
 
SAMENWERKING 
Vanuit mijn 4-jarige opleiding aan de 
ANZN is een prachtige samenwerking 
ontstaan met Lies Veens en Frans Lap 
van “De Vrije Stroom”. 
Elke woensdagavond mag ik werken in 
hun mooie praktijk in Oisterwijk. 
 
(COLLEGIAAL) ADVIES 
Werken met energie is mijn vakgebied.  
Graag zet ik mijn (paranormale) 
talenten en netwerk in om mee te 
denken in oplossingen. 
 
TARIEVEN 
Paranormaaal Therapiesessie  
door Hans Lentz 
€ 65,00 per uur 
Mocht een sessie korter of langer duren dan:  
€ 50,00 per 45 min of € 90,00 per 1,5 uur 
 
Telefonisch advies / consult ca. 15 min. € 15,00 
(mocht meer tijd nodig zijn is het aan te bevelen 
om een persoonlijke afspraak te maken). 
 
Momenteel word ik nog niet vergoed door de 
zorgverzekeraars. Graag licht ik dit nader toe in 
ons kennismakingsgesprek. 
 
CONSULTEN OP AFSPRAAK 
M. 06 22 90 76 82  
(app mag ook) 
E. hans.lentz@gmail.com   
 
 
 

 
 
 

 
PRAKTIJK 

“KRIEBELS EN KRONKELS”  
(brochure van 2 pagina’s) 

 
‘STEUNTJE IN DE RUG’ 

 
…soms met verrassende 

oplossingen… 
 

door Hans Lentz 
 
Prachtig zoals mensen zich ontwikkelen 

Heel vaak gaat het goed 
Soms even wat minder. 

Hulp en een steuntje in de rug zijn dan 
welkom. 

 
Ben jij vastgelopen 

heb jij klachten die je niet kunt 
benoemen, 

onverklaarbaar ziek, 
Wil jij je plaats in deze maatschappij 

–jouw werk  -je gezin- of jezelf-
herontdekken ? 

Laten we dan eens nader een gesprek 
aangaan en  persoonlijk kennismaken 

of de klik er is. 
 
CONSULT OP AFSPRAAK: 
Op woensdagavond werk ik in “De Vrije 
Stroom”, Bim van der Kleistraat 1, Oisterwijk 
 
OPEN SPREEKUUR:  
Om de 2 maanden is er een Open Spreekuur. 
U kunt een afspraak maken voor een gratis 
kennismakingsgesprek van een half uur. 
Kijk op  www.devrijestroom.nl 
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MIJN MANIER VAN WERKEN 
Leuk om nu eens uit te leggen waarom 
mijn praktijk “Kriebels en Kronkels” 
heet. Je ziet voorop op de folder een 
prachtig kleurrijk beeld. Op school 
maakte ik vroeger “kriebels” in de 
kantlijn van mijn schrift. Deze kriebels 
kwamen dan vaak tot leven in 
“kronkels” door de rijke fantasie, die 
een mens soms kan hebben.   
Heel abstract en geheel op gevoel 
gemaakt, maar ook vanuit een beeld 
dat ik vaak al van tevoren heb en dan is 
het net een kleurplaatje om in te 
kleuren. Later merkte ik dat ik in de 
buurt van mensen “kriebels” kreeg en 
dat dit “kronkels” in mijn hoofd bracht. 
Het plaatje op de folder is een heel 
tastbaar beeld en dat zou voor jou in 
een sessie bij mij ook zo binnen komen. 
Het kan een heel tastbaar plaatje zijn, 
maar ook een boodschap in woorden  
of inzicht in een vraag die je mij op dat 
moment stelt. Nadat we dit samen zo 
doorlopen hebben merk ik meestal dat 
dan mijn handen steeds warmer 
beginnen te worden. Mijn lijf reageert 
op de veranderende energie in jouw 
lichaam. Vaak is dat het moment dat 
we samen tot de kern van de sessie zijn 
gekomen en ik je mag helpen om het 
verkregen inzicht van dat moment ook 
te helpen vasthouden en te verlichten 
door magnetiseren. Het magnetiseren 
helpt de oorzaak van je klachten op te 
ruimen en lichaam en geest in balans te 
brengen. 
 

ZELFGENEZEND VERMOGEN 
Elke dag word ik weer verrast hoe 
prachtig het menselijk lichaam eigenlijk 
werkt. Iedereen kent wel het begrip “yin 
yang”, balans in het lichaam en geest. 
Het lichaam zoekt altijd al wel een 
oplossing om zelf te genezen, maar 
door onze (slechte) gewoontes en 
invloeden van buitenaf raken we soms 
“ziek”.  
 

 
 
INZICHT IN JE ”ZIEK” ZIJN ? 
Vaak heb je zelf geen inzicht in je eigen 
“ziek” zijn en wat daar nu de echte 
oorzaak van is. Gelukkig hebben we 
goede artsen, die met goed onderzoek 
een goede diagnose kunnen stellen. 
Bij aanhoudende klachten en bij twijfel 
is het dan ook altijd belangrijk om een 
arts te raadplegen. Soms is een klacht 
“vaag” van aard en heeft het een 
diepere oorzaak, of…blijft een klacht 
terug komen. Lichaam en geest zitten 
logisch in elkaar en door daar zelf 
inzicht in te vergaren is er een 
verklaring voor te vinden en kun je vaak 
zelf al veel doen om verdere klachten te 
voorkomen. Kan ik je helpen bij het 
verkrijgen van inzicht ? Dit gaat echter 
niet vanzelf. Je zult er wel wat voor 
moeten doen of laten.  
 

REFERENTIES HULPVRAGEN 
In mijn praktijk heb ik mensen mogen 
helpen met de volgende hulpvragen: 
-bindingsangst 
-burn-out 
-darmklachten 
-depressie 
-familieproblemen 
-hooggevoeligheid (hsp) 
-hyperventilatie 
-mediation 
-migraine 
-misbruik 
-nierstenen 
-onzekerheid 
-paniekaanvallen 
-psychische problemen 
-relatieproblemen 
-rouwverwerking 
-schildklierklachten 
-slaapproblemen 
-straatvrees 
-stralingsklachten (o.a. wifi, gsm) 
-suikerziekte 
-traumaverwerking 
-een oplossing voor jouw klacht ? 
 
Ik hoop niet dat ik je heb laten 
schrikken met deze lijst. Ook niet dat ik 
je hoop heb gegeven dat alles op te 
lossen is. Graag help ik je op je pad om 
voor jouw problemen een oplossing te 
zoeken voor zover dat in mijn vermogen 
ligt. Samen komen we zeker een stap 
verder. 

 
 
 


