
Review behandeling door Peter Tol in december 2013

Mijn hele leven is getekend door een diep psychologisch probleem uit mijn jeugd.
Uiteindelijk zijn de spanningen op mijn lichaam geslagen in de vorm van een chronische ziekte.
Ik heb al jarenlang een lijst van therapieën, alternatief en niet alternatief gevolgd, en ze hebben 
allemaal een steentje bijgedragen aan mijn ontwikkeling maar uiteindelijk niet mijn probleem 
opgelost.

Op dat moment ontmoette ik Peter Tol. Met weinig woorden wist ik hem duidelijk te maken waar ik
stond en hij vertelde mij niet aan diep gepsycholiseer te doen maar direct de angel uit het probleem 
te halen. Hij zou mijn laatste kans zijn en die kans heb ik hem gegeven. 'No cure, no pay'' is zijn 
devies dus ik kon er geen buil aan vallen. Peter vertelde me in 3 à 4 sessies te kunnen helpen.

Peter Tol heeft een behandelkamer die Feng Shui is ingericht en prettig aanvoelt.
De eerste sessie is de intake en wordt er dieper ingegaan op mijn probleem en zijn 
behandelmethode.

In de tweede sessie leer ik mede met behulp van tonen van klankschalen en visualisatie mijn 
chakra's één voor één te openen. Daarna leer ik mijn eigen 'ik' weer op de juiste plek te installeren. 
Dit gaf mij een geweldig gevoel.

In de derde sessie wordt met behulp van visualisaties een reis gemaakt door mijn innerlijke 
belevingswereld en wordt ik geconfronteerd met situaties en personen uit mijn leven. Peter zorgt 
ervoor niet in die beelden te blijven hangen en helpt me naar een oplossing te zoeken en naar een 
positief beeld te transformeren.

Eindelijk is het gelukt om alle ongezonde banden uit het verleden te verbreken!

Deze review is maanden later geschreven en ik zie nu dat door de therapeutische hulp van Peter 
mijn leven op alle vlakken is veranderd.
Ik ga weer naar de familie en sta ook heel anders in mijn schoenen op de werkvloer en in alledaagse
ontmoetingen.
Ik ben emotioneel niet meer licht kwetsbaar. Ik voel me volwassener geworden.

Ik kan Peter Tol zeker aanbevelen als je een probleem hebt waar je niet uit weet te komen, ook al 
heb je je probleem al je hele leven lang.
Zoals Peter het aanpakt kan je probleem zomaar opgelost zijn, verdampt en je kijkt over je schouder
en vraagt je af 'Wat was mijn probleem eigenlijk ook al weer?'

M.


