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Een aparte wereld, waarin nog niet alles ontdekt is. 

Dat maakt het meteen  
ook een gevaarlijke wereld.

Wie niet echt daarin nodig is, Blijft er beter weg! Voor belangrijke vragen die nog moeten gesteld  
worden,  Kan er een uitzondering worden gemaakt

Let wel op, 
Niet altijd wil iemand uit het dodenrijk, Gestoord worden in zijn of haar rust

Dit wordt vooraf heel goed afgesproken. Er wordt een vaste prijs aangerekend, voor de sessie.  
Ongeacht of deze lukt of niet.

Waarom?

Omdat het medium zich enorm moet inspannen tijdens zulke sessies. 
Het kost tijd en energie. Ongeacht de resultaten. Het is mogelijk om afspraken te maken daarover.  
De plaats waar de sessies worden gehouden, is niet altijd even veilig nadien. Begrijp dat indien u  
dit bij u thuis laat gebeuren, er negatieve energie of een verloren ziel kan blijven in u huis. Dat  

risico is er altijd aan verbonden. 

Kies daarom bewust een goede plek om een sessie te laten doorgaan.

Hoe gaat het nu tijdens zo een sessie?
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Eerst en vooral wordt er los gepraat over hetgeen wat men er wil mee bereiken. 
Alleen indien het een grondige reden is, kan dit gesprek verder gezet worden en een sessie  

daaraan gekoppeld starten.

Iedereen moet rustig zijn, zonder angsten te voelen.
Angst is de grote boosdoener en een aangenaam gevoel voor verloren zielen. 

Het is niet of ze genieten van angst.

Deze trekt u best niet aan.
Wees rustig en kalm, zorg dat u potlood en papier bij u heeft.

Als het medium woorden zegt die niet direct duidelijk zijn,
Noteer elke letter of woordje wat je hoort.
Nadien kun je alles bekijken na de sessie.

Ieder medium reageert anders tijdens zulke sessies.
Ieder  medium zal het ook anders opstarten, doorstaan, eindigen.

Er worden eigen middelen gebruikt zoals kaarsen en wierook om de geest in kwestie gerust te  
stellen en ook omdat het medium de geestenwereld gemakkelijker zou kunnen inkijken, contact  

leggen.

Respecteer uw medium, volg de raad op die is gegeven van voor de sessie begonnen is.
Begin nooit te roepen tijdens een sessie en loop ook nooit weg uit de kamer.

Wat er ook gebeurd, hoe het ook aanvoelt, je moet bij het medium in de kamer blijven omdat u de  
vraagsteller bent.

Verdwijnt u toch dan heeft de sessie geen zin gehad.
Denk daarom goed na of u wel geschikt bent om zulke sessie bij te wonen. Dit is voor uw welzijn  

en goed bedoeld.

Sessies indien goedgekeurd door het medium
Schommelen van prijs tussen de 150 en de 300 euro. 

Het is juist duur, omdat niet iedereen zo maar even het dodenrijk mag en kan betreden, 

Het is er geen disco of speelplein.


