
 

Fijn dat je interesse hebt in het babyfluisteren. Ik vind het heel leuk om in gesprek te 
gaan met je kleintje en zo samen te kijken wat er allemaal vertelt en gedaan mag 
worden. Met dat vertrouwen ga ik natuurlijk heel zacht en voorzichtig om. 

Soorten fluisteringen (voor actuele tarieven zie website) 

Fluistering Light 

Een mini-versie van de babyfluistering. Kan net zo effectief zijn ;-) 

Een Luisterkind Afstemming is een afstemming volgens de geaccrediteerde methode 
Luisterkind® (Ik ben gecertificeerd sinds februari 2016). Het is een gesprek in 
dialoog of monoloog. 

Fluistering Plus  

Ik ga het hele gesprek in, je kleintje bepaalt, maar er is wel een maximale 
gesprekstijd. Het kan dus zijn dat ik niet alles kan doen. Komen er zaken aan het 
licht die meteen geheeld of gekeerd kunnen worden, dan doe ik dat als er tijd voor is.  

Fluistering Premium  

Alles wat hierboven staat, maar dan zonder de limieten. Alles wat aan licht komt, 
probeer ik dus op te lossen. Bijvoorbeeld auralifters of het keren van een vorig leven, 
maar ook het reinigen van een kamertje of een korte healing. 
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Droomfluisteren 

De combinatie van een fluistering een een slaapconsult. 

Alle fluisteringen doe ik op afstand.  

Niet inbegrepen zijn verdere (slaap)adviezen of een consult, (extra) helingen of een 
boek. Deze zijn natuurlijk wel apart -later - bij te boeken mocht je dat willen.  

 

Wat heb ik nodig? 

* Stuur me per e-mail een recente foto van je kleintje, daarbij graag ook de 
geboortedatum en maximaal drie vragen die je hebt, die ik in het gesprek naar 
voren kan laten komen . 

 Let op: Een consult werkt het beste als de foto echt recent is, anders pik 
 oude informatie op. Ook mag alleen je kleintje op de foto staan.  

Gedurende de afgesproken periode ga ik in de energie in gesprek met je baby/
kind. Hiervoor hoef je niets te doen: je hoeft je kleintje niet voor te bereiden (het 
mag wel) en je kunt thuisblijven of gewoon de deur uitgaan. Soms, helemaal bij 
kinderen, maken ze eerder contact met me. Dan leg ik wat grondwerk. Het is dus 
mogelijk dat je voor de afgesproken datum al dingen merkt of ziet. 

Goed om te weten 

Bij het boeken van het babyfluisteren spreken we een periode af waarin ik ga 
fluisteren op en met je kleintje. Het fluisterverslag kun je dan op zijn vroegst in en 
op zijn laatst aan het einde van die periode verwachten. Dit doe ik zo omdat een 
fluistering soms verschillende dagen beslaat. Om dingen te checken, maar soms 
ook omdat een gesprek simpelweg staakt omdat een kind er even geen zin in 
heeft ;-) Ik pak het dan later weer op, als je kleintje er weer zin in heeft. 
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Over het fluisteren 

Bij het fluisteren ga ik vanuit meditatie naar je kleintje. Ik stem af op zijn/haar 
innerlijke ik, zijn/haar energie. Je kindje vertelt en soms ook zijn spirits. Dat komt 
bij mij binnen in woorden en vaak ook in beelden. Soms voel ik daar dingen bij 
(emoties of fysieke klachten) en soms weet ik daar dingen bij (helderweten). Die mix 
van helderheid en energieën (die van je kind en eventueel zin spirits) maakt het zo 
compleet. Fluisteren doe ik aan de hand van een foto en de informatie die je me hebt 
gegeven. Hoe meer ik weet, hoe gerichter ik kan fluisteren.  

Ik zal de vragen stellen die je aan me stuurt, maar ik garandeer geen antwoorden. Je 
kleintje bepaalt namelijk wat aandacht mag hebben. Soms is er geen ruimte, of komt 
er gewoon geen antwoord. Ik push dat niet. Soms komen er hele andere dingen naar 
boven die eerst mogen worden opgelost. Want juist als daar aandacht en energie op 
komt, zal een volgend onderwerp naar boven komen. Ook al staat dat onderwerp bij 
jou op de eerste plaats.  

