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Ervaringen van clienten
Client genezen van spierziekte (Syndroom van Eulenberg)
Beste Michael,
Ik ben geboren met een spierziekte genaamd Paramyotonia congenita, Ookwel het syndroom van eulenberg
genoemd. Dit heeft mijn hele familie alleen bij mij is het op zijn ergst.
Het is een zeer zeldzame ziekte waar vrij weinig over bekend is en die niet echt te genezen is.
Wat er gebeurt met een aanval is dat mijn spieren compleet uitvallen en ik niet meer kan lopen, omdraaien,
zelfstandig naar de wc kan etc. De aanvallen waren op een gegeven moment zo heftig en frequent dat ik naar
het ziekenhuis gebracht ben. Hier konden zij niks voor mij doen behalve afwachten. Zo kwam ik bij jou terecht.
Wij zijn samen een healingtraject aangegaan waar ik veel baat bij heb gehad. Aan het begin heb ik nog één
aanval gehad en daarna niet meer. Het is dus een aanzienlijk verschil. Het kost tijd en moeite maar ik zou het
iedereen aanraden en ik ben je enorm dankbaar.
Mijn leven is weer op de rails gekomen en ik ben daar erg blij mee.
Al met al, heel erg bedankt Michael."
Tintin
Genezing van jarenlange eczeemklachten
In de zomer van 2016 heb ik bij Michael Dawood een healingtraject gedaan. Bij de intakegesprek is mij verteld
wat het allemaal is en hoe de healing sessies zijn opgebouwd.
De healing sessies waren erg ontspannen en ik voelde dat er positieve energieen in en door mij heen stroomde en dat
er energetisch aan mij werd gewerkt. Hele bijzonder ervaring is dat geweest voor mij. De zware eczeem klachten
waarvoor ik kwam zijn ook na alle healing sessies helemaal verdwenen.
Ik heb nergens meer last van en voel mij lichamelijk en geestelijk in balans.
Zelf kan ik Michael Dawood heel erg aanbevelen voor zijn deskundigheid en zijn werkwijze. De healing sessies zijn
erg aan te raden en heeft mij helemaal geholpen van mijn langdurige klachten.
Rakesh Lachmon
Huiszuivering (verwijderen van negatieve spirits)
Vroeger:
Als ik mijn huis binnenkwam dan voelde ik een overweldigende lading negativiteit.
Mijn stemming kon ineens omslaan. Ik voelde me bedreigd, aangevallen, kreeg inpulsen om me huis uit te gaan
of iets te doen, bijvoorbeeld spullen te verzetten. Lange periodes dat ik in totale verkramping de dingen deed
zoals afwas koken eigenlijk alles in complete aanspanning van alle spieren. Mentaal, emotioneel ook
niet goed. Admistratie en gesprekken met instanties was een totale uitputting slag.
Met alle mogelijke vormen van misverstand. Met grote wanhoop, maar om te overleven
ging ik door. Een persoon kon nauwelijks in mijn huis zijn en heeft mijn huis in 2012 gezuiverd. Het is gebleven.
Ik heb wanhoop uitgesproken over wat ik ervoer, maar niet tegen de personen die er iets mee konden. Ik heb
behoorlijk wat mensen gevraagd over de energie, dingen zelf gedaan. ik kreeg niet de feedback die ik zocht.
Ik heb geluisterd naar het advies dat mensen die een huis zuiveren van anderen oplichters zouden zijn. Dat ik
het zelf moest doen. Heb me een keer op laten lichten voor 4500 euro. Deze persoon is in mijn huis geweest. Ik
was wanhopig maar sprak er niet meer over . Ik dacht dat ik het zelf was. Ik concentreerde me op de overleving.
Op het overleven in mijn eigen huis. Het was vreselijk. Zo lang achtereen zo'n vaag gevoel dat er iets niet klopt
is een nachtmerrie.
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Na zuivering
Als ik de woning binnenstap is er geen verandering in stemming. Als ik ergens ga zitten kan ik me
beter concentreren op hetgeen wat ik doe. Er is meer rust in mijn hoofd. De afleidende gedachte dat ik nu
opeens moet opstaan om iets te gaan doen is verdwenen. Rustig en stabiler.
