
  
Maria Rovers12-10-17 20:44:42 

Lieve Monique en alle andere begeleiders en deelnemers, ik heb een heerlijk en 
bijzonder weekend gehad. Het was voor mij bedoeld als een mini vakantie, wat het 
ook werd. Mooie dingen mogen ervaren, genoten van rustmomenten en van de 
goede, warme sfeer. Een aanrader en voor herhaling vatbaar! 

Lucienne de Vroede12-10-17 00:24:56 

Lieve Monique en alle andere Villa Geel Good-deelnemers, dank voor een warm, 
gezellig, zeer bijzonder, mooi, hoopgevend, inzichtrijk, liefdevol en leerzaam 
weekend! Dit was voor nu het beste kadootje dat ik mijzelf kon geven.  
Zo mooi om te zien hoe tussen 'vreemden' zo snel warme onderlinge verbindingen 
en vertrouwen kan ontstaan. En hoe we elkaar naar een next level hielpen, waarmee 
dan ook. Had het niet willen missen!!! 
 
Dank monique voor de perfecte organisatie van alles !! 

Yvon ter Linden11-10-17 19:59:14 

Lieve Monique en Johan, 
Het weekend in Villa feel good was in alle opzichten verrassend. Onze reis er naar 
toe, de locatie, de groep en het programma. Ik heb genoten van al deze elementen. 
Mijn familieopstelling was ondanks, of misschien wel dankzij, de heftigheid ervan 
voor mij een eye opener. Het zal me in de toekomst zeker het gereedschap geven 
om overeind te blijven. Ik bedank jullie en de groep daarvoor. 
Ben blij dat ik erbij kon zijn en ga volgend jaar absoluut nog een keer mee. Dikke 
knuffel Yvon 

Angelika11-10-17 19:29:33 

Lieve Monique, wat een geweldig villa feel good weekend heb ik achter de rug. Ik zit 
nog helemaal in de flow en wilde eigenlijk nog niet terug naar de realiteit. Dank je wel 
voor de mooie reading en alle goede zorgen. Liefs Angelika 

Sarah01-08-17 12:40:28 

Lieve Monique, afgelopen maart ben ik bij je geweest omdat ik voor een hele 
moeilijke keuze stond. Jij hebt me bepaalde inzichten mogen geven waardoor ik nu 
100% achter mijn keuze sta. En dat is heel bijzonder, voor een eeuwige twijfelaar. Of 
ik de juiste keuze heb gemaakt, dat zal de tijd moeten leren. Maar wat voelt het 
heerlijk om niet meer te twijfelen. Het heeft me heel veel rust gegeven waarvoor ik je 
meer dan dankbaar ben!!! 

Bridget07-07-17 16:52:07 

Echt super zoals je de situatie waar ik in zit altijd op een heldere en duidelijke manier 
verwoord. De herkenning en jouw bevestiging van wat ik voel is heel fijn. Het helpt 
me om dingen beter te begrijpen, een plekje te geven en te zien welke keuzes ik heb. 
Dank je wel daarvoor! 

Jan Willem26-06-17 11:16:04 

Een tijd geleden een reading gehad, ontzettend duidelijk en vooral erg fijn! 
Ontspannen sfeer en duidelijke uitleg! Dankjewel Monique! 



Marielle26-06-17 10:23:13 

Wat heb ik een bijzondere reading van je gehad. Bij ons is het daardoor thuis rustiger 
geworden met de kids en heb ik voor een kleurrijk logo gekozen. Ook was het fijn om 
mijn oma weer even te 'horen'. Dank je wel 

Inge19-06-17 13:12:29 

Mijn ervaring met de reading was fijn. Ik wilde graag voor een laatste keer 
communiceren met mijn vader en dat is gelukt. Ik voelde me erg op mijn gemak en 
heb antwoorden gekregen op mijn vragen. Dankjewel. 

Hannah Schoonderwoerd17-06-17 23:45:21 

Lieve Monique ,Het is alweer lang geleden dat ik bij je was voor een Reading .Daar 
bewaar ik nog steeds zeer goede herinneringen aan .Het inzicht wat je me liet zien 

over m'n woonsituatie en priv� omstandigheden , hebben me verder geholpen op 
m'n pad .Ook voelde ik me erg gezien door jou .Veel Dank ! 

 
Edwin de Leeuw15-06-17 19:35:29 

Monique,... Lief mens vol enthousiasme.  Fijn je ontmoet te hebben en tot 
wederzien voor een nieuwe sessie ! 

Dita Hagen01-05-17 20:09:56 

Lieve Monique. Wat was het een heerlijk weekendje Villa Feel Good. Ik heb genoten. 
Goede werkers uitgenodigd. Goed gezelschap van de deelnemers. Weer erg leuke 
en leerzame dingen gedaan. Je verzorgd het (en ons)met veel liefde. Ik ga zeker nog 
een keer mee. Bedankt voor deze ervaring. Gr. Dita. 

Wil uil-hoogervorst25-04-17 21:44:46 

Lieve monique. Wat was het een fantastich weekend en wat was het moeilijk om je 
over te geven. Maar ben er voor gegaan. We hebben verschrikkelijk gelachen, 

wil   bedanken die aan het weekend heeft meegedragen. Het was gewoon in 

een woord FANTASTICHE    

Maria van Wijtvliet25-04-17 19:51:31 

Lieve Monique, ik wil jou en de andere spiritueel werkers hartstikke bedanken voor 

het geweldige weekend in villa feel good😊 alles was perfect georganiseerd. Leuke 

mensen ontmoet en je gaat echt als een ander mens naar huis. De readingen die ik 
heb mogen ontvangen sloegen de spijker op zijn kop. Ik kan het iedereen 

aanbevelen. Het was net 1 grote familie 😁😁😘😘 

Patricia16-03-17 14:30:23 

Twijfel je om wel of niet een redding te doen? Dan hoop ik dat dit bericht helpt. 
Ik kan alleen maar volmondig zeggen doen,je hebt niks te verliezen,er gaat een 
wereld voor je open. 
Wanneer je bij monique thuis komt voel je een en al warmte,ervoor ben ik bij d'r 
theater show geweest. 
En wat een ongelofelijk mooie warme,pure, en goud eerlijke persoonlijkheid heeft 
monique. 



Het is nu een jaar later,en ik kan alleen maar zeggen monique onwijs bedankt. 
Voor alles wat je doet,recht uit je hart,en niet omdat het moet. 

Karin Talen14-03-17 14:47:24 

Hallo Monique, 27 jan bij je geweest voor de ondernemers reading, en was een hele 
fijne middag met veel goede pointers waar ik zeker wat aan heb en waar ik mee aan 
het werk kan. 
Dank je wel en nog vele fijne readings toegewenst voor jou in de toekomst. 

Warme H  rte groetjes van  
Karin Eagle Star Woman 

Joanna13-03-17 10:38:25 

Lieve Monique, 
 
Via deze weg wil ik je bedanken voor de reading. Het was erg aangenaam en 
straight to the point. Bedankt voor de nieuwe inzichten en bevestigingen.  
 
Liefs Joanna 

Femke Sieben05-03-17 07:39:59 

Lieve Monique, ik was 1 februari 2017 bij jou voor een reading. 
Ben door deze ervaring een stuk rustiger geworden en heb een stukje bevestiging 
gekregen, wat ik zo nodig had 
Dank je wel hiervoor 
Gr Femke 

Franny de Wit02-03-17 16:07:27 

Lieve Monique, 
Ik was 10 Februari j.l bij jou voor de Ondernemersreading. Het was een leerzame en 
gezezellige middag. Met treffende readingen. Een echte aanrader.. Dank je wel voor 
de duidelijke reading en de gezellige middag. Dikke knuffel, 
Franny de Wit. 

AEdske van Steenbergen02-03-17 13:16:34 

De readingen zijn heel integer en zuiver, een echte aanrader. 

Pieter Van Der Wulp01-03-17 19:15:19 

Lieve Monique,Voor het eerst op bezoek bij jou ....Zomaar uit het niets gesprekken of 
wij elkaar al jaren kende, Jouw gevoel sloot prachtig aan bij mijn situatie. Nagenoeg 
alles wat je "doorkreeg" kon ik plaatsen. Het was een super energie die in jouw 
omgeving ontstond. ik heb er een mooie herinnering aan... jij bent een brok mooie 
energie, waarmee je ook boeiend kan kletsen.... Engeltjes bestaan...... Pieter 

Marieke Arbous01-03-17 11:26:42 

Afgelopen vrijdag een ondernemingsreading meegemaakt. Heel bijzonder. Niet 
alleen bij mij maar ook bij de andere ondernemers, herkenning, bevestiging, nieuwe 
inzichten maar vooral warme energie. 
Ik had echt even dit zetje nodig en ben nu bezig om te plannen hoe ik mijn switch ga 



maken. 
Dank Monique en andere gasten voor deze fijne middag 

Diny28-02-17 22:28:15 

Bedrijfsreading januari 2017In een ontspannen sfeer ontving ieder een reading. 
Onder het motto alles is goed, niets moet! Ik heb de opgenomen reading al een paar 
keer opnieuw beluisterd en ben nieuwsgierig naar wat er op mijn pad gaat komen. 
Dank voor de inspirerende middag.Veel liefs,Diny 

Jeanette Kuijpers28-02-17 17:27:58 

Lieve Monique,Na 3 jaar twijfelen of ik naar een medium zou gaan, na positieve 
dingen gehoord te hebben over jou, verleden week bij je geweest. Het was fijn en 
goed, je had contact met mijn overleden man, heel bijzonder wat je mij allemaal 
vertellen kon. Het geeft mij meer rust, dank je wel. Even laten bezinken maar ik kom 
zeker nog eens bij je terug. Liefs Jeanette 

Vera22-01-17 20:27:24 

lieve Monique, 
Ik heb gratis kaartje gekregen van jou voor je theatershow. Ik heb genoten samen 
met moeders. Consult moet nog komen. Je bent erg geliefd onder vele en hebt een 
volle agenda. Ik probeer het gewoon later nog een keer.  
Veel liefs Vera 

Barbara02-01-17 15:30:48 

Lieve Monique, 
Allereerst wil ik je een heel fijn, bruisend, gezond en voorspoedig 2017 toewensen, 
dat je dromen verder mogen gaan uitkomen.  
Ik heb in september een hele fijne en duidelijke reading van je ontvangen en dit heeft 
heel wat in gang gezet voor mijn eigen praktijk. Knopen konden worden doorgehakt 
en ik kon weer stappen vooruit maken, bijzonder. Dank je wel voor wie je bent. Lieve 
groet, Barbara  

Monique Pol22-12-16 10:44:59 

Ik kwam voor het eerst bij Monique thuis voor de ondernemers reading en dat voelt 
direct al goed. Je bent welkom. En door de grote rond bank voel je je ook met de 
ander aanwezigen verbonden. In de ontspannen sfeer volgt de reading voor ieder. 
Ook uit de readingen voor anderen haal je al dingen ... dan denk je, "het zou zo over 
mij kunnen gaan" Bij mij had ze het direct goed aangaande iets waar ik in dubio over 
stond en een verhuizing. Zelfs de plaatsbepaling was goed! En van beide kon ze 
echt niets weten! Monique je bent een topper! 

Margarete W�ster08-12-16 11:42:02 

Ondernemers ReadingHoi Monique, Jouw warme hartelijkheid, bezieldheid 

enenthousiasme, de manier hoe jij je met jouw cli�nten ver-bind, is heel fijn om te 
ervaren.Blij en dankbaar ben ik, dat jij mij de gelegenheid geeft,om mijn nieuwe 

creatie - de cyclus van de �sis MagicHealing Essences"- voor de leden van 
Spiruteel CentrumNederland te presenteren. Ik kijk er naar uit! Tot gauw! 

Margarete W�sterPraktijk voor Natuurgerichter Geneeswijzen en Healing 

Monique Fakkeldij-Smeink01-12-16 15:19:46 



Op vrijdag 14 oktober heb ik deelgenomen aan de De Ondernemers Reading. 
Duidelijk werd dat ik naast het werken als voetreflextherapeut in mijn eigen praktijk 
ook bij andere ondernemers zou gaan werken...nog geen 2 dagen later werd ik 
gevraagd om in een schoonheidsspecialiste als therapeut aan de slag te gaan. 
Inmiddels ben ik alweer een maand ook daar aan het praktiseren. Door de reading 
werd mijn twijfel weggenomen en heb ik direct "ja" gezegd. Soms moeten de 

ingredi�nten even aangepast worden om de soep weer lekker te laten smaken!Dank 
je wel Monique voor deze bijzondere fijne inzichten en gastvrijheid. XGroetjes 
Monique. 

