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consulten

aanbieding
•

Basis Inzicht consult
Privé consulten

Basis Inzicht consult

In privé consulten helpt Paulamaria je juiste keuzes maken en

Kom je voor de eerste keer dan adviseert Paulamaria een

leert ze je onbewuste blokkades te zien en oplossen. Elk consult

speciaal Basis Inzicht consult.. Het Basis Inzicht consult biedt

is een combinatie van channeling, healing, coaching en prak-

je een overzicht van alle relevante items die voor jou spelen op

tische kennisoverdracht, geheel op maat van jouw eigen situatie.

spiritueel, lichamelijk, relationeel en zakelijk niveau en hoe deze

Duo of groeps consulten
Paulamaria werkt ook in groepsverband. Als je onderwerp een
relatie betreft (bijv. partner, ouder of kind) of een familie of team
(werk) kan dit zinvol zijn.
Kinderen of babies

getransformeerd kunnen worden. Op grond hiervan kan een
helder vervolgtraject afgesproken worden, bijvoorbeeld met
familiehealing, een 10-generaties voorouderlijn healing of
loopbaan begeleiding. Ook een balancering van energieën maakt
deel uit van het Basis Inzicht consult.
Het uitgebreide Basis Inzicht consult kent een diepgaande

Juist bij babies en kinderen spelen vaak ‘vage klachten’ die leed,

inzichtgevende voorbereiding waarin Paulamaria sleutelinforma-

onzekerheid en schuldgevoel veroorzaken bij ouders en het

tie doorkrijgt en het zogenaamde Oertrauma traceert. Het consult

kind. Paulamaria is in staat op volstrekt liefdevolle wijze contact

duurt 1,5 uur en in totaal is Paulamaria inclusief voorbereiding

te maken met elke baby en kind en met de behoeften/oorzaken

4 uur bezig. Je investering bedraagt 250 euro (dat is ruim 35%

achter de klachten.

korting). Het vormt een stevig fundament voor je vervolgproces.

Consulten op afstand
Paulamaria is paranormaal begaafd. Het is voor haar niet nodig
om je in levende lijve in haar praktijk te ontmoeten om te voelen
wat jij voelt. Dat heeft als voordeel dat je thuis kunt blijven en het
consult per telefoon kunt hebben. De kwaliteit van het consult
op afstand is geheel hetzelfde of zelfs hoger (zuiverder) dan bij
een bezoek aan de praktijk. Dat is te verklaren doordat we in een
telefoongesprek minder afgeleid worden door de omgeving van
het gesprek en sociaal wenselijk gedrag. Ook gaat minder tijd

Paulamaria

instituut voor
multidimensional healing
multidimensional coaching
multidimensional training
programma’s
KNSM LAAN 274 • 1019 LM AMSTERDAM • 020 302 01 52
INFO@ PAULAMARIA.NL • WWW.PAULAMARIA.NL

verloren bij arriveren of weggaan.
Tarieven consulten
Per consult van 60 minuten bedraagt je investering 100 euro
inclusief 21% btw. Hierbij is inbegrepen de voorbereidingstijd van
het consult waarin Paulamaria de benodigde informatie
‘download’ uit het Universum.

© Paulamaria 2015• Geinteresseerd? Bel of mail voor een advies-op-maat.
Wijzigingen voorbehouden, Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

PAULAMARIA
Paulamaria is een zeer ervaren trainer, coach en medium met 40 jaar
werkervaring en een internationale werkkring. Zij is oprichter van het
Instituut voor Multidimensional Training, Coaching en Healing en geeft
consulten op afstand aan cliënten over de hele wereld.
Paulamaria heeft vanaf haar geboorte direct contact met wat zij noemt
‘het veld van Weten’. Vele opleidingen in binnen- en buitenland (spiritueel, kunst, alternatieve en paramedische geneeswijzen) hebben geholpen
haar transpersoonlijke kennis praktisch, snel en soepel om te zetten in
voor iedereen te begrijpen taal en kunde. Centraal in haar werkwijze
staat de onmiddellijke verbinding van de cliënt met het eigen weten: “Het
ultieme weten is overal, in alles en iedereen. Het is niet voorbehouden
aan een selecte groep medici, mystici of genezers:
Transformeren en helen kun je zelf!”

INSTITUUT
Het instituut ontwikkelt nieuwe holistische trainingprogramma’s voor genezing en ontwikkeling van
personen of organisaties. De programma’s
kenmerken zich door diepgang, eenvoud en plezier.