Ik merk dat ik nu tijd voor dingen kan nemen. Zoals mezelf verzorgen of langere tijd iets volgen op de computer
voor mijn plezier. Ik geloof dat het me gaat lukken dat ik het goed kan inrichten. Ik hou er niet van wat ik zie.
Dat ik weer een keer 'leuk' kan gaan koken ofthuis zijn en dan lekker kan ontspannen en opladen. kan niet
uitdrukken in woorden. Er heeft zich iets nieuws heeft aangedient. Nu, Sprakeloos....... na alle ellende.
Michael, als ik jou niet was tegengekomen dan had ik niet geweten wat er verder zou gaan gebeuren. Heel heel
heel erg dank je wel, is een understatement. Anoniem

Client die zich na elke healing steeds krachtiger ging voelen
Beste Michael,
Nogmaals bedankt voor de diverse healingen die ik tot op heden heb mogen ervaren en nog steeds.
Michael is een professioneel en warm persoon waarbij je jezelf kunt zijn en waar je je altijd kwestsbaar kunt
opstellen. Dat geeft een enorm veilig gevoel en schept een bijzondere band. Na mijn plotselinge scheiding heb ik
de nodige healingsessies bij Michael mogen ervaren. Zowel persoonlijk alswel healingen op afstand, daar ik in
Amsterdam woon. Dit is een bijzondere ervaring elke keer na een healing voelde ik me energiek en krachtiger
dan ooit. De healing op afstand is ook een zeer bijzondere ervaring liggend op bed voelde ik na en tijdens de
sessie weer warmte en energie door mijn lichaam stromen en tintelingen in en door mijn hele lichaam.
Wat een bijzondere ervaring! Dit zijn echt prachtige spirituele ervaringen.
Tevens met behulp van de Bachbloesems en oliën dat ik weer een goede nachtrust mag ervaren. En weer rust in
mij zelf kon vinden. Tevens de diverse cranio sacrale behandelingen gehad deze hebben mij geholpen om
emotionele blokkades op de onderbewuste laag op te heffen.
Daarna een hartsessie om mijn hart weer te mogen openen. Op met name liefde te mogen ontvangen en niet
alleen te geven. Ik was met name bezig om liefde te geven, maar wat is het fijn om liefde te mogen ontvangen.
Of eigenlijk dat dit in balans is. Een prachtige sessie en voelde de stroming door mijn hele lichaam. Michael, ik
blijf komen omdat ik ervan overtuigd ben dat het belangrijk is om je lichaam goed te onderhouden en ik heb er
veel baat bij. Krijg er energie van en mijn lichaam blijft zo in balans!
Warme groet,
Monique
Client die last had van negatieve entiteiten:
"Ik ben je alleseerst dankbaar dat je dit werk kan doen. Ik ben dankbaar voor wat je voor mij hebt kunnen doen.
Ik ben enorm opgelucht.Ik zie weer een toekomst. Ik heb mezelf en mijn leven weer terug.
Na een van de behandelingen begon die dag erna spontaan te zingen. Ik heb meer zelfvertrouwen. Ben heel erg
opgelucht. Mijn lichaamsbewustzijn is vergroot. Ik ervaar dat mijn armen meer bij mijn lichaam horen."
Michael, heel erg bedankt!
Anoniem
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Shiatsu massage in combinatie met Rebalancing en Cranio Sacrale technieken:
Hi Michael,
Nogmaals bedankt voor de healingen die ik gehad heb van je. Dit was weer echt nodig. Gelukkig gaf mijn
lichaam het van tevoren aan en voelde ik dit tijdig.
Ik was zo onrustig en gespannen, gestressed en zat eigenlijk in de knoop met mijn lichaam/ geest.