Robert Heiwegen01-12-16 10:44:31 

Ondernemers Reading middag  
Een erg fijne sfeer en voor ieder mooie inzichten en antwoorden. Zeker een 
aanrader! 
Robert Heiwegenwww.touchofsource.nl 

Kelvin schrijver01-12-16 09:50:58 

Beste Monique, 
 
Hartelijk dank voor je reading! Eerlijk zuiver oprecht! Zijn toch wel echt de 
kernwaarden van jou reading! Daarnaast is het ook gewoon thuis komen bij jou. Je 
voelt je direct thuis. Wat in mijn optiek erg belangrijk is. Tot snel! 

Koos Senf29-11-16 18:15:57 

Hallo Moniquehierbij enige overpeinzingen naar aanleiding van een 
reading/samenkomst bij jou thuis. Na een uitermate warme ontvangst waarbij jij de 
mensen bijzonder goed opvangt en gerust stelt. Over het kontakt met mijn overleden 
vrouw niets dan lof. Jij wist al het gene wat door kwam van de overzijde bijzondere 
goed te verwoorden. Hier voor alsnog mijn hartelijke dank.met vriendelijke groetKoos 
Senf 

Jitske29-11-16 17:51:44 

Hoe gaat het met mijn bedrijf? Wat kan ik doen of wat ik laten? zijn er andere dingen 
waar ik rekening mee moet houden? Allemaal vragen die je kunt stellen aan Monique 
tijdens de middag. Ik heb er zeker wat aan gehad, Altijd mooi hoe je je bedrijf sterker 
kunt maken, en niet alleen het bedrijf want uiteraard groei je zelf ook!! Tnx Monique 
voor de treffende woorden en tips... 

Monique van Gent29-11-16 16:54:35 

Hey lieve Monique, 
ik heb vorige week een bedrijfsreading bij jou gedaan en ook een aan mijn vriendin 
cadeau gegeven voor haar verjaardag. Je wist heel goed te omschrijven wat er 
allemaal speelt in mijn bedrijf en leuk om de bevestiging te krijgen dat het allemaal zo 
goed stroomt. Ook voor het enige obstakel, de drukte, had je een interessante tip. Ik 
kom graag nog eens voor een 'verdiepende reading'. Mijn vriendin vond haar reading 

overigens ook een leuk verjaardagscadeau!   
Hartelijke groet! 
Monique van Gent  
[url=http://www.vitaalwateralmere.nl ]Vitaal Water Almere[/url]  



Edwin de Leeuw29-11-16 13:27:40 

Monique ?  
Direct, enthousiast, in gevoel, zeker en liefdevol. Ik kom er graag nog eens voor een 

afspraak.  

Susan20-10-16 09:31:52 

Lieve Monique,  
Het is al weer enige tijd geleden dat ik bij je ben geweest en ik denk nog bijna 
dagelijks aan ons gesprek terug. Je hebt mij een reading gegeven over mijn werk en 

priv� leven. Deze klopte als een bus... alles wat je zei was waar en de informatie 
heeft me enorm geholpen om nieuwe inzichten te krijgen over mijzelf en hoe ik moet 
handelen in mijn werk situatie. Ik ben je dankbaar voor ons gesprek en wens je alle 
goeds toe. Liefs Susan 

Dita Hagen29-09-16 19:43:16 

Lieve Monique. 
wat hebben we weer van je show in september genoten. Genoten van je liedjes en 
mee gezongen. 
De manier waarop je "de ziel" met de nodige humor neerzet, maakt het voor iedereen 
bereikbaar. 
Een gezellige avond gehad. Bedankt. 
Liefs, Dita 

Nathalie19-08-16 08:47:13 

Lieve Monique, 
Bedankt voor je mooie reading gisteren. Ik ben nog aan het nagenieten van de mooie 
boodschappen, de bevestigingen en ik ben dankbaar voor het duwtje in mijn rug die 
ik echt even nodig heb. Mijn focus is weer gericht op waar het zijn moet waardoor ik 
weer verder kan ontwikkelen. Je bent een mooi en zuiver mens en ik ben blij dat je 
op mijn pad bent gekomen zodat ik mijn juiste weg kan bewandelen. Dank daarvoor 
xxx een warme lieve groet, Nathalie 

Margreet Pielage15-08-16 23:09:44 

Het is al weer een tijdje geleden dat Monique een reading voor mij deed. Helder en 
duidelijk, zonder poeha, met een heerlijk kopje koffie in hun mooie woonkamer. 
Ik ben blij met de reading. Nadat ik bij je was Monique, zijn er een aantal 
veranderingen dieper door gevoerd.De belangrijkste: Stoppen met van te voren te 

veel energie weg geven. Werkt veel beter  Er komen nieuwe uitdagingen op mijn 
pad, je vertelde al dat er iets nieuws aan zat te komen. Prachtige mensen (vertelde je 
ook) En ik Doe het, de dingen die ik eerder niet deed. Mijn gereedschaps- kist wordt 
zomaar gevuld met nieuwe , zonder gebruiksaanwijzing en ik werk er gewoon mee. 
TOP 
In het najaar sta ik bij je op de beurs. Fijn om dan weer twee dagen door te brengen 
met gelijkgestemden en de bezoekers. Warme groet, Margreet  

Alessa05-08-16 13:27:19 

Wat een is Monique een prachtig mens met een speciale gave. Als iemand die zelf 
ook begaafd is, is het fijn om te merken dat iemand zo in kan tunen en je het gevoel 
geeft 'het te snappen' en helemaal met je mee kan leven. Monique kan dingen tot op 



detail na plaatsen en is in mijn twee ervaringen consistent geweest in wat er voor mij 
gaat komen zonder dat zij dit zelf kon herinneren. Voor mij is een reading bij Monique 
een mooi oplaad en reflectie punt en ik vertrek erna altijd met meer energie! 

Pauline26-07-16 11:03:20 

 
 
Als ik aan Monique denk, denk ik aan oneindig veel liefde.  
 
Bij jou een workshop gevolgd, reading mogen ontvangen en verschillende keren 
het spiritueel centrum bezocht. Iedereen keer wist je mij te raken. Door alle liefde 
en inzichten die ik mocht ontvangen durf ik mij eigen grenzen te verleggen. Hier 
ben ik jou ongelooflijk dankbaar voor. Tot de volgende keer!! 
Liefs 
Pauline 

glenn25-07-16 17:39:34 

Monique, bedankt voor het inzicht wat je mij mee gaf. doordat ik het opgenomen kan 
ik het nog eens rustig beluisteren. ik kwam niet met een vraag en hoefde ook geen 
tekst en uitleg te geven over mij zelf. ik had wel het gevoel nadat je, je zelf in mijn 
persoontje had verplaatst dat je mij ook volledig kon lezen. heerlijk om iemand te 
ontmoeten die je kan vertellen hoe en wat je mankeert. het advies wat je mee gaf 
daar kon ik wat mee. nogmaals bedankt en tot een volgend moment. het was de rit 
uit den haag naar almere buiten meer dan waard 

Janet25-07-16 17:12:35 

Monique is een prachtig mens waarbij ik me meteen op mijn gemak voelde. Na een 
jaar waarin ik meerdere dierbare personen ben verloren heeft Monique mij 
boodschappen mogen overbrengen die voor mij helpend zijn geweest in mijn 
rouwproces. Een dergelijke ervaring gun ik iedereen. 

Moniek25-07-16 17:11:08 

Lieve Monique, 
 
Wat een positieve energie krijg ik altijd van jouw consulten. Je blijft heerlijk nuchter 
en legt duidelijk uit welke gevoelens en gedachten binnenkomen. Het is prettig dat je 
eerst je eigen bevindingen uitlegt, zonder zelf uit te leggen waarom je komt. Zo komt 
alles heel puur over. Ik ken niet veel mensen met zo'n prettig en eerlijk karakter. 
Dankjewel! 
 
Liefs Moniek 

patricia03-06-16 21:03:09 

Monique: Een vrouw met een geweldige persoonlijkheid. 
Zo puur en oprecht,iemand waar je je meteen thuis voelt. 
Nu 2 readings gedaan,vroeger hield ik het buiten de deur en op een afstand tot bij 
monique haar theater show ben geweest.  
Wat zei allemaal kan en de manier waarop ze alles doet en over brengt respect ga zo 
Door! 



Maria Rovers25-04-16 12:28:02 

Lieve Monique, Johan, Monique, Wim, Quirina,Ik zit hier nog na te zinderen (in 
positieve zin hoor!) van een intensief, intens mooi weekend. We kwamen binnen als 
vreemden, maar door de diepte die we met elkaar zijn ingegaan, heb ik ervaren hoe 
verbonden we in wezen met elkaar zijn. We hebben gehuild, gelachen, in de zon 
gezeten, geschilderd, gebijenwast (nieuw voltooid deelwoord van bijenwas 
tekeningen maken), muziek gemaakt, individueel verwend. Kortom, een weekend wat 
ik ervaren heb als een groot cadeau!! Dank aan jullie allemaal voor jullie liefde, 
warmte, eerlijkheid, openheid, gezelligheid en niet te vergeten humor en lekkere 
verwennerijen op een paradijselijke plek in Meddo. Woorden schieten tekort om 
echte te vertellen wat ik voel en waar ik enorm dankbaar voor ben. Veel liefs voor 
jullie allemaal! Dikke knuffel, Maria 

....20-04-16 17:02:33 

Een bijzonder mens, een bijzondere ervaring.Dankjewel Monique. 
Liefs Marga 

Beverly07-04-16 12:30:14 

Beste Monique, 
 
t consult heeft wel iets inzicht gegeven hoor 

moet zelf nog veel mee oefenen  
Bepaalde zaken zijn sowieso wel wat duidelijker 
en vandaar uit kan ik verder. 
 
bedankt 
 
Vr Gr 
 
Beverly 

Shira Waage08-02-16 19:31:33 

lieve Monique, 
De energetische sessie vorige week heeft me goed gedaan. Het was een bijzondere 
ervaring! Het voelde vertrouwd, warm en ik voelde me erg op mn gemak! Het heeft 
me handvaten gegeven hoe ik zaken in mijn leven nu kan oplossen en hoe ik er mee 
om moet gaan. 
Dank je wel en ik kom zeker terug! 
Liefs, Shira 

Nathalie08-02-16 15:53:36 

Lieve Monique, 
Ik heb een energetisch consult van je gehad en het was super! Ik vond het een 
bijzondere ervaring en heeft me veel over mezelf geleerd. Al meteen bij binnenkomst 
voelde ik me op mijn gemak en de reis naar mijn nieuwe ik kon beginnen. Deze 
sessie heeft me energie, zelfvertrouwen en een leidraad gegeven. Dank en ik kom 
binnenkort weer voor een sessie. Je bent een mooi en warm mens. Lieve groet, 
nathalie 

jJolijn Betgen31-01-16 21:16:56 



Lieve Monique, 

Inmiddels heb ik twee keer de workshop intu�tie & mediumschap gedaan die mij het 
zelfvertrouwen hebben gegeven om voor mijzelf te beginnen. Erg mooie ervaringen 
heb ik opgedaan bij jouw thuis waar ik erg blij mee ben. Voor mensen die twijfelen 
om de workshop te volgen zeg ik: Gewoon doen! Het is een mooi samenzijn en je 
leert veel over je eigen kunnen doordat je met mensen dingen uitprobeert die je 
helemaal niet kent. Monique ik vind het mooi om te ervaren hoe je alles zo goed 
organiseert en tot in detail uitwerkt! Ik ga dan ook graag met je mee naar Villa Feel 
Good omdat ik voel dat ik hier goed aan doe! Ik vind je een lieverd! Liefs Jolijn 

Jessica Voesenek03-11-15 12:00:49 

 
 
Onvergetelijk, inspirerend, bevestigend, indrukwekkend maar 
bovenal liefdevol. Jouw reading was een bijzondere en verhelderende ervaring 
voor me en heeft me inzicht gegeven in een aantal zaken waarin ik zoekende was. 
Je bent een no-nonsense powervrouw met 
een nuchtere kijk op het leven. Na de reading voelde ik de energie door mijn 
lijf en gedachten stromen als nooit tevoren. 
 

