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PERSOONLIJKE HULP - UMBANDA BRASIL VERSIE 01/10/2018 

 

www.mediums.gent 

Hieronder treft U een lijst van de mogelijke Afro-Braziliaanse rituele behandelingen welke  door onze collega’s en mijzelf 
uitgevoerd worden. Bij het aanvragen van een occulte behandeling of een combinatie van meerdere heeft U recht op 
volgende diensten en producten: 

 1) Bij het totaal van behandelingen hoort een persoonlijk gemagnetiseerde talisman welke steeds 
moet gedragen worden zodat u voldoende kracht, energie, de mogelijkheden en de medewerking krijgt om 
het beoogde doel waar te maken. 

 2) Samen met de voor U persoonlijk vervaardigde talisman wordt ook via een persoonlijke brief de 
gedetailleerde gebruiksaanwijzing meegestuurd. 

 3) Daarnaast ontvangt U gratis een authentieke Braziliaanse voodoopop met gebruiksaanwijzing. 
Deze voodoopop zal u in staat stellen zelf op afstand beïnvloedingen uit te voeren. Alleen dient u bij het 
ondertekenen van de goedkeuringsbon akkoord te gaan dat u het niet zal gebruiken voor zwarte magie. 
Daarentegen kan u via de pop uzelf of iemand anders diverse bevelen en opdrachten sturen ten 
behoeve van het eigen en andermans harmonie en geluk. 

  4) Ik zal U ook gratis een selectie Afro-Braziliaanse rituele producten met gebruiksaanwijzing 
opsturen. Deze producten zijn vervaardigd binnen de Afro-Braziliaanse magische bewegingen Umbanda 
en Candomblé en hebben al voor ontelbare mensen over de hele wereld hun nut bewezen om positieve 
invloed te brengen bij heel wat problemen. Uiteraard zal de selectie van producten aangepast zijn bij de 
behandelingen die U door ons laat uitvoeren. Een overzicht van al onze beschikbare rituele producten 
kan U bekijken en eventueel later bijbestellen op mijn website www.mediums.gent. 

 5) Persoonlijk contact is voor ons van belang om u van dienst te kunnen zijn. Er is bij deze behandeling 
een opvolging inbegrepen van 6 opeenvolgende maanden. U kan op uw goedkeuring aanduiden indien 
u wenst opgebeld te worden van zodra de behandelingen zijn uitgevoerd. Het consult zal 
meestal ’s avonds gebeuren vanaf 17.00u, met uitzondering van zondag en wettelijke feestdagen. 

 U kan steeds gebruik maken van SMS correspondentie op het nummer 0475 80 46 62, 
vanuit Nederland 0032 475 80 46 62. Zondag en wettelijke feestdagen uitgezonderd. 

 U kan steeds gebruik maken van een kort telefonisch gesprek door te bellen tijdens de 
avonduren (18u tot 22u) op het nummer 09 245 22 47 (zone Gent). Vanuit Nederland 0032 9 
245 22 47. Bij afwezigheid wordt u teruggebeld of wordt een telefonische afspraak vastgelegd. 

 6) Tevens krijgt u uw persoonlijke bioritmen toegestuurd. Volgens de bioritmentheorie zijn in iedere 
mens drie duidelijk te onderscheiden levensritmen werkzaam. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit in sterke 
mate bevestigd. Deze ritmen zijn 1) het ‘verstandelijke ritme’ wat uw prestaties op beroepsvlak 
vertegenwoordigt, 2) het ‘emotionele ritme’, wat uw condities op liefdesvlak en vriendschappelijke 
relaties weergeeft en 3) het ‘lichamelijke ritme’ wat uw condities op gezondheidsvlak en algemene 
fitheid laat zien. U krijgt van ons dag per dag de toestand van deze drie curven overzichtelijk weergegeven 
zodat u weet wanneer uw momenten het gunstigst zijn om respectievelijk op zakelijk, liefde en lichamelijk 
vlak de grootste resultaten neer te zetten, en vooral op welke dagen u beter geen beslissingen of risico’s 
neemt.  
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 1. BEHANDELING VOOR HET HERSTELLEN VAN EEN VERBROKEN LIEFDESRELATIE. 