Gelukkig heb ik nu een positief en blijvend resultaat dankzij jouw hulp. Heb 2 healingen gehad en heb me heel
fijn gevoeld, met name warmte en energie die ik met behulp van mijn ademhaling door mijn lichaam laat
stromen. Het leek alsof ik gedragen werd en zweefde toen ik lag en het mooiste was dat ik helemaal weg zakte
in een demensie waar je normaal naar toe gaat als je diep mediteert. Heb hiervoor niet echt de preciese
woorden maar zoiets moet je echt ervaren en dan merk je het verschil . De balans die je lichaam en geest krijgt
draagt bij aan je eigen welbevinden in je dagelijkse leven.
Ik raad dit echt iedereen aan. Bij een gewone Thaise massage val ik nooit diep weg maar bij deze healing/
massage heb ik dat wel en doet mij meer goed dan alleen het oppervlakkige. Dit gaat dieper in je ziel zeg
maar. Met name voor je gezondheid is dit een betere oplossing.
Hartelijk bedankt Michael. Met vriendelijke groet, Sanjana
Kind met ontwikkelingsachterstand
Beste Michael,
2 jaar geleden kwam ik er via het consultatiebureau achter dat mijn zoon een ontwikkelingsachterstand heeft.
Na veel onderzoeken is ook ontdekt dat hij een stoornis heeft in het autistisch spectrum. Hij zit op een
kinderdienstencentrum waar hij het gelukkig erg naar zijn zin heeft. In zijn ontwikkeling zat een stijgende lijn,
echter wel heel langzaam. Communiceren lukte niet. Wij kenden jou al via familie en hebben onze vorige
woning laten zuiveren door jou. Omdat wij positieve ervaringen met jou hadden, was het een kleine stap voor
ons om jouw hulp te vragen.
Na jouw behandelingen zie ik dat mijn zoon veel sneller vooruit gaat. Hij leeft niet meer in zijn eigen wereldje.
Hij maakt veel meer écht contact, ook op eigen initiatief. Hij zegt nu gericht dingen tegen ons, ook al zijn het
korte zinnetjes, het is een hele stap. Ik kan nu ook gewoon met hem een winkel binnenstappen zonder hele "
drama's" .
Regelmatig zegt hij ook dingen alsof ze allang in zijn hoofd opgeslagen waren, maar hij ze niet kon zeggen. Hij
is echt ook veel rustiger geworden en zijn eigen persoontje. Hij gaat elke dag meer vooruit. Ik hoop dat mensen
die dit lezen ook de stap durven te nemen om naar jou toe te gaan.
Heel veel dank en ga door met al het goede wat je doet..!
Groeten, Ida

Klant met vermoeidheidsverschijnselen door nikkel lekkage/vergiftiging uit Essure implantaat.
Sinds enkele jaren had ik last van vermoeidheid terwijl ik regelmatig sport, van slapeloosheid,
stemmingswisselingen, haaruitval en gewichtstoename. Mijn huisarts heeft na wat onderzoeken niets kunnen
vinden en vertelde mij dat deze klachten wel eens te maken kunnen hebben met mijn perimemopauze. Hier kon
niets aan worden gedaan dat hoorde er nu eenmaal bij. Ik was toen 43 jaar, maar aangezien mijn moeder op
vroege leeftijd haar memopauze kreeg was het plausibel.
Begin van dit jaar zag ik het TV programma Radar waar aandacht werd besteed aan de sterilisatie methode
Essure. Enkele jaren geleden heb ik mij namelijk door die methode laten steriliseren op advies van mijn huisarts.
Tijdens de uitzending werd duidelijk dat ik ben gesteriliseerd met materiaal waaronder ook nikkel. Nikkel in het
lichaam bezorgd diverse klachten. En tijdens de uitzending werden al mijn klachten benoemd. Ik schrok want al
snel kon ik concluderen dat ik geen perimemopauze had maar de klachten mogelijk zijn ontstaan door de
Essure.
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Ik heb direct mij lid gemaakt van een besloten groep op facebook . Meer dan 2500 vrouwen in Nederland
hebben zich lid gemaakt en deze sterilisatiemethode brengt ernstige schade toe. Als je het mij vraagt moet hier
direct mee worden gestopt. Je wordt verdrietig van alle ellende die de vrouwen moeten ondergaan. Ondanks
ieders ellende krijg je daar positieve feedback en op basis van de adviezen van de besloten facebookgroep heb ik
een afspraak gemaakt bij een gespecialiseerde gynaecoloog.