Ik ben dankbaar dat ik jou op mijn levenspad mocht tegenkomen�XJessica 

Coralie02-11-15 16:17:09 

Lieve Monique 
Wat een mooie en ontroerende theater voorstelling heb je gegeven zeg.Ik heb 
genoten dank je wel voor deze mooie ervaringliefs Coralie 

Karin Zwart14-10-15 16:21:30 

Beste MoniqueHet was een geweldige ervaring.Gr Karin 

susanne welbie kettenis21-09-15 23:44:31 

Lieve Monique, ik zag een link staan naar je theater voorstelling en dacht ik klik even 
op de link naar je site. Wat een heerlijk mens lijk jij mij. Ik keek even naar de filmpjes 
en zin voor zin zijn het dingen die ik ook altijd gezegd en gedaan heb, inclusief de 
periodes dat ik denk " zoek maar een andere gek voor dit circus" tot de momenten 
dat je onderkaak op je borstkas hangt omdat het zooooooo gaaf is wat je hebt mogen 
doen. Het is een feest van herkenning en ik kom op zeker een keer naar je 
voorstelling kijken. Lekker jezelf blijven meis..don't ever change for nobody, ik weet 
het nu al...je bent een geschenk voor de mensen om je heen...en de wereld xxx 

Rachel26-08-15 21:43:18 

Lieve Monique,Wil even zeggen wat ben jij een topwijf! Zo puur , eerlijk en je voelt 
dingen feilloos aan zonder informatie alleen ja en nee... Ik voel me heerlijk. 
Dankjewel topper!! 

Shon21-07-15 23:55:07 

Lieve Monique, 
Bedankt voor de geweldige ervaringen die je me mee hebt gegeven, zowel met de 
teamreading als een paar maanden later persoonlijk. Een fijne en ontspannen sfeer! 



Heel veel succes en bedankt! 
Groeten Shon 

Sophie20-07-15 11:25:15 

Toen het leven mij in een situatie had gebracht waardoor ik door de bomen het bos 
niet meer kon zien en het spoor bijster was, heeft Monique mij uit die patstelling 
geholpen door vanuit haar helicopterview mijn situatie te beschrijven en mij de 
gevolgen van de verschillende te nemen beslissingen te laten zien. Zij deed dat op 
de haar eigen begrijpvolle en liefdevolle wijze waardoor ik weer vertrouwen kreeg 
over hoe verder in mijn lastige situatie. Ze gaf mij inzicht in waar ik was gebleven in 
het leven waardoor ik weer verder kon, haar reading heeft mij weer op mijn spoor 
gezet. Veel dank Divine, dat Monique op mijn pad is gekomen. 

Ada13-07-15 14:45:27 

Enkele weken gelden was ik bij Monique voor een reading. Ze is een fijne, hartelijke, 
down-to-earth vrouw die me gerust heeft weten te stellen en ook tips heeft gegeven 
over hoe nu verder. Heel fijn, want ik wist het allemaal niet meer. Ik lees af en toe 
m'n aantekeningen en wil het hele gesprek nog eens terugluisteren, prettig dat dat 
kan, want je geeft zo veel helderheid en informatie! 

ann09-06-15 14:46:33 

lieve moniqueik wens je heel veel succes met alles wat je doet of gaat doen 
RESPECTXX 

Raymond08-06-15 20:34:46 

Het is alweer een paar weken geleden dat ik bij Monique geweest ben voor een 
reading en...dit was 1 van de beste readings die ik ooit gehad heb. Geen vage 
teksten maar to-the-point en relevant. Ook de dingen die ik zelf niet kon duiden 
werden helder genoeg uiteen gezet. Ik kreeg waarvoor ik kwam, en dat is belangrijk. 
De reading was down-to-earth, geen vaag gedoe, recht voor zijn raap maar met 
respect. Geen enkel moment ging Monique op mijn stoel zitten en liet daarmee alle 
verantwoordelijkheid daar waar die thuis hoort (bij mij). Kortom, top, fijn, goede 
inzichten en aanwijzingen om te onderzoeken. Dit gaf rust. 

Bianca08-06-15 19:08:58 

Onlangs bij Monique geweest omdat ik met een heel sterk gevoel bleef rondlopen 
over m'n toekomst. Hoewel dit door iedereen werd tegengesproken, bevestigde 
Monique het van A tot Z. Blijft mooi om te zien en horen hoe Monique alles oppikt.. 
Monique je bent een topper, vaak genoeg bij je geweest en je zal me zeker vaker 
zien! 

Jo�lle01-06-15 16:34:06 

Lieve Monique, 
 
Ik ben bij jou geweest (demonstratie avond) eigenlijk maar met 1 vraag moet ik door 
gaan qua mediumschap of stoppen, ik wist het op dat moment even niet meer. 
Ik was super nerveus omdat ik normaal gesproken aan de andere kant van de tafel 
zit haha 
Ik was als eerst aan de beurt en ja hoor zonder wat te weten gaf je mij de 



antwoorden waar ik naar op zoek was, ook qua uitleg en tips  je gaf me weer 

zelfvertrouwen en kracht om door te gaan en daar ben ik je zo dankbaarvoor   
Je bent een schat van een vrouw met een hartje van goud, ik hoop je snel weer een 
keer te zien en/of te spreken. 
Keep going the good job!!! 
 

Veel liefs Jo�lle 

Sarah27-05-15 18:54:06 

Lieve Monique, 

Ik heb de priv� reading als erg bijzonder ervaren.Ten eerste werd ik erg liefdevol 
ontvangen, waardoor er een ontspannen sfeer hing. 
En daarnaast vond ik het heel bijzonder dat je naast mijn karakter ook die van mijn 
man en dochter exact kon omschrijven. Ik heb een aantal keren met tranen in mijn 
ogen gezeten omdat je me precies vertelde hoe het zit.  
Nogmaals dank voor de mooie reading en Ik kom graag nog een keer bij je terug! 
Liefs Sarah 

Claudia Coone15-05-15 13:20:58 

Lieve Monique, jouw reading bevestigde mijn gevoelens. Je bent een mens voor 
onder de mensen die met liefde en respect haar werk doet. Blijf vooral doorgaan met 
hetgeen je zo gedreven doet maar vergeet jezelf niet. Liefs 

Henk Overmeer13-05-15 16:02:11 

De wijze waarop jij je in al jouw kwetsbaarheid �n oprechtheid toont dwingt diepe 
bewondering en respect af Monique! 

Monique13-05-15 14:49:19 

Lieve Monique,  
Jij hebt mij via een reading laten weten wat ik al wist van mezelf. Het Was een mooie 
bevestiging. Bij de muziek healing kwamen mijn gidsen mij "op handen dragen " iets 
wat ik letterlijk zo voelde. Jij vertelde daarna dat het leek of ik opgetild werd. Jij 
vertelde precies wat ik voelde. Als "collega"medium heb ik nog veel van jou te leren. 
Het kan me niet snel genoeg gaan. Maar zoals jij en Bill zeggen. " there is no 
shortcut " Je bent een fantastische vrouw met prachtige gaven. Liefs Mo 

aucke IJFF13-05-15 10:24:18 

 
 
Lieve Monique, 
 
Ik heb een reading bij jou gedaan deze reading heeft mij 
alles duidelijk gemaakt wat mijn jeugd betreft. Ik kan nu het verleden los 
laten wat een fijn gevoel is. Ik kan nu met plezier verder leven. 
 
Ik heb na jouw sessie thuis mijn Noordermaansknoop en Enneagram 
gelezen wat nog aanvullende informatie gaf (vooral wat ik verkeerd gedaan heb. 
 
Ga zo door met mensen helpen. 



 
 
 
Warme Groet, 
 
 
 
Aucke IJFF 

Irene10-05-15 17:07:44 

Beste Monique, 
Afgelopen maart heb ik een prive reading bij je gehad. Je hebt me verteld wie ik ben 
als persoon en hebt me tips en handvaten meegegeven om verder te gaan en 
andere dingen op te gaan pakken. Alles wat je vertelde klopte en ik denk er tot op de 
dag van vandaag nog vaak aan terug. 
Ik vind het ongelooflijk knap dat je weet wie ik ben en wat voor persoonlijkheid er in 
mij schuilt zonder dat ik je daar iets over verteld had.  
Ik kom je zeker nog eens bezoeken; want mijn reading heeft me ontzettend aan het 
denken gezet. 
Je bent een lieve vrouw met een hele warme persoonlijkheid. Ik hoop je nog eens te 
zien! 
Groetjes Irene 

Carol10-05-15 08:04:20 

Ik vond het heel bijzonder wat je mij hebt verteld. 

Trudy09-05-15 20:30:12 

Lieve Monique, de reading die ik bij je gehad heb heeft mij weer bewust gemaakt van 
mijn talenten, je hebt duidelijk aangegeven wat voor mij nodig is om verder te gaan. 
Op fysiek gebied heb je exact opgepakt wat er speelt dat was heel treffend en waar 
ik iets mee kan. De healing/meditatie die ik van je heb gehad aan het einde van de 
reading voelde zo energievol en in verbinding met de Bron.De hele sessie voelde 
aan als een warm bad.Liefs Trudy 

Marja07-03-15 11:27:47 

Ik voelde me meteen op mijn gemak bij Monique. De sfeer was warm en aangenaam 
en Monique is een hartelijke vrouw. Ze nam alle tijd voor het consult en legde van te 
voren uit hoe ze werkt. Het was duidelijk en ik kon ook vragen stellen. Monique heeft 
voor mij een aantal dingen duidelijk gemaakt en mij op weg geholpen in mijn 
zoektocht naar mezelf. Dank je wel, Monique! Ik kom zeker nog een keer terug. 

Laura06-03-15 15:58:17 

Lieve Monique... 
 
Als ik bij jou binnen kom voel ik 
de warmte en rust die je uitstraalt  
Je bent ook open en eerlijk.  
Ik heb heel veel aan jou reading gehad.  
Ben je ook erg dankbaar voor je begrip tijdens de 
reading.  



 
Ik zal er zeker nog gebruik van maken.  
Ik wens je alle liefs en moois wat het leven te  
bieden heeft... 
 
Liefs Laura 

Maureen05-03-15 14:59:48 

Lieve Monique, je bent warm, hartelijk, oprecht en heel down to earth! Tijdens de 
reading voelde ik me hierdoor meteen op mijn gemak. Mijn levensvragen 
beantwoordde je helder en begrijpelijk. Wanneer nodig schroomde je niet om een 

liefdevol schopje onder de kont te geven  Je hebt me nieuwe inzichten en 
praktische handvatten gegeven, waarmee ik zelfstandig verder kan! 

marcel04-03-15 23:50:35 

Door de reading wordt je bewust hoe je handelt met levensvragen. welke uitdagingen 
je aan kan gaan om doelen te bereiken en wat specifiek nodig is om veranderingen 
in het leven aan te gaan.In mijn geval werd ik meer verbonden met hemel en aarde 
waardoor je inzicht verbreed en makkelijker keuzens maakt van uit je intuitie.Ze legd 
je uit waardoor bepaald dingen in het leven gebeuren en hoe je ze kan 
veranderen.De reading heeft mij inzicht en kracht geven waardoor er meer licht is en 
verbinding is gekomen in wie ik ben. 

Coralie03-03-15 16:14:24 

Lieve Monique,De reading die je voor mij hebt gedaan vond ik fantastisch ik heb 
meer inzicht gekregen in de dingen die ik graag wil doen.Ik hou zeker contact met 
je,je bent een warme vrouw met een geweldige gave.Ik ben heel blij dat ik jou heb 
leren kennen,tot gauw maar weer.Liefs Coralie, 

Marleen03-03-15 13:31:28 

Na een heftige gebeurtenis telefonisch contact gehad met Monique. Geweldig; een 
aantal dingen welke Monique zei klopten precies met de werkelijkheid. Ondanks de 
tranen die gevloeid hebben de afgelopen paar maanden hing ik op met een glimlach. 
Dank je wel Monique voor de rust die ik nu mede dankzij jou heb kunnen vinden. 

Varisha14-01-15 16:04:16 

Ik vond het een hele bijzondere en emotionele ervaring. Ik ging er best open minded 
in maar vond het ook wel een beetje eng. Door jou positieve en gerustellende 
houding heb ik een heel aangenaam gevoel gehad gedurende de team reading. Leuk 
om het een keer mee gemaakt te hebben en zeker een aanrader voor een ieder die 
hier nieuwsgierig naar is. 

Joke Overmeer05-01-15 18:41:27 

Lieve Monique 
 
 
Wij hadden met ons team de eer dat je voor ons een teamreading wilde doen tijdens 
onze teambuilding dag.Het was een prachtige ervaring waarvan we allemaal van 



onder de indruk waren.Ik ben ervan overtuigd dat de teamspirit en samenwerking 
hierdoor is verbeterd. Veel liefs Joke Overmeer 

Marjo H19-12-14 22:19:46 

Dag lieve Monique, Heel fijn dat ik kennis met je heb mogen maken, ook heb mogen 
ervaren wat jij voor iemand kan betekenen. Hoop je in 2015 nog vaak te zien en 
wens je alle succes toe met de bouw van het Spiritueel Centrum op de Kemphaan. 
Alle goeds voor jouw en je familie in 2015, liefs Marjo 

Marjo18-12-14 16:04:39 

Een heel fijn jaar gekregen mede door jouw initiatieven en vrolijke 
communicatiesVolgend jaar gaan we er weer voor om er minsten net zo een mooi 
jaar van te makendank je wel Monique en Johan een heel fijne tijd nog even dit jaar 
en dan .........Tot volgend jaar 

Jimke15-12-14 20:13:42 

Heel erg bedankt voor de bijzonder reading . Heb intussen al een paar grote stappen 
voorwaarts gezet omdat het vertrouwen in mijzelf sterker is geworden. 