BEGELEIDING

aanbieding pakket 1
•

aanbieding pakket 2
•

telecoaching-strippenkaart

PowerBoost -10-12 weken

(5 uur)

(7,5 uur)

Paulamaria geeft met veel succes consulten en trainingen. Ze

Garandeert 5 uur telefonisch contact met Paulamaria. Je bepaalt

Daar waar pakket 1 je vrij laat of en wanneer je belt, biedt de

heeft gemerkt dat mensen ook behoefte hebben aan een meer

zelf wanneer je belt en hoelang. Dat kan dus ook voor een korte

‘powerboost’ je een vaste structuur, extra diepgang en daarnaast

continue vorm van begeleiding.

praktische vraag zijn. Als Paulamaria je niet direct te woord kan

ook de mogelijkheid om Paulamaria vrij te bellen. Powerboost is

Het is soms immers lastig in je eentje de nieuwe inzichten te

staan belt ze je terug.

alleen mogelijk na het Basis Inzicht consult.

Je kunt alle vragen stellen. Paulamaria begeleidt je bijvoorbeeld

Het is een all-in pakket van in totaal 7,5 uur inclusief coaching,

Paulamaria heeft hiervoor een tweetal all-in aanbiedingen

met het inzichtelijk maken van bepaalde onderwerpen/issues of

healingen en downloads van kosmische informatie.

ontwikkeld. Speciaal om je te ondersteunen je missie op aarde

om diepere, onderliggende informatie over specifieke

te zetten. Het tarief van deze paketten is gereduceerd zodat de

levensgebieden in het licht te krijgen. Bijvoorbeeld vragen over

drempel tot deze belangrijke steun zo laag mogelijk is .

werk, relatie, gezondheid, kinderen.

Pakket 1 is zeer geschikt voor loopbaan-begeleiding, relatie-

Kenmerkend aan de telecoaching is dat er geen voorbereiding

		

begeleiding of life-coaching.

van Paulamaria aan vooraf gaat. Ze communiceert in het Nu.

•

Pakket 2 is speciaal voor als de nood hoger is (als je een soort

Er kan natuurlijk wel gevraagd worden om kosmische downloads

oerdrang/wens voelt: ‘zo gaat het niet langer’).

of healingen m.b.t. speciale onderwerpen. Dit gaat buiten de

In beide pakketten kun je naar behoefte paranormale

strippenkaart om, of kan van de strippenkaart afgaan. Wat je wilt.

verwerken en tot het gewenste, vervullende gedrag te komen.

telefonische begeleiding nemen. Door op het moment dat het
voor jou belangrijk is met Paulamaria te bellen. Dat is de basis
voor zo optimaal mogelijk getimede aandacht, feedback, healing,
channeling of kosmische ‘download’-informatie.
Beide pakketten zijn efficiënt ontworpen. Je verspilt geen minuut
en je krijgt de steun die je op dat moment wenst of nodig is
(aandacht, coaching, healing, kosmische informatie).
Inspirerend, aards en effectief, zoals mensen van Paulamaria
gewend zijn.

All-in pakket:
•

• 15 minuten downloaden door Paulamaria

Voordeel ten opzichte van pakket 1:
•

Je kan elke keer net zo lang bellen als je wilt.

>

Paulamaria noteert gespreksduur, per minuut. Minimum
duur: 10 minuten.

>

Paulamaria geeft aan wanneer je nog 1 uur over hebt van
de 5 uur.

>

Mogelijk om per telefoon en email een afspraak te maken.

>

Mogelijk om per telefoon en email een healing/download
aan te vragen.

>

Over inhoudelijke zaken is geen mailverkeer. Dit gebeurt
telefonisch.

>

Na 6 maanden vervalt strippenkaart.

>

Betaling voor aanvang telecoaching

Diepgang:
elk teleconsult is gebaseerd op kosmische informatie, dit
gaat direct in op oorzaken i.p.v. symptomen.

De meeste mensen doen 2 tot 6 maanden met de telecoaching-strippenkaart

>

• 45 minuut teleconsult (met “huiswerk”)

2,5 uur extra te besteden aan healing of telecoaching (ad
hoc bellen, zie pakket 1) gedurende de 10-12 weken.

5 uur voor gereduceerd tarief van 450 euro.

Hoe het werkt:

5 x tweewekelijks uur consult, bestaande uit:

•

Struktuur (elke twee weken)

•

Huiswerk, dus als je écht iets aan wilt pakken,
gecommiteerd bent en struktuur nodig hebt.

7,5 uur voor gereduceerd tarief van 675 euro.
Hoe het werkt:
>

We plannen samen de twee wekelijkse sessie in.

>

Verder dezelfde procedure als in pakket 1