Ik zoek hoe dan ook naar oplossingen. Mijn fluistertechniek is zowel aards als 
spiritueel: ik zet een mengeling van technieken in, puur op gevoel, zodat de beste 
aanpak en uitkomst voor jouw kleintje eruit komt. Daarom kunnen de issues en 
oplossingen aards of spiritueel zijn of beiden. Als er dingen naar boven komen die ik 
direct kan oplossen, dan doe ik dat meteen in de energie. 
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 Wonderen  

Fluisteren is wat anders dan wonderen verrichten. Toveren probeer ik wel te doen, al 
dan niet met toverstokje en puntmuts, maar geeft ook geen snel resultaat met 
kleefkracht. Het is geen abracadabra, verwacht geen wonderen. Ik los niet alle 
problemen op en na een sessie gaat ook niet alles ‘gewoon’ 100% lekker lopen. Er 
moet gewerkt worden, verandering komen. En er zijn natuurlijk ook kleintjes die 
direct blij en open zijn en zich meteen ontpoppen tot happy campers, dat kan ook. 

Je kleintje deelt wat hij of zij wil delen, dus niet alles komt direct naar boven. Soms 
mag ook eerst een laag je worden geheeld of eraan gewerkt worden, voordat het 
volgende laag je naar boven komt.   

 

 Het resultaat 

Ik ben bij de fluistering een tussenpersoon die in gesprek gaat met je kleintje om 
struikelblokken weg te halen en dingen aan het licht te brengen. Om gedrag te 
verklaren en oplossingen mogelijk te maken. Het is na de fluistering aan je kleintje 
en jullie om er een vervolg aan te geven en ermee aan de slag te gaan. Zonder dat 
vervolg, zal er wel wat veranderen maar niet heel veel. Want tijdens de fluistering 
kijk ik naar een oplossing met je kleintje, stuur ik ongewenste entiteiten naar het 
licht en werken we (indien nodig) met een stukje regressie en zal ik nog andere 
dingen doen om daar te komen waar we willen zijn. Dat geeft je een ‘neutrale’ 
status, vanuit waar je fris de weg opwaarts kunt inslaan.  

Het is het kind dat bepaalt of het veranderen wil, niet ik. En het is aan jullie 
om de weg te wijzen. 

Het uiteindelijke resultaat is dus afhankelijk van heel veel factoren. Bij de fluistering 
kan er een terugval komen. Wanhoop dan niet meteen en stuur me ook niet direct 
een e-mail. Maar lees even het fluisterverslag nogmaals door. Kijk waar je kleintje 
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om heeft gevraagd. Welke veranderingen mochten aandacht en welke inzet mocht je 
laten zien? De fluistering is de eerste stap, jullie mogen de volgende stappen zetten. 
Als niet wordt doorgestapt, dan heeft je kindje niet genoeg bodem, geen begrip van 
thuis gekregen en valt het weer terug in oud gedrag om de boodschap weer te 
verkondigen.  

Rake woorden 

Een fluistering kan heel direct zijn, door de rake woorden of juist de confronterende 
spiegel die wordt voorgehouden door je kind. Besef dat dit kan komen en zie het niet 
als moedwillige kritiek of boosheid van je kindje, maar woorden die in en uit liefde 
worden gesproken om alles voor iedereen mooier te maken of je de sleutels tot de 
oplossingen te geven, voor jou en voor je kleintje. Soms wordt in en na de fluistering 
van een kind veel van de ouders gevraagd. Sta hier open voor en wees bereid eraan 
te willen werken. Wil je geen kritiek op je zijn, doen en kunnen of zoek je vooral 
externe oplossingen, doe dan geen fluistering want dat komt dan verkeerd bij je 
binnen en daar is niemand bij gebaat. Het is geen quick-fix, maar wel een hele mooie 
methode om tot de kern te komen en je kleintje aan het woord te laten. Want soms 
zorgt zo’n fluistering er ook voor dat je je kleintje heel anders ziet, dat je nog meer 
ziet hoe mooi hij/zij is. Of krijg je juist zoveel moois voorgeschoteld dat je er zelf 
van gaat stralen. Dat kan ook allemaal en zelfs tegelijkertijd met woorden van 
verbetering. Fluisteren vraagt je ziel en zaligheid, je complete toewijding. Stel je open, 
net als je kindje die heel kwetsbaar en puur aan het woord is. Respecteer dat ;-)  

 

 Dus… 

 Fluisteren is geen toveren en geen kant-en-klaar-zo-gaat-je-baby-binnen-zeven-
dagen-slapen-of-rustig-worden-pakket. Ik ga je kleintje helpen en blokkades 
weghalen waar mogelijk, je op weg helpen met een goed gesprek. Wat je wel mag 
verwachten is dat ik alles inzet, vanuit jarenlange professionele en persoonlijke 
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ervaring, kennis en kunde en alles tussen hemel en aarde, om je kleintje te helpen. En 
dat dat me serieus aan het hart gaat. Want daarom doe ik dit, met liefde. 