De enige manier om te herstellen was een operatie. Mijn eileiders moesten worden verwijderd.
De afspraak voor de operatie werd al snel gemaakt. Ik zat al enkele maanden in een training (in verbinding met
jezelf) bij Michael en ik heb hem vervolgens ingelicht en om advies gevraagd.
Voor mijn operatie kreeg ik een remedie speciaal voor mij gemaakt door Michael (om mij rustiger te houden
want ik was op van de zenuwen voor de operatie). De operatie is vervolgens succesvol verlopen, medisch was ik
dus ‘genezen’. Echter energetisch was ik alles behalve hersteld. De nikkel had meer schade toegebracht.
Gedurende mijn herstel van de operatie had ik overmatige vermoeid-heid en explosieve stemmingswisselingen.
Ik was echt fysiek tot niets in staat. Ik had zelfs thuis hulp nodig.
Michael heeft mij met zijn healing en coaching door het energetisch herstel geholpen. Acht weken na mijn
operatie voelde ik mij weer fit. Na 3 heftige jaren van fysieke en psychische klachten ben ik weer mijzelf. Na
jaren heb ik kunnen genieten van mijn vakantie en mijn gezin zonder klachten!
Ik gun dit iedere vrouw die gedupeerd is door de Essure sterilisatie. Ik lees namelijk nog regelmatig dat vrouwen
nog energetische klachten hebben na de operatie.
Ik ben Michael dankbaar voor zijn hulp en steun.
Amsterdam, September 2016
Astma en allergische klachten
Begin september 2014 had ik een gesprek met Micheal over mijn astma en allergie. Micheal gaf aan dat ik van
beide af kon komen door middel van 6 fysieke en 3 afstandsbehandelingen, een flesje olie en 3 flesjes met
inhoud om te druppelen.
15 september was de eerste fysieke behandeling en deze heb ik als bijzonder ervaren. Ik kan het niet uitleggen
wat er gebeurde. Ik kreeg jeuk aan armen en benen. Hierna kon ik met vochtig weer naar buiten zonder
benauwd te zijn. De afstandshealing die volgde was ook heftig. Jeuk over mijn lichaam en hoofdpijn. De astma
werd erger als voor de behandeling. Met vochtig weer zat ik binnen.
De tweede fysieke behandeling was minder heftig. Mijn astma klachten namen af. Dit herhaalde tot en met de 7
de behandeling. De astma klachten waren verdwenen. De laatste twee behandelingen waren voor de allergie
klachten. Door de healings zijn de klachten verdwenen.
Nu ben ik een jaar verder, en kan nog niet geloven dat ik zonder medicijnen geen klachten meer heb. In het
voorjaar van 2016 is code rood afgegeven voor mensen met een allergie en gelukkig heb ik er geen last van.
Bedankt hiervoor Michael, Miranda
"Beste Michael,
Zeer dankbaar ben ik dat je op mijn pad bent gekomen. Ik kan je niet genoeg bedanken voor het feit dat ik
mede dankzij jouw hulp weer terug in mijn krachten kom. De reading was voor mij een zeer mooie ervaring dat
mij toen al tot inzichten/bevestigingen bracht. Nu ik het healingtraject met je ben aangegaan, voel ik de rust
van binnen maar bovenal mijn kracht en levensenergie weer terugstromen in mijn lichaam. De ervaring is echt
zeer bijzonder en wat ik vooral als prettig ervaar is de samenwerking en de nazorg dat je aan ons geeft. Na een
healing sessie neem je dagen erna nog even contact op om mij nog te begeleiden in de emoties en het gevoel
die erna loskomen. Ik kan ook altijd terecht met vragen als ik die nog heb. De behandelingen die jij geeft ervaar
ik als uniek en zeer bijzonder.