Deze behandeling zorgt er voor dat tussen twee personen waar reeds een liefdesrelatie is geweest. ongeacht de 
duur van de relatie, en die om een bepaalde reden is verbroken, het liefdesgeluk in harmonie wordt hersteld. Een 
belangrijke voorwaarde is dat beide personen nog van elkaar houden. Uiteraard wordt dit voor u grondig 
onderzocht en indien u in aanmerking komt voor deze behandeling, en dus de garantie mag ontvangen dat deze 
behandeling zal slagen, zal u in de begeleidende brief zien staan dat u geholpen kan worden met deze 
behandeling nr. 1. Vereiste benodigdheden zijn ofwel foto’s van beide personen of bij gebrek aan deze moet U 
een uiterlijke persoonsbeschrijving van beide ex-partners verschaffen. Bij deze behandeling ontvangt U van ons 
tevens gratis een nauwkeurige numerologische karakterbeschrijving van beide (ex)partners met een onderlinge 
relatievergelijking (samen ongeveer 50 bladzijden tekst). 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 2. BEHANDELING VOOR SUCCES BIJ EEN ZELFSTANDIGE ZAAK. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd om er voor te zorgen dat U voldoende energie, kracht, inspiratie en 
medewerking verkrijgt om een zelfstandige onderneming tot een echt succes te maken. Dat geldt voor 
ondernemingen die reeds bestaan en ondernemingen die nog moeten opgericht worden. Het materiaal welke 
nodig is om deze behandeling uit te voeren is een foto of handschrift van de zaakvoerder en een beschrijving van 
de zaak (adres, soort van handel, eventueel foto of naamkaartje). 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 3. BEHANDELING VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GOEDE JOB. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd om inspiratie, kracht, energie en medewerking te vinden om zowel een 
bestaande job beter te maken met betere werkomstandigheden en beter loon als voor iemand die zonder werk op 
zoek is naar een gepaste baan. Deze behandeling wordt wel enkel uitgevoerd indien men een goed werk wenst in 
loondienst (dus niet op zelfstandige basis). 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 4. BEHANDELING VOOR ALGEMENE VERBETERING VAN DE FINANCIELE SITUATIE.  

Deze behandeling wordt uitgevoerd voor de algemene verbetering van de financiële situatie ongeacht indien de 
persoon in kwestie een arbeidsfunctie heeft of niet. Deze behandeling wort uitgevoerd om de kracht en 
medewerking te vinden tegenover andere mensen, instellingen of personen die uw financiële problemen 
daadwerkelijk oplossen of gewoon uw financiële situatie beter en zorgeloos maken. Vergeet niet dat geld enkel 
kan worden verkregen via andere mensen. Het valt nooit zomaar uit de lucht, maar met deze behandeling zal U 
de juiste mensen ontmoeten die uw financiën beter maken.  

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 5. BEHANDELING VOOR BESCHERMING TEGEN VIJANDEN OF VIJANDIGHEDEN.  

Deze behandeling biedt uitstekende bescherming tegen gelijk welke gekende en ongekende vijanden. Tevens 
zorgt dergelijke behandeling dat men verder gevrijwaard blijft tegen gelijk welke vorm van vijandigheden die 
schade kunnen berokkenen. Ook in de handel biedt dergelijke bescherming heel goede resultaten vooral 
wanneer men het hard te verduren heeft van de concurrentie. Benodigdheden zijn enkel een foto of handschrift 
van de persoon die dient beschermd te worden en eventueel gegevens van een welbepaalde vijand. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 6. BEHANDELING VOOR BESCHERMING TEGEN ZWARTE MAGIE.  