Zoek  je meer handvatten, meer concrete tools om aan het slapen te werken? Kijk 
dan even bij het Droomfluisteren. Want dan combineer ik een fluistersessie met een 
slaapaanpak op maat, heb je techniek met vleugels gecombineerd om dromenland 
aan te vliegen ;-) 

 De kleine lettertjes 

* Uit de fluistering kunnen dingen komen waarvoor je wellicht verder consult wilt 
hebben. Ik doe aanbevelingen waar mogelijk, maar verwijs niet rechtstreeks naar 
praktijken of zorgverleners. De vervolgstappen zijn aan jullie. 

* Ik kan je als deskundige helpen op het gebied van slapen en voeding. Ik ben geen 
therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog. Ik voorkom of verhelp geen 
ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook.  

* De adviezen hebben nooit een medische grondslag, raadpleeg dus altijd een arts 
als er iets is dat medisch opgelost mag worden. Spoed hoort hier ook thuis. 

* In de flu istering geen voorspell ingen over toekomstige gezondheid, 
echtscheidingen, zwangerschappen, etc. Ook het zielendoel maak ik niet duidelijk, 
dat weet je kind zelf diep van binnen en is niet aan mij om te vragen of te delen. 

* Er is geen garantie op succes. Je betaalt voor de fluistering, wat daar uitkomt en 
wat je daarmee wilt doen is aan jou.  

* Geef duidelijke informatie op voorhand, zodat ik gericht kan fluisteren. Dit gebeurt 
eenmalig en kan niet achteraf nog eens of gewijzigd worden. Na het ontvangen 
van je document is het dus klaar.  
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* Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid een fluistering te weigeren, zonder opgave 
van reden en ook als er een datum is besproken en al is betaald. Uiteraard ontvang 
je in dat geval het volledige bedrag gewoon terug.  

* Ik fluisteren alleen je eigen kinderen, niet die van anderen. Dat betekent dat 
grootouders of vrienden geen fluistering kunnen aanvragen. Dit doe ik om ethische 
redenen en uit respect voor het gezin en het kind.  Als ik jouw kind fluister, ga ik 
ervan uit dat je dit hebt overlegd met de vader van het kind en je kleintje zelf. Hoe 
jong ook, noem het wel.  

* Wil je kind niet praten (vaak omdat het niet akkoord is met de fluistering), dan doe 
ik geen fluistering en koppel ik dit aan je terug. Uiteraard kun je er dan wel nog 
voor kiezen om een slaapconsult te doen. 

* Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel soms lukt het 
niet. Omdat de fluistering niet soepel genoeg gaat of omdat er noodgevallen 
tussendoor komen (zieke kinderen bijvoorbeeld, ik ben ook een mama ;-). In geval 
van ziekte of onverwachte gebeurtenissen kan de afgesproken datum komen te 
vervallen. Uiteraard bied ik je dan een alternatief of de mogelijkheid tot annuleren.  

* Een eenmaal gereserveerde fluistering heeft een betaalverplichting. Als binnen 2 
werkdagen geen betaling is ontvangen, vervalt de reservering. Een eenmaal 
betaalde fluistering kan worden geannuleerd binnen 48 uur na de betaling, zonder 
verdere consequenties. Na die periode is er geen restitutie mogelijk.  

* Een eenmaal opgeleverd fluisterdocument is het eindproduct. Hierover kunnen 
korte vragen per e-mail worden gesteld na ontvangst. Ik heb nog nooit 
meegemaakt dat fluistering niet goed is (het zijn immers de woorden van je kleintje 
en niet van mij ;-) maar mocht je de eerste zijn dan moet ik je opnieuw 
teleurstellen. Want what you see is what you get. Uiteraard krijg je een kwalitatief 
document waar mijn ziel en zaligheid in is gestopt en mij kennende ook veel te veel 
tijd en extra’s ;-) 
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