
 

Reacties en ervaringen  
 

Franca: ‘Heel mooi Jeantine, het raakt me! Ik herken mijn zoon er zeker in terug! Het is prachtig en 

goed aangevoeld.’  

 

Janet: ‘Veel dingen waren heel herkenbaar voor ons, maar er zaten ook zeker nieuwe inzichten in, 

verrassend soms zelfs. We hebben veel gesproken over jouw afstemming en het heeft hem zeker 

goed gedaan. Hij heeft helemaal geen buikpijn meer!’  

 

Rianne: ‘Ik heb het met tranen in mijn ogen gelezen. Je hebt de kern geraakt van mijn ZIJN als mens 

en als partner, moeder en oma. Ik voel op dit moment de kracht van alles wat ik verwoord heb in de 

afstemming. Dankjewel dat je naar mij geluisterd hebt en mij daardoor de woorden hebt laten 

vinden om verder te kunnen.’  

 

Astrid: ´Het raakte me, jij raakt me. In mijn kern. Op stukken die al heel lang oorlog voeren in mij. Ik 

voel hoe ik rustiger word.´ 

 

Jans: ´Wat mooi! Ik voel me erg gezien en erkend door wat je schrijft. Wat bijzonder! En het past echt 

naadloos in waar ik mee bezig ben. Zo herkenbaar! Dank dat je daar woorden aan hebt gegeven. Ik 

heb de afstemming aan mijn man laten lezen en zijn reactie was: dit ben jij.’  

 

Rooka: ‘Voor mijn gevoel heb ik mijn zoon echt even kunnen bereiken door jouw afstemming’.  

 

Anne: ‘Jemig Jeantine, dit is allemaal ‘spot-on’! Het geeft mijn helderheid over een stuk gevoel in 

mijn verdriet. Omdat jij opschrijft en duidelijk bent over waar mijn kracht ligt, realiseer ik me dat dit 

klopt.’ 

 

Tamara: ‘De tranen lopen over mijn wangen, wat treffend! Lieve Jeantine, heel erg bedankt voor dit 

cadeau! Het is erg treffend en herkenbaar en aan de hand hiervan kunnen wij leren onze zoon ook 

wat beter begrijpen.’  

 

Arjen: ‘Dankjewel voor de mooie afstemming. Heel herkenbaar en het bevestigt toch maar weer wat 

ik al voelde en voel.’  

 

Daniëlle: ‘Toen ik de afstemming las kreeg ik even kippenvel. Je voelt het goed wat betreft voor 

mezelf kiezen. Ik herken heel veel en het is echt een mooi stuk.’ 

 


