewijzen uitgeschreven op naam van
iemand anders. Consulten bij mij 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 is aanwezig. Klik hier voor
een routebeschrijving. Reis je samen met iemand naar hier? Hij/zij kan plaatsnemen in de
wachtruimte. Het consult doe ik altijd met jou alleen in verband met concentratie op jouw
energie/probleem/hulpvraag.
Geen hypnose
Tijdens het consult zitten we gewoon rechtop tegenover elkaar in een stoel en praten we met elkaar.
Ik gebruik geen hypnose/trance of visualisatie.
Geluidsopname
Het is verstandig om een geluidsopname te maken van alles wat we bespreken. De hoeveelheid
informatie is te groot om allemaal ‘zomaar even’ te kunnen onthouden. Ook bij het doen van
huiswerkopdrachten is het fijn als je gedeeltes van het gesprek nog eens terug kunt luisteren.
Gebruik hiervoor je eigen apparatuur; er zijn speciale, eenvoudig te bedienen opname-apps voor
smartphones en tablets. Oefen thuis vooraf met opnemen.
Huiswerkopdrachten
Als ik tijdens een ‘eenmalig therapeutisch consult vorige levens’ teken- en/of schrijfopdrachten geef,
kijk ik die na via e-mail. Deze opdrachten moeten binnen één maand na het consult ingeleverd
worden. Enerzijds om jou te prikkelen tot werkelijk afronden van oude zaken, anderzijds omdat ik
niet alle details van een consult maandenlang kan blijven onthouden.
Vertrouwelijk
Dat wat we samen tijdens een consult bespreken wordt vertrouwelijk behandeld. Voor wat betreft
informatie die je tegenkomt in door mij geschreven praktijkverhalen, artikelen in bladen, blogs en
boeken, is toestemming gevraagd aan betrokkenen. Wil je jouw ervaringen delen met anderen? Laat
me dat via e-mail weten. Privégevoelige informatie kan in verhalen altijd gewijzigd worden.
AVG
Klik hier voor mijn privacyverklaring. Dit heeft te maken met de nieuwe wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 ingaat.
Welk type consult past bij jou: informatief of therapeutisch?
In 2018 kun je kiezen uit een ‘informatief consult vorige levens’ of een ‘eenmalig therapeutisch
consult vorige levens’. Adviezen die ik geef tijdens een consult hebben tot doel spirituele groei, maar
je bent zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen ervan en eventuele gevolgen.
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Informatief consult vorige levens
Kosten: 400 euro incl. 21% btw (5 uur à 80 euro)
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 (1 uur)
- antwoorden doorlezen, uitwerken, print (2 uur)
- consult in de praktijk (2 uur)
- géén afrondende huiswerkopdrachten

Eenmalig therapeutisch consult vorige levens
Kosten: 640 euro incl. 21% btw (8 uur à 80 euro)
Dit consult is vergelijkbaar met een versneld traject regressie- en reïncarnatietherapie en daarom
alleen geschikt voor hoogsensitieve, emotioneel stabiele personen.
Je wilt uitzoeken hoe je huidige vraag/probleem verbonden is met vorige levens, welke onafgeronde
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 en 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 informatief consult vorige
levens bij mij achter de rug:
- telefoongesprek, afspraakbevestiging, vragenlijst (1 uur)
- antwoorden doorlezen, details uitwerken, print (2 uur)
- consult in de praktijk (3 uur)
- nakijken en terugkoppelen huiswerkopdrachten via e-mail (2 uur)
Wettelijke verplichtingen
Als regressie/reïncarnatie/spiritueel therapeut ben ik gehouden aan wettelijke verplichtingen zoals
de meldcode voor signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling, dossierplicht, de wetten
WKKGZ en AVG. Mijn aansluiting als therapeut via het NIBIG (2018) zorgt voor een onafhankelijke
klachtenfunctionaris en een externe geschillencommissie.
Eerst meer 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. Ook kun je enkele e-books gratis downloaden
via mijn website: klik hier.
Op Blog Vorige Levens verschijnen iedere week nieuwe artikelen over onderwerpen die mij na aan
het hart liggen en op mijn sites www.mariannenotschaele.nl en www.vorigelevens.nl vind je meer
praktijkverhalen.
Sinds 2016 schrijf ik iedere maand een artikel voor het spiritueel magazine ParaVisie.
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Boeken en gratis ebooks
Klik op onderstaande boekafbeeldingen voor meer informatie. Gratis te downloaden zijn: YOLO?
Reïncarnatietherapie, Ik loop je astraal voorbij!, Liefs uit… oud Egypte, Ben jij een koekje van eigen
deeg?, Vintage Life, Een kat heeft negen levens, een mens…, Past Lives en Koen de Wolkenvlieger.

Nieuw!
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