Saskia Schaft15-12-14 18:54:55 

Dank je Monique voor dit mooie spirituele centrum. Wist niet dat het leven maar ook 
de dood zo bijzonder is. En ik kom nog maar net kijken voor mijn gevoel. Ben zo 
nieuwsgierig. Dank je wel en een heel mooi 2015 toegewenst. 

Rachel26-11-14 07:31:17 

Monique, jij bent echt een bijzonder mens.. Bij binnenkomst leek het alsof ik een 
warme deken om me heen kreeg. Je bent zoals ik mensen graag zie puur, echt maar 
vooral oprecht. Bedankt voor je wijsheid, maar vooral bedankt dat je er bent!  
 
Liefs,  
Rachel 

Marieke07-11-14 12:00:41 

Je reading is een bijzondere ervaring, heeft mij lucht gegeven en antwoord op vragen 
waar ik al tijden mee worstel. Het bewijst voor mij dat mijn gevoel er mag zijn en dat 

ik daar naar mag leren luisteren. Dank voor je inzichten!!!  

Vivian27-10-14 10:15:19 

Hallo Monique, 
Ontzettend bedankt voor je reading. Je bent een bijzonder mens. Geweldig. 
Gr. Vivian 

Tamara Stegeman25-10-14 00:14:43 

Nog niet zo lang geleden kwam ik bij je voor een reading. Vol verwachting gingen we 

beide erin. Toen het eerst niet wilde stromen gaf jij toe aan je intu�tie, dat gaf mij 
vertrouwen en los ging het daarna. 
 
Veel liefde warmte en geborgenheid mocht ik ervaren in deze bijzondere reading. Ik 
ontving inzichten waar ik nu nog elke dag mee werken kan. Ik mag ACCEPTEREN 



en loslaten. Wat een groot cadeau is dat geweest ... 
 

Namast� lieve Monique 

Cora23-10-14 11:36:19 

 
 
Lieve Monique,  
 
Onlangs ben ik bij je geweest voor een reading. Wat een geweldige 
ervaring! 
 
Bijzonder om te merken dat dingen die ik dacht achter me te 
hebben gelaten, nog een rol blijken te spelen in mijn leven. In heldere taal 
heb je uitleg gegeven, mijn vragen beantwoord en gevoel bevestigd. Ik weet 
zeker dat ik dingen nu echt kan loslaten. 
 
Je naam heb ik al aan anderen doorgegeven, want ik gun 

iedereen zo�n mooie ervaring. 

Sheila22-10-14 12:28:52 

Een aantal weken geleden heb je een reading bij mij gedaan. Wat ben jij gastvrij en 
een feelgood mens; ik voelde mij meteen op mijn gemak. De reading maakte letterlijk 
iets los en heeft me geraakt; in positieve zin! Het heeft mij inzichten gegeven, veel 
positiviteit, meer energie en blijdschap. Soms is het nodig om weer even terug te 
gaan, naar de basis en naar jezelf te kijken. Ik heb de reading ervaren als een 
verrijkend cadeautje aan mijzelf. Fijn dat ik dit via jou heb mogen ontvangen. Veel 
dank daarvoor! 

Carolien Schut21-10-14 18:58:03 

Het was erg bijzonder wat Monique wist te vertellen, kan er weer een stapje verder 
mee. Dank je wel!!! 

Jacqueline21-10-14 12:43:06 

Lieve Monique , mijn avontuur bij jouw was geweldig , je voelt de dingen goed aan en 
krijgt veel informatie , en ik geniet nu meer van het nu moment en daar ben ik je erg 
dankbaar voor , ik weet zeker dat we elkaar vaker tegen zullen komen . Bedankt voor 

wie je bent 👼vriendelijke groet Jacqueline 

Laurens03-08-14 15:20:31 

Complimenten voor de opzet van je website en het Liefdevolle werk je doet .Goed 
bezig. 

Joke Overmeer03-07-14 18:55:04 

Vanmiddag een reading in combinatie met een healing bij je gedaan.Wauw, ik ben er 
nog van onder de indruk.Ik wist niet wat mij overkwam.Vooral de healing dat is niet te 
beschrijven wat voor een gevoel ik daar kreeg.Ik kan nu weer verder en heb een 
heleboel antwoorden gekregen op vragen waar ik mee worstelde.Lieve Monique ik 
vond het een geweldige ervaring,heel erg bedankt en ik kom zeker terug. 



Joke Lourier-de Haaij10-05-14 13:46:01 

Lieve Monique, met tranen in mijn ogen jouw levensverhaal gelezen. Veel lieve 
groetjes 

Patrick21-01-14 10:57:53 

Hoi Monique, 

Ietwat gespannen kwam ik bij je voor een priv� reading. In no time wist je het ijs te 
breken door op een hele kalme manier mij van alles te vertellen van wat er op dat 
moment aan informatie bij je binnenkwam. De belangrijkste boodschap was dat ik 
met me zelf aan de slag moest gaan. En dat heb ik ook gedaan. Je benadering is 
helder en heerlijk "down to earth" en je bent een enorme liefdevolle en warme 
persoonlijkheid. Reden temeer om je aan te bevelen bij vrienden en kennissen.Tot 
snel. 
Patrick 

shafida11-11-13 12:59:15 

Hallo monique 
Enige tijd geleden ben ik bij je geweest voor een prive consult. 
Ik vind het zo bijzonder dat jou voorspellingen bijna alles is uitgekomen. Houd mij 
nog iedere dag mee bezig. Dankjewel en kom zeker weer een keer voor een nieuw 
voorspelling. Tot gauw groet Shafida 

Hilde17-09-13 21:26:36 

Lieve Monique, ten eerste was het een heel warm welkom bij jou. De reading was 
een mooie ervaring. Het heeft mij zeker inzicht gegeven. Nu is het aan mij met dit 
inzicht wat te doen. Het heeft zeker wat in werking gezet. Dankbaar dat ik dit heb 
mogen ervaren. Warme groet en dikke knuffel van Hilde 

Mari�lle17-09-13 20:58:45 

Lieve Monique, na een aantal keren een geweldige groepsreading te hebben 

meegemaakt, heb ik ook een priv� reading bij je gekregen. Ik kan niet anders 
zeggen dat hier hele mooie dingen uit gekomen zijn en dat ik hier heel veel aan heb 
gehad.Dikke knuffel xxx 

Alexandra17-09-13 00:41:49 

Lieve Monique, nadat ik bij een Inspiratiecaf� een speedreading mocht ervaren, 

wilde ik dat nog eens tijdens een besloten avond bij jou thuis �n later nog een priv� 
reading. Het zegt genoeg denk ik. Wat je zegt is zo raak, ook al is het niet altijd dat 
wat je wilt horen! Je bent een bijzonder mens en ik ben blij dat ik je heb mogen leren 
kennen! X 

Ninke Storm16-09-13 11:39:31 

Lieve Monique,Een aantal maanden geleden heb ik via via je gegevens gekregen en 
wist na het eerste telefonische contact al dat ik bij je langs wilde komen voor een 
reading. Tijdens de reading wist je me binnen no time te vertellen wie ik op dat 
moment was en wat me bezig hield. Ik heb nog nooit zo'n bijzondere ervaring 
meegemaakt. Nadat ik mezelf de tijd heb gegeven om te voelen wat de reading voor 
me heeft betekend, kan ik alleen maar zeggen dat ik een grote innerlijke rust heb 
gevonden en me weer veilig in mijn eigen huis voel. Een hele grote stap! Ik wil 



benadrukken wat voor een bijzonder lieve en warme vrouw je bent en nu ik weet wat 
je me hebt gebracht ik niet weet wat ik zonder je had gemoeten. Lieve groet, Ninke 

Hetty07-09-13 10:12:25 

Een tijdje geleden deed Monique speedreadingen tijdens een Open dag bij de 
Kemphaan. Hier was ik erg van onder de indruk en daardoor besloot ik een 
persoonlijke reading bij Monique te willen.  
Tijdens de reading kwamen er veel dingen, ter bevestiging voor mij, naar voren. Ze 
wist veel dingen precies te raken die ik nog niet echt goed onder woorden kon 
brengen. Naast dat ik inzichten gekregen heb, heeft het mij ook extra energie 
gegeven om een kamertje in mijn huis op te knappen, zodat ik dat als praktijkruimte 
kan gaan gebruiken voor individuele ademsessies en Reikibehandelingen. Monique 
heeft me het laatste duwtje gegeven, om mijzelf ook als ademwerkpractitioner neer te 
zetten (naast mijn fulltime job als medewerker HRM en diverse werkzaamheden en 
ondersteuning bij Definest), wat een heel goed gevoel geeft! 
Ik kijk met een lichte nieuwsgierigheid naar de toekomst, want ook daar heeft ze het 

��n en ander over verteld, wat voor mij nu nog een beetje ver van mijn bed is, 
maar is sta er open in en ik zie wel wat er voor moois gaat gebeuren allemaal.Dank 
je wel lieve Monique voor de reading en ik kom zeker nog een keer bij je terug.Een 
liefdevolle groet en knuffel, 
Hetty 

jasna09-06-13 10:45:59 

lieve moon.. zoals altijd was t bijzonder om een reading meet te maken, helemaal 
omdat ik het samen met mijn beste vriendin mocht meemaken. heel bijzonder was t.. 
ga lekker door zo, voor mijn gevoel doe je precies wat bij je past... xxx 

Masha07-06-13 18:18:09 

Lieve Monique, Wat een bijzonder en mooi mens jij!De reading die ik bij jou had was 
geweldig en zeer verhelderend.Alles klopte en de vragen die ik had, kregen allemaal 
antwoord.Het mooie van jou is, is dat je je kracht vanuit je hart laat komen.Puurder 
dan dit kan niet!xx 

Quirina vd Schaaff07-06-13 14:18:06 

Hoi Mo, 
Het was super gisteren, Y en ik hebben er zeker wat aan gehad. Ze had vanmorgen 
een creatief werk op school waar de halve klas het zo mooi vond dat ze allemaal om 
haar heen stonden te kijken. Daar was ze heel trots op, weer een stap in de goede 
richting. 
Nogmaals bedankt, ik hoop snel te kunnen melden dat het allemaal weer veel beter 
gaat. 
Qnuffels, Quu 

Vincent03-04-13 14:54:56 

3 April, 
Lieve vrolijke Moniek,Je bent echt een geweldig persoon, een super vrouw.Heel 
hartelijk en open. Het is er altijd super gezellig met jouw en wordt er altijd erg fanatiek 
van. 
De manier waarop je omgaat met spiritualiteit maakt me ook wel een beetje jaloers 
(positief) en zie ik je ook als een rolmodel waar, ik een hoop van mag leren. 



Ik vindt het onwijs leuk hoe je spiritualiteit omgaat en dit zo simpel houd. Dat het ook 
niets meer of minder is dan wie wij zijn en dat je er alleen open voor hoeft te staan 
als dit wilt. 
Lekker zo door gaan, en vergeet af en toe niet lekker wat voor je zelf te doen. 
Veel Liefs,Vincent 

Yvon Boonstra09-03-13 13:02:24 

Lieve Monique, inmiddels ben ik 2 keer bij je geweest. Vanaf het eerste moment dat 
ik binnen kwam voelde het vertrouwd en warm. De eerste reading was het direct in 
de eerste minuut al raak, zo duidelijk kon je aangeven hoe ik mij voelde en tegen 
welke dingen ik aanliep. Onbewust wist ik het al, maar het kwartje viel echt goed toen 
jij de dingen benoemde. De tweede reading was weer heel speciaal. Ik vind je een 
toppertje! Gewoon een fantastisch mens! Ik kom zeker nog bij je terug want je helpt 
mij enorm, ookal moet ik het uiteindelijk allemaal zelf doen. Blijf wie je bent en 
bedankt dat je mij en alle andere mensen op deze manier wilt helpen. 
Liefs Yvon 

michele08-03-13 19:37:29 

Lieve Monique, 
Wat wist je snel de gevoelige snaar bij mij te raken zeg. Ik ben er nog steeds van 
onder de indruk. Het heeft mij behoorlijk aan het denken gezet.  
Dan voor de reading. 
 
