
ir. P.L. Lijnse MBA
06 55 15 14 71
elly@ellyseyes.nl
Skype: Elly’s Eyes

CURRICULUM VITAE

1982-1988
Sociologie Landbouwuniversiteit

2002 - 2007
Reiki, William Lee Rand
Glastonbury/Stonehenge

1993-1995
Master of Business Administration

2006-2007
Controllersopleiding

2010-2011
Professional coach opleiding

2011-2012
Eclectisch Gezondheidsbegeleider

2012-2013
Medische basiskennis CPION

2012-2013
The Journey - Brandon Bays

2013-2014
Touch for Health - Welkin Kinesiologie

2014
Advanced mediumship -
Arthur Finlay College Stansted

2015
Stress Release

2015
Energie Centra - Welkin Kinesiologie

2016
Voeding en middelen testen -
Welkin Kinesiologie

Wat kan ik voor je betekenen? Opleidingen

Wat zeggen clienten?

Werkervaring
1988 - 2009
Zelfstandig onderzoeker &
Beleidsadviseur

2009 - 2010
Sabbatical

2010 - heden
Coaching
Natuurgeneeskunding therapeut
Medium en de combinatie van deze.

Wat heb ik bijgedragen?

Ambitie

Ik wil naar de diepere oorzaak van je klachten, zodat je van daaruit de
weg naar gezondheid weer kunt vinden.

Elly’s Eyes

Curriculum Vitae

Meer energie

Minder pijn

Intuïtieve ontwikkeling

Beter contact met het lichaam

Richting geven aan gezondheid

Elly heeft een verbazingwekkende hoeveelheid kennis en
mededogen. Ze geeft zeer nauwkeurige readings die mij hebben
geholpen bij mijn fysieke genezing.

Door Elly voelde ik me op mijn gemak en daardoor kon ik ook goed
ontspannen.

Het belangrijkste is dat ik weet dat ik bij Elly in goede en veilige
handen ben en dat er iets ontstaat.

Haar readings hebben mijn leven veranderd op een zeer diep niveau.

Als je klaar bent voor een grote verandering in je leven en je bent op
zoek naar genezing dan is een consult van Elly een must.

Gezondheidsreadings

Ik geef cursussen, workshops en trainingen op het gebied van
gezondheid en intuïtie.

Ik geef lezingen over gezondheid en intuïtie waarbij ik veel praktische
tips geef en de bezoekers in de zaal zelf dingen laat uitproberen.

Na jaren van diverse studies, kwam ik er in 2016 achter dat ik nu toch
echt mijn intuïtie en helderziendheid moest gaan gebruiken in consulten.
Ik heb mijn draai gevonden:

De combinatie van Natuurgeneeskunde en Mediumschap,
van helderziendheid en nuchtere kennis.

Contact


