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Medium Sonia - Wie is Paragnoste en Medium Sonia?
Sonia is een bekend paragnostisch medium in België,maar ook in het
buitenland:Nederland,Frankrijk,Italie,Zwitserland,Portugal,Spanje,Senegal,Monaco
heeft zij haar werkterrein. Zij beschikt over een sterk aangeboren begaafdheid om
onder andere in contact te komen met overledenen, gidsen en engelen. In het
buitenland is ze ook bekend onder de naam Abiona Kimama, wat betekent:
“Vlinder op reis herboren”.Zij werkt ook samen met grote bekende Marabouts
uit Afrika en kreeg ook opleidingen van hen. Wat een hele eer is. Zij werkt ook al
jaren met de Heilige Geometrie en de Zegels van Koning Salomon en de Aartsengelen
Sleutels en Codes.Sonia werkt voor een heel variërend publiek zowel in binnen – als
buitenland, zowel voor bedrijven als voor particulieren en vooral voor artiesten en
beroemdheden. Zij spreekt ook verschillende talen, waardoor haar cliënteel geen
enkele moeite heeft om zich verstaanbaar te maken. Zij heeft een universitaire
opleiding en behaalde een MBA en studeert nu Klinische Psychologie
Sonia heeft een aangeboren gave, en heeft tijdens haar kinderjaren begrepen dat zij
over verschillende gaves beschikte. En besliste al op jonge leeftijd om dankbaar deze
gaves te aanvaarden en ze te gebruiken, Paragnoste

met 36 jaar

ervaring Zij heeft al meer dan 36 jaar praktijkervaring. Helderziend,

heldervoelend, helderhorend, helderwetend, maar kan ook aan de hand van het
leggen van kaarten,schelpen, en andere methodes de toekomst voorspellen. Ook
krijgt zij van haar Begeleiders de nodige boodschappen aangereikt en bepaalde
informatie door, zij noteert al deze boodschappen en geeft deze ook met u mee.
Eigen legsysteem ontworpen! Sonia heeft haar eigen legsystemen en kaarten
bedacht en ontworpen.
Vele titels en disciplines Paragnoste Sonia bezit vele titels en diverse disciplines,
Sonia bezit onder meer de titel van, La Ho Chi Master, Maalaka Master, Angel Light,
Diamond of Zapharel, Colours of Angel, Rainbow Light, master, teacher, healer,
priesteres in de Orde van Melchizedek Usui Reiki Rycho, Golden Age Reiki, Kundali
Reiki, Lemurian Seed Master, en Sjamanistisch healer, Chios, Amara Omni, Chrystal
Master.Teacher, Bijzondere gaves Vele van haar dromen en visioenen zijn
voorspellend en/of waarschuwend. Klanten die bij haar komen moeten wel weten dat
ze de dingen zegt zoals zij ze ziet,voelt of doorkrijgt. Wie niet klaar is om slecht
nieuws te ontvangen zal zij zeker niet bang maken. Zij verduidelijkt voor iedereen
alles.Veel bedrijven en kleine zelfstandigen vragen haar om raad ivm de financiële
toestand of de vernieuwingen die ze al dan niet moeten doorvoeren. Ook evalueert zij
sollicitanten en een bedrijf dat op zoek is naar de geschikte kandidaat vraagt graag
om haar advies.

Ook studenten zet zij in de juiste richting, want heel dikwijls maakt iemand de
verkeerde keuze als het gaat om opleidingen en carrière. Soms lopen er 2 à 3 jaar over
eer iemand beseft dat hij/zij toch niet de juiste richting koos. Dit alles valt dus te
vermijden als je een consult boekt bij haar.
Begeleiding hooggevoelige kinderen en kinderen die gepest worden of het
“allemaal niet meer zien zitten” en zelfs schoolmoe zijn.
Sonia begeleidt ook intensief kinderen, organiseert workshops en geeft op maat
gemaakte cursussen voor hen. Kinderen die een moeilijk gedrag vertonen of gepest
worden op school of zich niet goed in hun vel voelen? Hiervoor heeft zij oplossingen
bedacht die de kinderen verder ondersteunen. De kinderen kunnen zich uiten op hun
manier,zij leren nieuwe vrienden maken en hun problemen worden op een hele
serene manier benaderd en vertrouwelijk behandeld.
Diverse klachten of problemen
Bij Paragnoste Sonia kun je terecht voor diverse klachten of problemen en inzichten
 Aura en Chakra healings,zuiveringen,balancering
 Westerse, Oosterse, Indische en Afrikaanse Astrologie en Rituelen
 Heilige Geometrie – Droomanalyses – Numerologie
 Hulp bij stress en slapeloosheid
 Migraine, rug en schouderpijnen
 Depressie,Burn - en Bore Out
 Spirituele begeleiding en Coaching.
 Begeleiding NieuweTijdskinderen
 Kaartlegging – Orakels – Runen
 Pendelen (diverse domeinen)
 Contact met je gidsen en begeleiders en dierbare overledenen
 Bescherming tegen zwarte magie – huiszuiveringen
 Wegnemen van entiteiten
 Overledenen zielen helpen overbrengen
 Zielsverbindingen
 Rouwbegeleiding
 Engelen Rituelen – Beschermings Rituelen
 Ruim aanbod van opleidingen
 Feng Sui –voor particulieren en bedrijven
 Bedrijven contacteren haar om de juiste persoon op de juiste plaats te vinden,
om de juiste werksfeer te creëren. Om de samenwerking tussen collega”s te
bevorderen. Om overnames van andere bedrijven te evalueren
 Artiesten contacteren haar om diverse carrière redenen

Geen medisch advies
Paragnoste Sonia zal nooit medisch advies aan u geven en altijd sterk adviseren om
in bepaalde gevallen een arts te raadplegen. Zij werkt nauw samen met enkel
dokters,specialisten,psychologen of logopedisten en de informatie die ze doorgeeft
aan hen kan een ander inzicht geven over problemen waar een patient niet direct mee
naar de dokter loopt, maar ze stuurt regelmatig haar klanten naar de juiste arts. Ook
haar healings zijn geen vervanging voor medicijnen en of therapieën, maar altijd een
aanvulling. Wel kan je er van op aan dat je migraine of stress verdwijnt voor de zon
als je de raad die ze geeft opvolgt. Iedereen is verschillend, oefeningen die ze
meegeeft passen voor de persoon in kwestie op dat moment, dienen niet om ze
nadien door te geven aan vrienden en buren. Dit heeft geen zin. Ze zijn steeds “op
maat” aangereikt of doorgegeven van haar of uw Begeleiders.
Verschillende links waar u info kan op bekomen over de(spirituele)
coaching, cursussen, praktijk enz.
cursussen
http://spiritueel-vormingscentrum.jouwweb.be
http://zazaruelle-academy.jouwweb.be
Consulten
http://paragnoste-sonia.jouwweb.be
http://kaartleggingen.jouwweb.be
www.abiona-kimama.com
http://ascendedmastershealings.jouwweb.be
Kinderen
http://nieuwetijdskinderen.jouwweb.be
http://starchild-fene.jouwweb.be
BEURZEN

http://spirituele-beurzen.jouwweb.be

Contact (0032) (0) 487 493 447 email: paragnoste@gmail.com

