Karlista Fontijn
Mijn naam is Karlista Fontijn-Roordink. Ik vind het fijn om mensen
te begeleiden in hun unieke groeiproces, zodat zij daarna sterker
en krachtiger verder kunnen en hun dromen kunnen verwezenlijken.
Met veel aandacht, vertrouwen en respect wil ik hier graag bij
helpen, maar wel in een luchtige, ongedwongen sfeer.
In de afgelopen tien jaar heb ik vele opleidingen en workshops
gevolgd. Ik ben zeer geïnteresseerd in spiritualiteit en energetische
healings, maar sta met beide benen op de grond.

Voor meer informatie:
Koningsweg 14, 7255 KR Hengelo (G)
0575-465501 of 06-37307452
karlistafontijn@gmail.com
www.karlistafontijn.nl
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Luisterkind
Soms loopt het thuis niet helemaal lekker. Je
kind zit bijvoorbeeld niet goed in zijn of haar
vel, en je kunt maar niet doorgronden hoe dat
nu komt. Je kunt dan echt behoefte hebben om
je kind een duwtje in de rug te geven om het
verder te helpen. Wat is er precies aan de hand?
Waarom gaat het niet lekker op school, heeft je
kind moeite met contact leggen of is het bang op
zijn kamer?
Met de Luisterkindmethode maak ik telepathisch contact met
je kind. Het gebeurt allemaal op afstand in de energie. Door
te praten met je kind en de tijd voor hem of haar te nemen
kunnen we in alle vertrouwen praten over wat er speelt.
De vragen van de ouders probeer ik in het gesprek met het

Vaak is er direct na een afstemming al verandering te zien in

kind mee te nemen, maar het kind bepaalt wat er verteld gaat

het gedrag van het kind. Soms is het nodig dat de ouders zelf

worden. Op die manier laat het me weten wat het echt graag

actief meedoen aan de veranderingen die nodig zijn om je kind

wil of wat het liever anders wil zien. Samen kijken we hoe we

te helpen. Natuurlijk kun je ook om een afstemming vragen

het probleem kunnen harmoniseren. Het is ook fijn als ouder

of alles goed voelt en of het kind tevreden is zoals jullie met

en kind elkaar weer begrijpen.

elkaar omgaan.
Niet alleen voor kinderen kan de luisterkindmethode gebruikt
worden, maar ook voor volwassenen. Graag help ik mensen
met een verstandelijke beperking of mensen die zich niet goed
kunnen uitspreken.

