
Als er een disharmonie is opgelost, kijk ik naar 
het effect dat het oplevert. Zo ga ik telkens 
verder, laagje voor laagje, om u zodoende 
weer in balans te brengen. Dikwijls krijg ik er 
beelden of boodschappen bij, die ik zo duide-
lijk mogelijk kenbaar maak aan de betrokke-
ne. Om die balans vast te kunnen houden is 
immers inzicht en bewustwording nodig. Vaak 
geef ik mensen ook “huiswerk” mee om verder 
te kunnen komen.

Trilling (levenskrachtenergie)

We bestaan allemaal uit trilling (levenskracht-
energie). Als we uit balans zijn, komen we in 
een andere (lagere) trilling. Dan zijn we, net 
als een muziekinstrument, ontstemd. Klank-
schalen kunnen ons weer op onze oorspron-
kelijke trilling brengen. Een prachtige aanvul-
ling daarop vormen de kristallen, remedies en 
(oer)tincturen die ik gebruik.

Klankschalen

De klanken en trillingen van klankschalen 
werken helend voor lichaam en geest. Het 
neemt stress en energetische ballast weg. 
Ik zet ze in om mensen dieper in balans en 
dichter bij zichzelf te brengen. Dit doe ik zo-
wel in individuele sessies als in groepen.  

Workshop klankschalen

Regelmatig geef ik dagworkshops waarin ik op 
een heldere en nuchtere manier mijn kennis 
m.b.t. het werken met klank doorgeef. Aan de 
hand van helder in beeld gebrachte voorbeel-
den oefenen de deelnemers met de aanwe-
zige materialen (klankschalen, gong, rainstick 
en tingsha’s). Het is een hele leuke, leerzame 
en bijzonder helende workshop.
 
Verkoop klankschalen

De klankschalen die ik verkoop heb ik per-
soonlijk geselecteerd op hun toon en kwali-
teit. Omdat ik kan zien welke klankschaal of 
klankschalen past bij degene die een klank-
schaal aan wil schaffen (doordat ik zie wat een 
schaal bij iemand doet), kan ik desgewenst 
een deskundig advies uitbrengen. Natuurlijk 
kunt u tijdens een consult of workshop zelf 
uitgebreid kennis maken met de schalen en zo 
ervaren welke klankschaal “voegt”.

       

Info:  
www.danielleforrer.nl
06 29 26 04 00



Uiterste afsnijdlijn

Achter paneel Voor paneel

*Vistaprint is niet verantwoordelijk
voor begeleidende lijnen die op uw

document achtergebleven zijn.

Voorbeelden van situaties waarin ik wellicht hulp kan bieden: 

• Stress en PTSS (PTSD)

•	 Diepe	trau
ma’s

•	 Vermoeidh
eid	(van	wei

nig	energie	t
ot	burn	out)

•	 Pijn	(fysie
k	en/of	emo

tioneel)

•	 Angsten

•	 Ruzies/on
begrip	binne

n	een	relatie
	of	tussen	ge

zinsleden

•	 Negatieve
	stemmingen

•	 Ondersteu
ning	bij	(gro

ei)processen

•	 Doorbreke
n	van	oude	p

atronen

•	 Wisselend
e	emoties

•	 Vreemde	k
lachten	waa

r	reguliere	a
rtsen	niets	(

meer)	mee	k
unnen

•	 Huilbaby

•	 Na	een	sc
heiding	of	ve

rlies	van	een
	dierbare

•	 Onrust

•	 Slaapprob
lemen	(bij	k

inderen	en	v
olwassenen)

•	 Negatieve
	sferen	in	ee

n	woning

Ieder mens verlangt in zijn hart naar harmo-
nie en balans. In deze snelle tijd, waarin er 
veel van ons wordt gevraagd, komen we nog 
maar weinig of helemaal niet meer aan ons 
zelf toe. We raken vol met stress en drijven 
steeds verder weg van ons gevoel. We genie-
ten minder, zijn vaker ziek, voelen ons moe 
en verwezenlijken steeds minder onze wen-
sen en dromen. De gevolgen zijn vaak legio. 

In mijn praktijk help ik mensen om hun ba-
lans (terug) te vinden en dicht bij zichzelf te 
komen. Dit doe ik door ballast weg te nemen 
en de energie weer goed door het lichaam te 
laten stromen. Wie in balans is beschikt o.a. 
over meer levensenergie, bekijkt de dingen 
vanuit een breder perspectief en is beter in 
staat om de regie over zijn leven (weer) in 
eigen hand te nemen. 
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Danielle

Mijn naam is Danielle Forrer (15-08-1972). 
Samen met mijn man en drie kinderen woon ik 
in Wieringerwerf. Sinds mijn zestiende levens-
jaar ben ik me (opnieuw) bewust geworden 
van mijn talenten op spiritueel gebied en ben 
ik mij gaan ontwikkelen en pijnlijke stukken in 
mezelf aan gaan pakken en helen. Van daaruit 
komt er steeds meer ruimte om in mijn kracht 
te staan en als kanaal te fungeren.

Sinds 1995 help ik (bewust) anderen met mijn 
kracht. Natuurlijk heb ik in de loop der jaren 
heel veel bij geleerd door het werken met 
mensen en de opleiding, cursussen en work-
shops die ik heb gevolgd. Dat is een voortdu-
rend proces, waardoor ik cliënten steeds meer 
te bieden heb. 

Werkwijze

Maatwerk is mijn handelsmerk. De cliënt is 
mijn uitgangspunt. Ik werk op een holistische 
manier. Dat wil zeggen dat ik naar de hele 
mens kijk en dus bijvoorbeeld niet alleen naar 
een pijnklacht. De oorzaak van die pijn wil ik 
juist zien te achterhalen.

Ieder consult is weer anders, omdat ieder 
mens uniek is. Ik kijk waar u uit balans bent 
en waar disharmonie is. Aan de hand daarvan 
ga ik aan de slag met de middelen die ik in 
mijn praktijkruimte heb en de vaardigheden 
die ik beheers. 
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