Nogmaals Thank You & Thank God for sending you on my path… With Love Maya"
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Hoi Michael,
Mijn moeder heeft al meer dan 30 jaar last van reuma en door je healingen heeft ze geen reumatische pijnen
meer. Ze had veel pijn wanneer ze wakker werd waardoor ze niet gelijk kon opstaan, maar nu wordt ze wakker
zonder pijn als ze in de ochtend op staat.
Ze slaapt ook beter doordat ze niet meer wakker wordt van haar pijnen met name in de nek en schouders en
vingers. Ze loopt nu makkelijker, vooral op de trap. Vroeger koste het haar veel moeite om op de trap te lopen
zelfs bij vast houden van de reling en hulp. Nu kan ze door de healingen makkelijker door de knieën en kan ze
makkelijker buigen, waardoor ze nu zonder hulp de op de trap kan lopen.
Hartelijk dank!
Groetjes, Kita
Beste Michael,
Sinds we zijn begonnen met de healingen voor mijn lever, gaat het steeds beter met mijn lever. De doktoren
hebben dit bevestigd met de nodige bloedonderzoeken die ik heb ondergaan en snappen er niets van. Tot zover
had de medische wereld geen antwoord op mijn lever ziekte.Mocht geen vet, geen suiker en ik zat op een streng
dieet. Nu kan ik weer normaal eten, zonder dat ik last heb van mijn lever. Het gaat nu niet alleen beter met
mijn lever maar ook met mezelf, ik ben vrolijker en heb meer positieve energie. Ik heb nu ook meer zin om
(nieuwe) dingen te gaan doen. Dank je wel!
Groetjes Asha
Beste Michael
Sinds dat we begonnen zijn aan de sessies zijn mijn huidproblemen verdwenen en dat was iets wat ik vooraf
hoopte maar door de dusdanige ernst had ik nooit verwacht dat het zo snel en zo mooi zou herstellen.
Het is met zulke spirituele sessies altijd de vraag of dat hetgene is wat heeft geholpen en dat is dus ook niet wat
ik met 100% zekerheid kan zeggen, wat ik wel voel is dat ik sinds onze sessies echt heel veel positieve
ontwikkelingen heb meegemaakt waar onze sessies zeker voor verantwoordelijk zijn.
Ik eet vele malen gezonder en ben er zelfs over aan het nadenken of vegetariër te worden, mijn ademhaling is
diep en rustgevend wat een heerlijk effect heeft op mijn geesttoetstand, de acceptatie van de huidproblemen
(toen ze er nog waren) was heel erg rustgevend en dat gaf me ook het geduld en zelfverzekerdheid in het
helingsproces en zo zijn er nog meer mooie gewoontes die ik naar aanleiding van onze sessies in mijn dagelijks
leven toepas.
Kortom jou hulp heeft mij geholpen om gebalanceerder, rustiger en gelukkiger in het leven te staan en
daarnaast zijn dus ook de huidproblemen verdwenen. Dank je wel Michael! Heel veel succes!
Julian
"Hi Michael,
Met mijn arm en schouder gaat het weer beter. Ik kan zelfs weer een bh achter dicht maken.
Mijn zoon heeft na je reading geslapen als een roos, terwijl hij juist de laatste tijd slecht sliep. En natuurlijk weer
vol goede moed, want voetbal is zijn passie. Hartelijk dank Hilde
Beste Michael,
Na jouw huisreiniging voelde mijn huis ruimer aan en voelde ik me weer comfortabel in mijn eigen huis. Ik
bewonder je concentratie, aandacht en professionaliteit bij de healing. Ze waren voor mij een bijzondere
ervaring.
Bedankt Michael. Groet, Helen
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Hallo Michael,
Ik heb een paar dagen gewacht met mijn reactie. Even de kat uit de boom kijken. Toen je hier een week geleden
aan het werk was voelde het huis meteen al anders. Alsof de plafonds hoger hingen, zei ik toen. Nou, Michael, ik
kan je zeggen dat alles in huis nog steeds veel "LICHTER" aanvoelt. En dat merk ik bovenal aan hoe ik me voel.