Michele. X 

Gerr04-03-13 21:55:50 

4 maart 2013 
Maandag middag, de hemel ging open. 
Beste Monique, mocht zien voelen weten , wie je was wie je bent en mag zijn. 
Wat ben je Eerlijk Open Zuiver en Bijzonder, blijf ook zo . Dankje wel  
Zo mag de spirituelewereld tot zijn recht komen, Top 
Dat alle liefde je drage en omringen. 
Warme groet gerr 

(Ma)ria14-01-13 13:06:48 

Lieve Monique, 
Je legde de "vinger" precies op de juiste plek, zonder dat ik jou iets, over mijzelf, 
hoefde te vertellen. Ik ga ermee aan de slag, Ik begin met mijn innerlijke. Daarna ga 
ik zoeken naar werk wat echt bij mij past, onbewust voelde ik dit al.  
Dankjewel voor de reading Monique, geeft mij weer de kracht om verder te gaan. Ik 
word "wakker"! 
Tot gauw 
Lieve groet Ria 

wilma31-12-12 14:22:25 

Lieve Monique,Wat een geweldige reading, dit was een ervaring om nooit te 
vergeten. Wat ben jij een prachtig mens, je hebt mij zoveel energie en liefde 
gegeven. Ik vond het overweldigend. Ik ben mij steeds meer in het spirituele aan het 
verdiepen, ik denk dat je mij veel kunt gaan leren. Hopelijk leer ik dan een andere 
kant van mijzelf te ontdekken iets meer positiviteit. Lieve groet Wilma 



Monique09-10-12 12:24:00 

Lieve Monique, thanxxx voor de reading. Ik ben op zoek naar het laatste stukje van 
mijzelf in mijzelf. Ongelofelijk hoe je de dingen kan verwoorden en hoe waar ze zijn! 
Ben er wel achter dat ik dat laatste stukje zelf zal moeten zoeken maar had stiekum 
gehoopt dat je mij toch wat handvatten kon aanreiken waardoor ik toch wat verder 
kom. Je hebt mij fijn op mijn gemak gesteld en ook emoties losgemaakt, je bent een 
lief en warm mens of zoals ik altijd zeg een toppertje. Liefs monique 

Trudy26-09-12 19:35:32 

Lieve Monique,De reading die je me gegeven hebt heeft nogal wat los gemaakt bij 
me. Je hebt precies de dingen aangegeven waar ik mee bezig was en ben en ook 
waar de knelpunten voor mij liggen. De muziek die je gebruikt heeft me ook erg 
ontroerd en hierdoor kom ik een stuk dieper bij mijn kern.Met het prachtige werk wat 
je doet kun je nog vele harten en zielen beroeren en een voorbeeld zijn voor velen. 

Nicole02-09-12 16:00:22 

Beste Monique, 
Zaterdag 25 Augustus mocht ik aanwezig zijn bij een reading van je wat veel indruk 
achter heeft gelaten en niks aan het toeval deed overlaten. Echt heel mooi. Bedankt 
voor deze ervaring en de gezellige dag. tot ziens groetjes Nicole 

Nico Langendorff27-08-12 21:27:42 

Zaterdag jl. was ik ,samen met 6 andere "proefkonijnen"aanwezig bij een bijzondere 
reading van Monique.Je kon haar gezicht en houding zien veranderen d.m.v. muziek, 
die we meegenomen hadden.Daarna legde ze uit, wat ze zelf voelde en als 
boodschap door mocht geven,.....Heel bijzonder en puur. 
Complimenten en fijn om erbij geweest te zijn.Hugs,Nico. 
 

Jose22-08-12 18:33:00 

Van te voren wisten we allebei al dat het een "stevige" reading zou worden. Het 
begon bij mij al gelijk te stromen.  
De reading was helder, duidelijk en bevestigend. Maar ik ben nogal eigenwijs en 
alles werd nu op een rijtje aangegeven wat belangrijk is op dit moment.  
Ook mijn goede vriend Peter, die nu 2,5 jaar aan de andere kant is kwam via de 
Gerbera langs en had nog een paar boodschappen voor mij. Was echt fijn. 
Monique het was een heerlijk consult en ook de behandeling achteraf, waar hetgeen 
klaar was nu echt afgelegd mocht worden, was prettig. En natuurlijk vooral de 
diamantjes in mijn hoofd. Ik voel ze nog steeds tingelen.  
Liefs en dikke knuff 

Jos� 

Mirjam14-06-12 13:25:42 

Een reading bij Monique is en blijft een bijzondere ervaring: deze keer had je binnen 
5 minuten al 4 van de 5 vragen die ik je wilde stellen, beantwoord. Wow! 
Wat ik ook zo fijn vind, is dat wat Monique je te vertellen heeft, toepasbaar, concreet 
en to the point is. Niks zweverigs of vage toespelingen! 
Monique, je hebt me heel duidelijk weer de richting aangegeven, dank je wel!! 
groet, Mirjam 



Edith08-06-12 19:21:48 

Lieve Monique 
Al weer een aantal weken geleden heb ik een reading van je mogen ontvangen. Het 
was voor mij een heel bijzondere ontmoeting . Je hebt veel treffende dingen over en 
aan mij verteld. De vragen die ik had zijn beantwoord zonder dat ik de vraag gesteld 
had. Het heeft me stof tot nadenken gegeven. Een aantal dingen die je gezegd hebt 
zijn nu voor mij nog niet duidelijk maar dat gaat vast op zijn plaats vallen. Ik heb 
genoten van de reading en vind het bijzonder zoals je het doet. Ga zo door, je bent 
een mooi mens. 
Lieve groet Edith 

Dominique Fujita01-06-12 13:15:00 

Hoi Monique, 
Ik ben erg tevreden geweest over d reading,want dit had ik nodig,je hebt dingen 
vertelt die klopte en me kracht gegeven.Over de sessies was het ook heel 
verhelderend voor me om mee te doen.Een wereld ging voor me open die ik nog niet 
genoeg kende en niet genoeg ervaren had.Het heeft me meer zekerheid gegeven 
om te weten wat voor mogelijkheden er zijn.Ik vond heel interessant om ook met de 
medecursisten te oefenen.Heel stimulerend en dat het steeds met een "down to 
earth" gevoel blijft,heel belangrijk.Liefs van Dominique 

Mariska20-04-12 19:33:56 

(meer dan) bijzonder ontmoeting gehad met Monique. 
Lang geleden dat iemand het zo goed had, spijker op zijn kop. Ben serieus onder de 
indruk en zit nog na te genieten. 
Onwijs bedankt, dit had ik net nodig. 

Lucienne22-03-12 10:20:36 

Je eerste spirituele surpriseshow was leuk. Afwisselend qua onderdelen en velen 
kwamen min of meer aan de beurt. De belangstelling was volop. Voor jou een 
kwestie van uitproberen: wat gaat goed en waar wordt positief op gereageerd. 
Volgens mij heb je voldoende in handen om de volgende keer er nog meer een 
'feestje' van te maken. Misschien dat je de eigenaar van de gekozen CD lekker in 
een loungestoel bij je kunt halen zodat de zaal door 'te zien' wat meer verbinding met 
het verhaal van diegene krijgt? En misschien kun je ook eens uitproberen of je iets 
met kaarten kunt doen. Dat bij binnenkomst iedereen een kaart (met spreuk, beeld of 
woord ofzo) trekt en dat jij dit gebruikt in 1 vd. Quiz-rondes? 
 
Veel succes! 

 
Vera van de Ven16-03-12 17:41:45 

15 maart 2011 zomaar ineens een interessante en leuke avond gehad omdat we 
naar de Spirituele Surprise Show van Monique Vork zijn gegaan. Wat een plezier te 
zien met hoeveel spirit, ontspannenheid Monique in staat is een grote groep mensen 
blij te maken. Ze is in staat op 1 woord te vertellen wat er bij jou speelt of door het 
beluisteren van muziek, die een van de deelnemers met een reden heeft 
meegebracht, zomaar iets door te krijgen van een aards iemand of van iemand die is 
overleden. Monique een veelzijdige vrouw, van medium tot zangeres van leuk mens 



tot schilderes! Dank je wel voor de mooie avond!  
Vera en Max 

Marijke10-02-12 18:58:15 

Ik vond de snuffelsessie beslist de moeite waard, ik heb er veel aan gehad, veel 
nuttige wenken gekregen waarmee ik verder kan! Ik kan het iedereen aanraden! 
Lieve Monique heel erg bedankt, liefs van Marijke 

Maud10-02-12 12:17:19 

De eerste snuffel sessie was een groot succes voor mij! 
Snuffelen aan mediumschap; op een rustige en fijne manier leidt Monique je door de 
sessies heen. Met twee voeten op de grond. De ervaringen die je deelt met de 
groepsgenoten zijn van verbijsterend tot zeer herkenbaar tot grappig en mooi. 
Iedereen heeft een bepaald mediumschap in zich alleen het is niet altijd ontwikkeld. 
Als je hieraan toe bent is het zeer de moeite waard om een cursus te volgen! Je staat 
versteld van je eigen "kunnen" . Ik ga zeker de tweede sessie doen. De cursus 
snuffelen aan mediumschap is een echte AANRADER!!  
Wil je je eigen capaciteiten ontwikkelen op spiritueel gebied? , kom dan naar de Meet 
en Greet op 12 februari om kennis te maken. Zie agenda Liefs en tot gauw, Maud 

yvonne douglas31-01-12 10:50:51 

Lieve Monique, 
Het is al een paar dagen geleden dat ik ben geweest,wat een heerlijk warm persoon 
ben je en vriendelijk. De boodschap wat jij mij door gaf.ik ben in die richting gaan 
zoeken ik heb gedaan wat ik moest doen,maar heb nog geen antwoord op gekregen. 
 
Warme groet, 
Yvonne. 

Vivian23-01-12 13:52:06 

Een tijdje geleden was ik voor de tweede keer bij je voor een reading. Veel van wat 
je vertelde kon ik direct een plaats geven en andere zaken gaven weer stof tot 
nadenken. Kennelijk had mijn energie andere plannen want het vraagstuk waar ik zo 
mee rondliep en waarvan ik dacht dat je het meteen zou oppikken kwam jammer 
genoeg niet zomaar zonder expliciete vraag bij je binnenvaren. Maar toen het 
eenmaal aan de orde kwam sloeg je de spijker op zijn kop. Zo zie je maar dat de 
energie die je uitstraalt en de gedachten die door je hoofd spoken zeker niet altijd 
hetzelfde hoeven te zijn. Hoe dan ook kan ik iedereen een reading bij jou aanraden. 
Jouw persoonlijkheid gecombineerd met je gave maken dat je je meteen thuis voelt 
en openstelt. 
 
Vivian 

Edith23-01-12 09:58:48 

Een aantal weken geleden heb je mij warm ontvangen! Ik, scepticus en bang dat 
iemand te dicht bij mij komt, heb het over me heen laten komen. Maar je hebt een 
aantal keer dingen genoemd die raak waren en waar ik thuis nog over nagepraat en 
nagedacht heb en waarmee ik aan de slag ben gegaan. 
Lieve Monique, ik wil je erg bedanken voor dit cadeautje!  



Erwin Walraven22-11-11 21:12:43 

Lieve Monique, 
ik ben nu al twee keer geweest voor een reading en vond het nu echt wel tijd om 
eens een bericht van waardering achter te laten.De eerste reading was nog in jouw 
`testfase` om te kijken of het je wel lag en of je er wel goed in was.Wat sloeg jij de 
spijker op zijn kop! Je wist precies te vertellen waaar ik stond in het leven en wat mijn 
uitdagingen waren.Misschien zag je zelfs wel meer dan je zelf dacht. 
De tweede keer was naar aanleiding van het overlijden van mijn vader,waar ik het 
erg moeilijk mee had.De dingen die je mij vertelde kon je gewoon ab-so-luut niet 
weten, er was zelfs iets wat ikzelf niet wist maar navraag heeft ook dit verhaal 
bevestigd.Bedankt voor het doorgeven van de diverse boodschappen van mijn 

vader.De manier waarop bevestigde dat het niemand anders dan hij k�n 
zijn.Geweldig bedankt, je bent een kei in wat je doet! 

Chris Tekke31-10-11 10:28:19 

Lieve Monique,  
Ik ben nog steeds onder de indruk van de reading die je vorige week hebt gegeven. 
Je sprak tegen mijn ziel en ik wist dat het de waarheid was! Ik vond het heel fijn dat 
je echt je best deed om de juiste woorden te vinden om de boodschap zo precies 
mogelijk over te brengen. Langzaam is alle info een plekje aan het krijgen en geeft 
me richting. Dankjewel!! 
Liefs 
Chris  

Saskia27-09-11 16:27:10 

Lieve Monique,vanmorgen ben ik bij je langs geweest voor een reading. En ik wil je 
daar heel hartelijk bedanken. Want zat ik vanochtend nog in een enorme impasse, 
inmiddels stroomt het weer!Wat je zei was zo waar. Vaak raakte het me en bij 
momenten was ik ook heel ontroerd. Maar bovenal heb ik weer vertrouwen gekregen 
omdat ik weet dat de mooie beelden die jij beschreef vanmorgen waarheid gaan 
worden. En misschien al wel heel snel ;-)Wat mij betreft ben je het best bewaarde 
geheim van Almere! Nogmaals heel erg bedankt.Warme groet,Saskia 

Rianne15-09-11 09:29:43 

 
Hoi Monique, 
 
Dinsdag 6 september in "de vloer" heb je al luisterend naar mijn favoriete "energie" 
muziek en met mijn visite kaartje in de hand goed de kern geraakt van waar op dit 
moment mijn focus ligt.  
Heel bijzonder en herkenbaar, later met de duiding van de Mandela werd nog op 
specifieke punten ingegaan. 
De middag was een aanzet om mijn hart te volgen. 
Dank je voor de mooie reading, 
Creatieve groet, Rianne 

Linet25-08-11 23:21:47 

Hoi Monique, wat een heerlijk nuchter en warm mens ben je en mooi dat je met je 
gaven werkt om anderen te helpen.Ik kende je niet, maar voelde me onmiddellijk bij 



je thuis. En was verrast door de rake dingen die je waarnam vanuit mijn energetisch 
veld en aura. Kom zeker ook nog eens een avond bijwonen met muziek. Dank voor 
je mooie reading..! 

Anita24-08-11 11:10:19 

Hoi Monique 
Ik heb onlangs bij jou een avond bijgewoond waarbij je met muziek en dmv een 
visitekaartje door kreeg waar je wel of niet je energie in moest steken.Wat ik heel 
bijzonder vond dat er bij mij iets over mijn niet zakekijke leven naar voren kwam.Dit 
heb je later bij de Mandela van mij uitgelegd dit heb ik ter harte genomen en ben er 
mee aan de slag gegaan.Het was voor mij een hele bijzondere Avond. 
Hart,Groet Anita 

Brigitte01-08-11 21:24:32 

Lieve Monique, 
Afgelopen 20 juli was een bijzonder avond! 8 vrouwen, bijeen bij de Vloer, 
visitekaartjes, muziek, een mandela en jouw inspirerende aanwezigheid. Heel 
bijzonder om te horen en aan de reacties te zien, hoe je gevoelens weet te 
verwoorden. Bij mij haalde je iets dat ergens sluimerde aan gedachten en ideeen 
naar boven. De avond is een aanzet om nog eens goed te bedenken waar mijn hart 
ligt en wat ik voor mensen, en in dit geval speciaal voor jeugd, zou kunnen 
betekenen. Een eyeopener. Geweldig. Hartelijk dank!! 

Julischka28-07-11 14:50:25 

Hoi Monique, 
Het was echt een heel bijzondere avond, hoe jij bij 9 mensen op 1 avond n.a.v. 
muziek en een logo to the point kunt komen.Jouw enthousiasme en energie zijn ook 
erg inspirerend.Voor mij was het een zeer bijzondere avond. 
Groetjes 

Ghislaine de Brouwer10-07-11 10:38:34 

hoi Monique, 
 
Wat een prachtige site, en wat leuk om je / jullie ontmoet te hebben! 
Dank voor de aanwezigheid gisteren! 
hartelijke groetjes uit Boxtel 

margriet23-06-11 19:07:54 

Hoi Monique, 
Natuurlijk wil ik wat in je gastenboek schrijven want ben er nog de hele week mee 
bezig geweest.Ik wist totaal niet wat me te wachten stond was er zelfs wat nerveus 
over maar dat was achteraf dus nergens voor nodig geweest.Vond het een 
geweldige ervaring en de vragen die ik had en de twijfels daar heb ik antwoord op 
gekregen.Toch gek omdat je me totaal niet kent blijft het allemaal heel apart.Ik wil je 
dan ook nogmaals bedanken voor de fijne gastvrije avond. 

Rimke Vork26-04-11 09:29:49 

Ik ben maandag 18 april bij monique geweest voor een Feel Good Night. Op muziek 
maakt zij contact met iemand in de geestewereld en ik moet zeggen dat het in mijn 
geval erg goed gelukt is. Ze voelde feilloos de aanwezigheid aan van diverse 



familieleden en heeft hele fijne en bruikbare aanwijzingen gegeven. Absoluut een 
aanrader en een avond om niet snel te vergeten!! 
Bedankt hoor Monique!!! 

Ellen van Klaveren15-04-11 16:31:38 

Lieve Monique, 
Dank voor een waardevol weekend in Frankrijk. De combinatie van jou persoonlijke 
reading, de uitleg van de mandela, meditatie, yoga, magnetiseren, het lekkere eten, 
de wandelingen en het zonnige weer met lieve mensen om me heen, maken mij klaar 
voor een nieuwe stap in de toekomst! 
Ellen X 

janet11-04-11 09:02:13 

Hoi Monique, 
Het was een bijzonder weekend! Met een reading op basis van muziek en het lezen 
van de mandela-tekening. De combinatie met yoga en meditaties van Fred, het 
heerlijke eten, de voetreflexzone-massage van Wim, het bos, de mooie rustige 
omgeving, de leuke en relaxte groep, de tijd voor jezelf en de lekkere franse wijntjes 
maakten het helemaal top! Ben er helemaal van bijgekomen en kan aan de slag met 
nieuwe inzichten en voornemens. Dank je voor een heerlijk weekend. Groet 
Janet 

Saskia en Roy Freichmann11-04-11 08:53:28 

Hoi Monique, 
Wat hebben wij een geweldig weekend gehad in Frankrijk. Het programma was 
bijzonder, de groep was erg gezellig, het huis helemaal te gek en jullie als team 
gewoon TOP. 
Bedankt allemaal. 
Liefs, 
Roy en Sas 

Marly de Jong19-03-11 14:18:10 

Hoi Monique, ik vond het heel bijzonder om bij jou te zijn vorige week vrijdag. 

Bijzonder om van jou een reading te krijgen, waarin je vertelde hoe ik in mijn priv� 
leven sta. Het was allemaal zo herkenbaar. Wat mijn werk betreft, zal ik je zeker op 
de hoogte houden. Ik ben zelf ook erg nieuwsgierig naar de op hande zijnde 
veranderingen. Over een tijdje wil ik graag nog een keer naar je toekomen. Liefs, 
Marly 

Vivian15-03-11 12:35:24 

Lieve Monique, 
 
Afgelopen vrijdag was het zover. Een reading. Ik kwam voor een stukje bevestiging 

en die heb ik gekregen! Mijn �hoofdonderwerp� kwam, terwijl je alleen mijn naam 
wist, luid en duidelijk door. Heel bijzonder en eigenlijk ook best emotioneel. Niet 

alleen jij kreeg kippenvel  . Andere onderwerpen zijn nu nog niet zo heel duidelijk, 
maar geven wel hoop voor de toekomst. Dat tripje naar dat land waar Engels de 
voertaal is, was al geboekt en wist je er feilloos uit te pikken. Ik houd je op de hoogte 



van mijn project(je) en hoop dat de andere dingen die je gezien hebt ook bewaarheid 
worden. Voor nu ontzettend bedankt en wie weet tot ziens. Liefs, Vivian 

lida veen08-03-11 19:49:34 

Hallo Monique, ik vond het een hele leuke ervaring gisteravond. Je vertelde eea over 
mijn moeder, niet alles was herkenbaar, maar haar karaktertrekken en het ontbreken 
van een fiets klopten helemaal. Je had het over wiegeliedjes. Ik ben sinds het 
overlijden van mijn moeder (iets meer dan 2 jaar geleden) zelf oma geworden van 2 
kleinkinderen (3e op komst) misschien heeft het daar mee te maken. Wie weet kom 
ik nog een keer, ik heb nog wel wat vragen. Liefs Lida (buurvrouw Rinkse) 

ingrid Meeuwissen-Vos08-03-11 13:55:16 

Ik vond het een mooie belevenis :angelmusic: gisterenavond!  
Prachtig om zo'n gave op deze manier in te zetten (l)  
Groetjes Ingrid :handkiss: 

Wilma08-03-11 10:40:01 

Dag Monique 
Wat een bijzondere feel good with music-avond hadden we op 7 maart. Ik heb veel 
herkend en een mooie boodschap meegekregen. 
Dankjewel. 

Marga14-02-11 15:42:03 

Lieve Monique, ben vorige week bij een van jouw muziekavonden geweest. Ik wist 
niet zo goed wat ik me daarbij moest voorstellen. Ook al omdat ik totaal niet op de 
hoogte was van jouw ommezwaai naar het spirituele en creatieve. Een aantal jaren 
geleden hadden wij regelmatig contact via het bedrijfsleven (VBA) en was jij nog een 
actieve zakenvrouw. Ik was zeer (aangenaam) verrast door je nuchtere aanpak, wat 
je zei en hoe de aanwezigen daarop reageerden. Ik kom zeker nog een keer terug en 
wil ook graag een keer een afspraak met je maken voor een reading. Bedankt voor 
de interessante avond! Marga 

Frank O18-01-11 15:27:12 

Hee Monique,  
Gisteren heb ik jou een reading mogen geven en jij mij! Wat een topavond: zowel 
qua geven als ontvangen. Heerlijk om zo te oefenen. Dank voor je support, reading 
en kletspraatje! Heb nu al zin in weekend Frankrijk in april. ;-)  
x, Frank 

Janet16-01-11 19:58:32 

Hoi Monique, 
Ik was aanwezig op je muziekavond en aangenaam verbaasd en verrast over wat er 
allemaal gebeurde. Erg bijzonder. Ik kan niet ontkennen dat ik enige scepsis had van 
te voren, maar daar is geen greintje van over gebleven. Fijn om te weten dat ze 
'boven' met ons meeleven en bedankt voor een mooie avond.  
Liefs, 
Janet 

Wim Weller16-01-11 16:56:52 



Hoi Monique, 
Afgelopen maandag was ik aanwezig bij een 'muziekreading', waar jij voor 7 gasten 
ieder voor zich een reading gaf aan de hand van hun muziek. Ik vond het erg 
boeiend om te zien en horen hoe jij voor ieder een eigen reading gaf, met duidelijke 
informatie , gewogen, bewogen en ook nog gezellig. Bedankt voor een fijne avond, 
en ik kijk al uit naar ons spiritueel weekend in Frankrijk. 
Wim Weller 

Frank16-01-11 15:18:08 

Lieve Monique,  
 
Afgelopen maandag een Feel Good Music Night meegemaakt bij je.  
Het ging hartstikke goed! Zelfs met mijn moeilijk gekozen nummer en complexe 
verhaallijn kwam je eruit! Hulde! 

Fred11-01-11 09:24:03 

Hoi Monique, 
Gisteren eens een avond van jou "met muziek" bijgewoond. Leuk om te kijken dacht 
ik, want we gaan samen met Wim een spriritueel weekend in Frankrijk houden.....en 
dan kreeg ik vast een indruk van wat je doet. 
Nou, dat werd wel duidelijk! Echt een leuke avond, met verrassingen, hard werken 
van jou en heel veel treffende dingen die je kon vertellen, ook aan mij. Ik heb 
genoten en vind het bijzonder zoals je het doet. Bedankt en groeten, Fred Weller 
(www.lecielbleu.eu) 

Petra06-01-11 20:39:41 

Dank je wel voor je reading vandaag Monique! Mooie inzichten en bevestiging 

gekregen en je bent heerlijk nuchter, daar houd ik van.  Erg leuk om een collega 
aan het werk te zien. Je bent een mooi mens!  
 
lieve groet, 
Petra 

Jera05-01-11 16:58:35 

Wat een bijzondere middag was dat, relaxen in de jacuzzi en dan een reading 
krijgen. Heel langzaam vallen alle stukjes op hun plaats, ook zaken die besproken 
zijn in een eerdere reading, zo worden de woorden en de uitdrukkingen duidelijk en 
krijgen ze een plekje, een doel of een betekenis. 