Eigenlijk liep ik al bijna 15 jaar (sinds ik hier kwam wonen) rond met een bepaalde druk. Angst, verdriet,
benauwd. De laatste jaren werd het heviger. Ook de gebeurtenissen die ik in dit huis meemaakte hingen als een
molensteen om mijn nek. Dat "donkere" maakte wel dat ik enorm aan mijzelf heb gewerkt. Niet zonder
resultaat. Maar er bleef iets hangen. Alsof je als trainende atleet in een walm van rook aan het sporten bent.
Michael, die rook is uit mijn huis en mijn leven verdwenen!
Bedankt voor je werk. Het was imponerend.
Het ga je goed. Allerbeste groeten.
Lowie
Hi Michael,
Ik wilde je toch nog even extra bedanken voor afgelopen zondag..
alleen al door met jou gesproken te hebben, heb ik het gevoel een soort
rust over me heen te hebben gekregen en lijk ik wat opener te zijn…
Just wanted to say you did a good job!
groetjes,
Graciella
Hallo Michael
Tot dusver heeft je huisreiniging fantastisch succes. Geen enge dingen meer 's nachts. We voelen ons veel
energieker en nemen veel meer actie met alles. Een totaal andere wereld.
Hartelijk bedankt!
Pauline
Hi Michael
Heel erg bedankt dat je mij in mijn krachten heb gezet en dat ik mezelf meer terug gevonden heb. Ik dacht dat
ik nooit meer zelfverzekerd zou zijn. Heb het allemaal beleefd tijdens de sessies, en daarna zelfs voelde ik die
diepgang. Nu valt alles steeds meer op zn plek en komt er meer duidelijkheid naar voren. Ik voel me zo energiek
en straal als meer dan ooit. Zo gek dat ik dit had gemist maar ook weer erg emotioneel. Ik ben heel blij dat ik
heb doorgezet. Zonder jou was dit niet gelukt. Dank je voor de goede positieve energie , dank je voor het laten
verdwijnen van de negatieve energie. Ik was hier anders echt aan kapot gegaan.
Liefs Sanjana

"Michael, ik voel me zo goed...heel en compleet. Ben terug in mijn kracht...wauw...dank je wel. Je bent op het
juiste moment op mijn pad gekomen. God bless you!" Hermien
Beste Michael
Via een vriendin ben ik ruim een half jaar geleden aan jouw contactgegevens gekomen. Destijds vond ik het niet
nodig om gebruik te maken van jouw diensten, totdat ik een ingeving kreeg om jou te bellen. Ik ben eerst met
een reading bij je gestart en daarna zijn we gelijk begonnen aan het healing-traject bestaande uit 7
behandelingen. Na ruim 2,5 maand heb ik inmiddels de laatste sessie achter de rug.
Als ik terugblik merk ik duidelijk verschil aan mijn houding, denkwijze en concentratievermogen. Voorheen was
ik behoorlijk onrustig in mijn hoofd, kon mij niet focussen op belangrijke zaken die gedaan moesten worden,
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vertoonde uitstel gedrag, zat verwikkeld in situaties waar ik geen keuzes kon maken. Tijdens het traject heb ik
gemerkt dat mijn houding veel relaxter werd, waardoor ik zaken los kon laten. Dat creëerde voor zoveel rust in
mijn hoofd. De situaties waar ik eerder geen raad mee wist, namen een positieve wending. In een korte tijd
merkte ik al een groot verschil. Ik ontving weer de kracht om de achterstanden een voor een weg te werken,
zodat ik weer controle over zaken begon te krijgen. Mijn lichaam begon minder zwaar aan te voelen en voel me
energieker dan voorheen.
Wat ik persoonlijk prettig aan het traject vond, is dat het uit diverse onderdelen bestond geheel afgestemd op
mijn situatie. Uit de vele gesprekken heb ik geleerd hoe ik als persoon in elkaar zit, waarom ik op een bepaalde
manier handel en welke tools ik zelf kan toepassen.