Marleen01-01-11 22:20:54 

Zo rond half december begin ik onrustig te worden en denk ik weer veel aan mijn 
vader die op 24 december 2005 is overleden. Monique bood mijn een reading aan. Ik 
heb dit al vaker mogen ontvangen en was daar ook nu weer heel blij mee! Zij geeft 
mij het gesprek met mijn vader wat ik zo mis en dat is zo bijzonder. Een gewoon lief, 
eenvoudig gesprekje maar zo waardevol. Daarna word ik rustig en is het weer goed. 
 
Dank Monique dat je dit mij kunt geven! 

Petra29-12-10 12:59:02 

http://www.lecielbleu.eu/


Lieve Monique, 
De wijze waarop jij met twee benen stevig op de grond staat en toch contact kan en 
mag hebben met "boven" verwonderd me. Heel mooi om te zien dat er steeds weer 
zulke rake dingen naar voren komen waarmee mensen geholpen kunnen worden, of 
bevestigd worden in de wetenschap dat er zeker meer is dan wij normaal gesproken 
kunnen zien. 
De meerdere contacten die je met mijn vriendinnetje hebt gehad doen me zo 
ontzettend goed. En het is geen fake, want het type mens dat zij hier was valt niet te 
faken hahaha. 
Dank je voor het delen van ook een stukje van jouzelf! Xxx 

Saskia Freichmann16-11-10 13:15:47 

Lieve Monique, 
Gisteren genoten van jouw reading, heel bijzonder en heerlijk om te horen hoe mijn 
dierbare vriend naar de aktiviteiten op deze aardbol kijkt. 
Je hebt mij geholpen. 
Dank je wel! 
 
X Sas 

Andr� de Vries09-11-10 10:09:26 

Lieve Monique, 
Gisteren heb ik genoten van de ontdekking van mijn hart en ziel. Wat ik wist maar 
niet wilde geloven is dus waar. Het mooie is wel dat de vragen die er zijn, door mijzelf 
beantwoord kunnen worden. Ik heb de gedrevenheid, passie, innerlijke kracht en 
wijsheid. Op een dag hoop ik dat te kunnen delen met anderen zoals jij dat met mij 
hebt gedaan. 
De omschrijving van mijn aura is treffend en verklaart zoveel over hoe ik in het leven 
sta en wie ik ben. 
Je hebt me bewust en onbewust (levens)opdrachten meegegeven en die ga ik 
uitvoeren. Het gaat mijn leven compleet maken. 
Dank je wel voor al je liefde. Uit liefde ben ik er voor jou wanneer jij dat vraagt. 

Liefs Andr� 

Ine17-10-10 14:08:59 

Lieve Monique, 
 
Vorige week mocht ik een reading van je ontvangen. Het was voor mij de eerste keer 
dat ik zoiets meemaakte. Ik vond het spannend en wist niet goed wat me te wachten 
stond. Maar jij zorgde ervoor dat ik me op mijn gemak voelde. En eigenlijk hoefde ik 
niets anders te doen dan alles over me heen te laten komen en aantekeningen te 
maken. Het was bijzonder wat er allemaal naar boven kwam. Er waren zoveel dingen 
raak. Het heeft me stof tot nadenken gegeven. Er zijn slechts een paar dingen die 
me (nog) niet duidelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat ook die over een tijdje op hun 
plaats zullen vallen. Dank je wel... 
 
Lieve groetjes,  
Ine 

Claudia Camu30-09-10 13:01:10 



Hoi Monique,  
Wat bijzonder dat je dit "mag" doen!!! 
Ik denk dat ik zeker een keer een afspraak met je ga maken.  
Liefs,  
Claudia Camu  

Sien van den Berg23-09-10 10:16:49 

Voor jou was dit nieuw (groeps reading n.a.l.v. een CD)... voor mij... verrassend... 
verwarring...warmte...wellicht misschien een keer op zoek naar mijn eigen 
mogelijkheden op dit gebied... Lieve Monique, ik vond het fijn dat ik er bij mocht zijn! 
Dank je wel. Dikke kus, Sien 

familie dijkstra20-09-10 19:59:37 

lieve monique we willen ja aller eerst heel hartelijk danken voor je bezoek vandaag 
bij ons het was echt verbazingwekkend zoals je de dingen zei en nog klopten ook we 
waren zeer enthousiast over je en zijn een heleboel dingen rijker geworden aan 
antwoorden daarvoor (is onze dank zeer zeer groot )en ja we willen zeker nog een 
keer een reading van je in de toekomst (tzt) maar na vandaag ben je voor ons een 
topper een super held ik hoop dat meer mensen mogen genieten van je super 
fantastische readings dus van deze kant nogmaals bedankt voor alles heel 

veel  liefs en een mega dikke kus en succes met je verder readings liefs van de 
familie dijkstra . 

Bep v.d Does20-09-10 17:33:39 

Lieve Monique. 
Dank je wel voor je bezoek,ik was er verbaasd over wat jij me vertelde dat het ook 
echt klopte.ik heb er veel aan gehad. 
Lieve groetjes van mij. 

Marianne13-09-10 11:03:29 

2 weken geleden heb ik een reading van Monique mogen ontvangen. Het is 
ongelooflijk maar alle facetten van mijn leven kwamen voorbij en ook waar ik met 
mijn eigen proces mee bezig ben. Vooral mijn gevoel over een heel aantal dingen 
kon Monique feilloos en treffend benoemen. Op een liefdevolle manier zet ze je aan 
het denken en intussen vallen de dingen stukje bij beetje op z'n plek. Ik ben me 
overal bewust van maar Monique heeft me door haar zienswijzen een extra zetje 
gegeven. Lieve Monique wat een talent heb je! Ik had nooit eerder een reading 
ontvangen maar voelde gewoon dat ik bij jou moest zijn en ook dat 
klopte......Bedankt voor alles!!! En ik kom vast nog een keer bij je terug. 

Mirjam27-05-10 13:07:19 

Wat een bijzonder talent! 
Net terug van een uurtje "bankhangen" bij Monique, zit ik nu nog na te genieten van 
alle rake opmerkingen, en de manier waarop Monique die informatie ontvangt.... 
Zo'n reading is echt niet alleen maar om contact te hebben met een dierbare 
overledene, maar kan je juist heel goed op het goede spoor zetten in het hier en nu!! 
Doordat Monique benoemt wat, bewust of onbewust, "top of mind" is, kun je je 
realiseren waar je focus ligt, en kun je vol goede moed verder. 
En met betrekking tot de geesteswereld: wauw! Heel bijzonder om te zien dat 
Monique precies iemand "te pakken heeft", ook al omdat deze persoon niet direkt 



aan mijzelf gelinkt was. 

@Monique: nogmaals dank, en je feelgood-idee�n zullen vast wel slagen! 
Mirjam 

Marjon12-05-10 11:37:55 

Het is weer een tijdje geleden dat ik bij Monique was. Het was een hele rustige en 
open sfeer. Het heeft genoeg opgeleverd om over na te denken.  
Zoals ze mijn opa omschreef was treffend, bedankt hiervoor! 

Lucienne de Vroede11-05-10 09:42:09 

Hoi Moon, 
je zat gisteren SPOT ON met jouw reading! Precies die zaken opgepikt die mij nu het 
meeste bezighouden en je hebt mij daar richting in gegeven, dank je! En die nieuwe 
opdracht ... viel direct vanochtend in mijn schoot, precies zoals jij aangaf. Geinig, he? 
Ik ga aan de slag en praat je tzt wel eens bij... 
x 
Lucienne 

Astrid21-04-10 19:59:00 

Vorige week heb ik een reading van Monique gehad. Zij nam een kijkje in mijn 
verleden (jeugd /schooltijd) , heden (huidige werk) en stukje toekomst (aankomende 
vakantie). Monique deed dat op een zeer natuurlijke en vooral ethische wijze. Het 
was grote deels herkenbaar of te plaatsen. Het meest bijzondere was dat zij d.m.v. 
psychometrie iets vertelde over een voorwerp dat ik had meegebracht. Ik vond het 
een leuke ervaring. Ik hoop dat Monique zich blijft ontwikkelen want het is een 
prachtige gave. 

marianne15-04-10 20:56:56 

hallo allemaal die dit willen lezen. 
ik ben inmiddels een maand verder , en heb er iedere dag veel kracht van wat ik heb 
ondervonden op 17 maart bij Moniquevork met mijn naasten dierbaren. 
ga zo door Monique , je bent een kanjer. 

sylvia15-04-10 12:54:48 

Lieve Mo, 
Dank voor de reading van 9 april ! 
Het gevoel wat er met je gebeurt tijdens een reading is niet te omschrijven. Verleden, 
heden en toekomst kwamen voorbij en nu een week verder, er is al veel gebeurt van 
wat je had "voorspelt". Die middag bj jou heeft me nog meer aan het denken gezet 
en net dat zetje gegeven wat ik nodig had. Nogmaals dank voor de mooie ervaringen 
die ik heb mogen meemaken. 
x Syl 

Jacqueline15-04-10 08:18:01 

Hallo Monique, 
Bedankt voor de reading van afgelopen vrijdag. Ik vond het erg spannend allemaal 

maar het viel me reuze mee en er is gelukkig niets zweverigs aan  Jammer dat het 
contact met mijn moeder niet zo goed wilde... ik kom zeker nog een keertje bij je 



langs om te zien of het dan anders zal zijn. 
Gr Jacqueline 

jitske09-04-10 19:47:46 

Lieve Monique, 
Ik vond het ontzettend leuk dat je naar Leiderdorp bent gekomen om een reading 

aan Wilma en mij te geven .Ik vond het zo knap dat je al zulke rake dingen zei 
terwijl je pas begonnen bent.Toen je het over onze vader had waren we weer even 
heel dicht bij hem! Dat voelde zo bijzonder!Ik hoop dat we het in de toekomst nog 
eens kunnen doen, want het had ons heel goed gedaan!Veel liefs van jitske 

Lucienne08-04-10 11:52:50 

Licht, licht en nog eens licht, een prachtige reading, door iemand die je zonder 
esoterieke prietpraat vertelt waar het probleem kan zitten. Heel mooi, het heeft bij mij 
enorm veel losgemaakt hiervoor Lieve Monique mijn dank. Het is fijn om je zo 
sprankelenda en beschermd te zien.  
Tot gauw liefs en Kussen Lu 

Ome leen05-04-10 16:07:57 

Dank je wel lieve Monique voor de fijne reading het heeft mij heel veel goed gedaan. 
Vriendelijke groet, Ome leen 

Ingrid29-03-10 15:41:09 

Hai Moontje, zoals vaker was ons gesprek erg fijn! Het was weer goed om stil te 
staan bij mijn leven en de wegen die tot het nu geleid hebben. Ik ben dankbaar voor 

jou in mijn leven en de warmte die we delen samen. Veel liefs en succes, Ingrid  

Petra Limmen21-03-10 21:24:31 

Een schitterende ervaring. Een heerlijke middag om op terug te kijken. Wij hebben op 
zo'n mooie manier de tweede sterfdag van mijn schoonvader herdacht op 17 maart 
door een reading bij Monique. Mijn schoonzus en schoonmoeder hebben hieronder 
ook een stukje geschreven. We kwamen allemaal blij bij Monique vandaan. Ook mijn 
dochter van 15 was erbij en voor haar was er ook een boodschap van haar opa . 
Ontzettend bedankt weer en zeker weten tot een volgende keer.  

Lieve groet, Petra  

marianne lamens21-03-10 19:27:16 

deze ervaring had ik echt kunnen dromen , zoveel overeenkomsten en toespelingen 
waar ik totaal geen verwachtingen van had. Heb er veel aan gehad en ga met een 
open blik verder !! en ondanks dat ik niet meer bij de jonkies hoor , is dit weer een 
leerschool voor mijn vervolg in de toekomst . er is meer , dan wij weten !! voor 
allemaal veel goeds. 

Roos Lamens19-03-10 07:19:06 

Beste Monique, 
Afgelopen woensdag heb je op de sterfdag van onze (schoon)vader, man en opa 
een reading gegeven. Heel bijzonder om dit op deze speciale dag te mogen ervaren. 

De reading was heel treffend. Ik kon veel direct plaatsen. Het heeft me geroerd �n 
ook aan het lachen gemaakt, omdat mooie herinneringen zijn opgehaald.  