Ik ben zeer tevreden over het resultaat en ik beveel het iedereen aan!! Wat een mooie ervaring, resultaten
waren meteen concreet zichtbaar. Ik ben echt dankbaar dat ik gebruik heb mogen maken van je kennis en
kunde. Je was gewoon op het juiste moment aanwezig, een engel!
We houden contact en ik zie je snel weer,
Angela
Michael,
Heel erg bedankt voor de healing waarvoor jij de tijd hebt genomen. Ik voel me na dit traject erg opgeruimd en
weer in mijn kracht, en dat is wat ik nodig had.
Ook de huisreiniging heeft een erg positief effect op mij en in mijn huis
superbedankt voor het feit dat je het effect van de huisreiniging ook nog zo snel merkt!!
Hartelijk dank en hoop dat meer mensen dit mogen ervaren!
Take Care! Veena
Na een medisch zware periode (darmkanker, chemo en kraakbeentumor) kreeg ik een psyche klap waardoor ik
niks meer zag zitten. Ik genoot nergens meer van en kon me niet meer tot beweging krijgen in welke vorm dan
ook. Via een kennis kwam ik in contact met Michael. Hoewel ik sceptisch van karakter ben heb ik 1 reading
toegelaten. Wat daaruit naar boven kwam ervaarde ik als bijzonder.
Ik was verbijsterd hoe Michael zoveel over mij kon vertellen over m'n verleden, heden en de positieve dingen
mbt mijn toekomst. Vanaf dat moment ben ik een traject aangegaan met diverse sessies. De ene sessie voelde
heel sterk en goed aan terwijl weer een ander me niks leek te doen. Tussendoor kreeg ik een remedie die ik
moest innemen en energetisch versterkt water om mijn energie terug te krijgen.
Inmiddels heb ik alle sessies afgerond. Ik merk voelbaar dat ik weer mijn positieve energie terug heb. Ik kan
mezelf weer activeren. Ik herhaal om de 2 weken de massagesessie omdat ik duidelijk weer gevoel begin te
krijgen in mijn vingers en voeten. Door de chemo was dit gevoel weg en tintelde het. Ik ben Michael zeer
dankbaar wat hij aan resultaat heeft geboekt in korte tijd en raad hem iedereen aan een aantal sessies te doen.
Radjin
Het energetisch healing pakket van Michael kan ik iedereen aanraden. Na een traject van 3 maanden voel ik
me zoveel lichter en energieker. Het heeft me zo goed gedaan. Michael je bent een Engel op aarde. Dank je wel!
Anja
"Hallo Michael.
Ik zou je nog een keer laten weten hoe het nu met me gaat...
Zoals je me al waarschuwde kwam ik mezelf weer tegen toen het wat beter ging en er een drukke periode
aanbrak bij me. Nadat ik mezelf weer voorbij aan het rennen was, heb ik het roer weer omgegooid en let ik
extra goed op mijn energieniveau. Het gaat wel echt beter met me en ik wil je nogmaals hartelijk danken voor
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je inzet. Bij deze ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en dat je nog veel mensen mag helpen in hun
weg naar innerlijke rust.
Je bent een kanjer!"
Liefs, Ingrid
Beste Michael,
Graag wil ik je nogmaals bedanken voor je reading van vandaag. Ik heb er ontzettend veel aan!
Ik zal je zeker aanraden aan anderen en je benaderen mocht ik ooit een healing sessie verlangen.
Fijne avond en zondag nog!
Azadeh
"Michael, bedankt voor je reading! Ik voel me goed en had dit echt nodig. Wellicht tot de volgende keer."
Rahsree
"Een klein zoet bedankje voor al die mooie, prettige, intensieve en bijzondere spirituele ervaringen, die we met
en door jou gekregen hebben. We kijken er positief op terug en vooruit. Bedankt! Liefs Moor & Marjolein
"Hallo Michael,
Nogmaals mijn dank voor je geweldige reading. Je hebt me nieuwe inzichten gegeven en ik ben echt blij. Ik heb
jou aan een aantal mensen geadviseerd."
Groet, Rakesh