Deze ervaring geeft mij kracht om het pad te blijven volgen dat ik volg. Het geeft 
troost om te weten dat mijn vader over mijn schouder meekijkt. 
Nogmaals bedankt dat je dit op deze bijzondere dag met ons hebt willen doen. 
Liefs, Roos 

Maud Cozijnsen17-03-10 14:32:03 

H� die Monique, 
ik ben bij je geweest voor een bijzondere reading. Alles wat je vertelde was 
zoooo herkenbaar. Het fijne is dat je er ook meteen mee aan de slag kan om je leven 
nog interessanter te maken en nog blijer van te worden. Jij bent een vrouw die 
rechtuit spreekt wat er in haar opkomt met weloverwogen gekozen woorden. Je voelt 
je gelijk bij jou op je gemak en hangt aan je lippen om wat je gaat zeggen. "Het 
gesprek" heeft nog niet plaatsgevonden maar de acties zijn al wel in gang gezet. 
Dank voor dit heldere inzicht. Ennuhhhh, nogmaals, gewoon zeggen waar het op 
staat! Je bent een KANJER! 
Ga zo door met heel veel mensen blijer te maken en geniet van je mediumschap, 

liefs Maud  

Maaike van 't Hoen14-03-10 14:48:48 

Monique en ik zijn studiegenoten op de 3 jarig mediumopleiding bij Jose Gosschalk. 
Vanaf het eerste moment was het duidelijk: Monique is klaar voor het mediumschap. 
De opleiding geeft haar de mogelijkheid om haar gave verder te ontwikkelen wat ze 
met beide handen aanpakt. Monique is een bijzondere en krachtige dame wie 
oprecht en op pure wijze haar readings geeft. Een vakgenoot om trots op te zijn en 
wie een ware aanwinst is voor het mediumschap! 

Georgette12-03-10 22:11:54 

Afgelopen maandag was het dan zover, tijd voor mijn reading met Monique. Ik ging 
er vol vertrouwen in, maar had Monique wel 's middags gebeld. Ik zat even niet 
lekker in mijn vel en was bang dat alles wat zij los zou maken, mij nog meer energie 
zou kosten. Niets was minder waar.  
Wonderbaarlijk wat ze allemaal goed aanvoelde. Zo ongeveer alles klopte wat ze 
vertelde over mijn jeugd, mijn puberteit, werk, huidige gemoedstoestand, mijn familie 
en mijn te volgen levenslessen. Ook het contact dat ze met mijn 2 jaar geleden 
overleden moeder legde was bijzonder. Met name dat laatste heeft mij heel veel rust 
en vrede gebracht.  
Bijzonder aan Monique is dat zij niet zozeer ziet in plaatjes, maar in emoties. Als zij 
jou voelt in de periodes die ze onderzoekt, zie je dat zij ongewild steeds haar 
houding aanpast. Heel mooi en bijzonder. 

Dank je wel lieve Monique voor deze bijzondere ervaring.  

Ingrid Bakker10-03-10 14:05:18 

Halve wegen januari van dit jaar ben ik bij Monique geweest voor een reading. Het 
was voor mij een eerste ervaring en ik vond het eigenlijk best spannend. Met 
bloknoot en een pen op schoot zijn we van start gegaan. Ik mocht met Monique 

tijdens de reading niet in gesprek gaan en heb mij daar ook braaf aan gehouden  .  
Dat was best moeilijk, omdat ze dingen op rakelde die je eigenlijk gelijk met haar 
wilde delen. Ondanks dat wij elkaar al bijna 18 jaar kennen, wist Monique mij dingen 
te vertellen die zij echt niet van mij kon weten. Ik vond dit erg bijzonder. 



Ik was blij dat ik een aantal dingen op papier had gezet, waardoor we na afloop het 
als nog met elkaar hebben kunnen delen. 
Ondanks dat ik er nuchter en zonder verwachtingen in ben gestapt kan ik vertellen 
dat een bijzondere ervaring was. En op de een of andere manier heeft het ook wel 
iets met mij gedaan in de vorm van een bepaalde energie flow en ik kreeg een 

bepaalde rust over me.   
Thanks xx 

Daan08-03-10 09:58:35 

Een aantal weken geleden heb ik voor het eerst mee mogen doen met een reding. 
Toch wel spannend zo'n eerste keer conact met het "hierna maals". Het was 
heelemaal niet eng (wat veel mensen vaak denken) juist heel mooi zeker als er 
zoveel klopt en over een komt. Lieve Monique, ik vond het heel bijzonder en mooi, 
ook jou omgang is prettig en warm. Dikke Kus Daan 

Merle van Raaphorst03-03-10 12:50:50 

Vandaag heb ik een reading gehad van monique(Tante moon)Ik ben erg verrast wat 
monique allemaal nog naar boven kon halen over vroeger,dingen die voor mij 

belangrijk waren en die zij niet kon weten  Ik heb er van genoten om te horen aan 
de hand van de kleuren die zij op noemde,wat voor persoon ik ben. Een hele nieuwe 
ervaring rijker dat is zeker,heb er heel veel voldoening uit gehaald en ook een stukje 
meer bewust zijn van mezelf en hoe ik over dingen dacht. 
Dunia werd ook nog even mee genomen in deze reading,nou klopte gewoon alles 
wat er gezegd werd! Dat was wel even slikken moet ik zeggen. Maar voor mij als 
moeder zijnde was het geweldig om dingen die andere niet kunnen weten uit 
monique der mond te horen! Het gevoel van: Zie je wel, ik ben niet gek! 
Zoals monique bezig is tijdens een reading vind ik heel rust gevend,zoals ze praat 
geen gezever of zweverig gedoe nee gewoon recht voor zijn raap.  
Lieve moon, bedankt voor deze ervaring. Ik heb er van genoten naar je te kijken. Ook 
bedankt voor het vastellen van vermoedens die niemand kon weten! Je bent altijd al 

een kanjer geweest! Love you  

Petra v D01-03-10 15:42:00 

Vorige week ook een reading gehad van Monique en ben met een positief gevoel 
weggegaan. 
Zonder zweverige prietpraat vertelt ze je op een normale manier wat ze doorkrijgt en 

zo'n 80 � 85% van hetgeen ze gezegd (en ze heeft v��l gezegd  ) heeft klopte! 
Dat vind ik nogal wat.  
Grappig vond ik ook dat ze "aanvoelde" dat ik een wat onzeker en teruggetrokken 

kind was. Een beetje een einzelg�nger; terwijl ik nu zo'n beetje het 
tegenovergestelde ben.  
En het karakter van mijn moeder en de klachten die ze had voordat ze overleed. Tja, 

dat kon ze echt niet weten h�... 

Als je een reading wilt waar niet op een zij�ge toon tegen je gepraat wordt maar met 
beide benen "op de grond", dan kan ik Monique aanraden! 

jasna01-03-10 09:55:00 

ik ken monique al mijn hele leven en dat is al wel een tijdje. de laatste jaren zien we 
elkaar af en toe, dat krijg je als je familie bent. heel apart dat ze het dan toch voor 



elkaar krijgt om mij een kant van mezelf te laten zien, die ik niet zo duidelijk uitdraag. 
ze vertelde dingen over mijn kinderen, waar ik mij wel bewust van ben, maar die zij 
echt niet kan weten. ook vertelde ze dingen over mijn werk, waar ik nog met niemand 
over heb gesproken. als finale kreeg ik nog herinneringen over de relatie met mijn 
vader en een prachtige boodschap van hem. echt heel fijn. ik heb mijn reading bij 
monique als heel positief ervaren en opbouwend. ik zou zeggen: ga zo door! 

Mia Stik28-02-10 21:15:54 

Ik heb Monique leren kennen als een heel actieve dame die overal mee bezig is. 
Was dus verrast dat ze deze kant op gaat. Ze had me uitgenodigd voor een reading 
en ben daar toch wel redelijk emotioneel weg gegaan. Ze vertelde mij precies hoe ik 
mij voel en over mijn vader en zoon Roy zei ze een aantal dingen die ze echt niet 
kon weten.Ondanks dat ik de hele dag daarna wat overstuur was heeft het mij toch 
goed gedaan. En wens haar heel veel succes!! 

Sylvia28-02-10 14:15:49 

Jammer genoeg, wordt het woord "medium" de laatste tijd behoorlijk gehyped. We 
hebben vast allemaal wel eens het gevoel dat er "meer" is of we meer kunnen voelen 

dan een ander maar om jezelf dan ook direct als medium te bestempelen !? Dus 
toen Monique me vroeg of ik een keer een reading bij haar mee wilde maken, stond 
ik daar wel voor open maar vertelde haar ook dat ik er behoorlijk sceptisch tegenover 
stond. 
Maar...wat was het interessant en verrassend! Ten eerste is Monique in staat om een 

sfeer te cre�ren die niet zweverig of ongemakkelijk is maar ontspannen en 
vertrouwd voelt. Sommige dingen die ze je vertelt KAN ze niet weten, dus moet ze ze 
op een of andere manieren voelen en/of zien. En dat gaat dan niet op de manier 
van...."begint de naam met een C?" (oftewel de Char-manier waarmee je natuurlijk 
op een gegeven moment altijd wel een keer een herkenbare richting inslaat) maar 
zegt ze gewoon wat ze binnenkrijgt en laat aan jou over of je daar wat mee kan en of 
je wil dat zij er verder op doorgaat. En als ze dat dan doet....gaan er deuren voor je 
open die je misschien zelf wel hebt dicht gedaan maar waar je met haar hulp weer 
doorheen zou kunnen! 
Ja sceptisch zal ik altijd blijven maar Monique heeft in ieder geval met haar reading 
bewezen dat zij absoluut geen charlatan is! 

martha driessen28-02-10 14:13:34 

Kwam bij Monique voor een bakkie nadat wij elkaar lang niet hadden gezien. Hoorde 
toen van haar activiteiten van de andere wereld, daar ik heel geinterreseerd ben in 
deze materie vroeg ik haar of ze mij een reading kon geven. Dit heeft zij gedaan en 
wat zij mij vertelde kon ik in eerste instantie niet plaatsen , daar ik een andere 
persoon in gedachten had, maar toen er meerdere gegevens naar voren kwamen 
kon ik het plaatsen en klopte al de dingen die zei mij vertelde. Ik was heel verbaast, 
dat Monique dat in zich had. Ben ook heel benieuwd hoe zij zich verder ontwikkeld, 
maar ben vast van plan om nog eens voor een reading bij haar te komen. 
Monique ga door!! Je bent altijd al bijzonder geweest in de positieve zin. 

Marleen Hasselo28-02-10 14:02:42 

Zo'n reading is zo bijzonder! Helemaal niet eng maar juist erg prettig en leerzaam 
voor jezelf. Ik ken Monique al lang en goed en zij vond het daarom ook best lastig 
omdat ze al zoveel van mij weet. Maar toch kon ze veel informatie geven over mijn 



overleden vader die zij nog niet wist. Ook voor mijn moeder heeft ze een reading 
gehouden en dan met name over hun tijd samen van lang geleden. Het leuke was 
dat hij ook een boodschap voor ons voor nu had waar we wat mee konden.  
 
Het is net of je een gesprekje hebt met een overleden dierbare en dat vind ik zoveel 
waard. Mijn vader blijft hierdoor toch een beetje in leven en ik kan het daarom 
iedereen aanraden! 
 
Monique heel veel succes met je nieuwe uitdaging. 

jolanda remmerswaal27-02-10 13:17:27 

Ook ik ben proefpersoon geweest bij een reading van Monique. Ik ben altijd heel 
argwanend over personen die beweren dat ze paranormaal begaafd zijn, ik heb er 
niet zoveel mee. Ik had totaal geen idee dat Monique zich hier mee bezig hield, ik 
vond haar er helemaal geen type voor. 
Toch was ik heel nieuwsgierig hoe dat allemaal in zijn werk ging. 
Ik ben bij Monique thuis geweest, een heel ongedwongen en warme sfeer. Monique 
wist veel over mij en mijn gezin te vertellen, wat ze niet kom weten, ik was erg 
verrast. 
Het contact met mijn ouders ging volgens Monique heel moeizaam wat zij over mijn 
ouders vertelde kon ik niet zo goed plaatsen, jammer!! 
Ik heb de reading als heel bijzonder ervaren en kan me voorstellen dat mensen heel 
veel troost en steun kunnen halen uit een reading. Ik heb het vooralsnog niet nodig. 
 
Monique, bedankt voor de interessante middag en heel veel succes!! 
 
liefs Jolanda 

mariska Stokx27-02-10 12:51:00 

Afgelopen vrijdag heb ik een reading gehad van monique. 
Ik ben zeer onder de indruk over hoe het is gegaan. 
Monique vertelde dingen die ze niet kan weten,omdat ze daar niets vanaf weet.. 
Alles wat ze zei ,kon ik direct vertalen . 
Monique vertelt alles zeer begrijpelijk en ze komt ook heel gewoon over.Ik voelde mij 
zeer op mijn gemak. 
Ik vond het erg fijn en leerzaam voor mijzelf om het mee te maken. 
Ik wil monique bedanken voor de reading en ik heb er veel aan gehad . 
Ik heb in ieder geval veel stof tot nadenken meegekregen 

 