Deze behandeling zorgt voor uitermate krachtige bescherming tegen elke vorm van Zwarte Magie of hekserij. Om 
te weten te komen indien iemand al dan niet het slachtoffer is van Zwart Magische praktijken wordt een gratis 
vooronderzoek gedaan. Deze behandeling biedt verder bescherming tegen gelijk welke vorm van Zwarte Magie 
welke ooit zou kunnen worden toegepast. Het materiaal welke nodig is om dergelijke behandeling te kunnen 
uitvoeren is een foto of handschrift van het slachtoffer.  

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 
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 7. BEHANDELING VOOR HET OPLOSSEN VAN ANGSTEN EN FOBIEËN. 

Deze behandeling doet ongegronde angsten of obsessies door een slechte gewoonte, zoals bvb steeds denken 
dat men de deur niet heef gesloten wanneer men het huis uit gaat of een onhoudbare drang tot snoepen of 
andere angsten definitief verdwijnen. Het materiaal welke voor een dergelijke behandeling nodig is een foto of 
handschrift van de persoon in kwestie. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 8. BEHANDELING VOOR HET BEHALEN VAN HET RIJBEWIJS. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd zodat men een negatieve faalangst voor het behalen van het rijbewijs volledig 
verdwijnt en verder voldoende geluk wordt aangetrokken tot het behalen van dergelijk document. Het materiaal 
welke nodig is voor het verkrijgen van dit doel is een foto of handschrift van de persoon in kwestie. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 9. BEHANDELING VOOR HET SLAGEN BIJ TESTEN EN EXAMENS. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd zodat voor een bepaalde test, examen of schooljaar een goed cijfer gescoord 
wordt. Er wordt wel in een gratis vooronderzoek uitgemaakt indien deze behandeling haalbaar is voor uw 
specifieke test of examen. Het materiaal welke nodig is om dit te kunnen uitvoeren is een foto of handschrift van 
de persoon in kwestie en een beschrijving van de test welke precies moet worden afgelegd.  

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 10. BEHANDELING VOOR HET VERKRIJGEN VAN MEER KRACHT EN ENERGIE. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd om stress en spanning van een persoon weg te nemen ongeacht de oorzaak 
hiervan zodat men in alle omstandigheden een energievol, krachtig en zelfzeker persoon wordt. Het materiaal 
welke nodig is voor deze behandeling is een foto of handschrift van de persoon in kwestie. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn € 100,- 

 11. BEHANDELING TEGEN DIENSTE VAN EEN BETERE PSYCHISCHE GEZONDHEID. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd om van een bepaalde psychische ongemakken verlost te worden indien deze 
rechtreeks of onrechtstreeks verband houden met diverse maatschappelijke problemen. Meestal kent deze 
behandeling succes indien uzelf hierbij  reeds lange tijd duidelijk de oorz(a)k(en) van kent. Het vereiste materiaal 
is een foto of handschrift van de persoon in kwestie en een beschrijving van de symptomen. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 12. BEHANDELING VOOR HET DEFINITIEF STOPPEN MET ROKEN. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd om te komen tot een volledige en definitieve onthouding van het sigaretten 
roken. Deze behandeling is ook bedoeld voor mensen die verslaafd zijn aan andere pepmiddelen zoals 
medicijnen en drugs. Het materiaal welke verreist is voor deze behandeling is een foto of handschrift van de 
persoon in kwestie en een duidelijke beschrijving van de ernst van de verslaving. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 13. BEHANDELING VOOR HET DEFINITIEF STOPPEN MET ALCOHOLGEBRUIK. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd om te stoppen met overmatig gebruik van alcohol zodat deze drug voor eens 
en altijd uit het leven wordt verbannen. Het materiaal welke verreist voor deze behandeling is een foto of 
handschrift van de persoon in kwestie en een duidelijke beschrijving van de ernst van de verslaving. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 14. BEHANDELING VOOR GEZONDE EN VOLDOENDE SLAAP. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd wanneer men slecht de slaap kan vatten. Meestal is dat tengevolge van 
stress of langdurige zorgen. Met deze behandeling wordt men in elk geval kalmer, zal men voldoende kunnen 
slapen en zal men met nieuwe moed de dag beginnen. Het materiaal welke nodig is voor deze behandeling  is 
een foto of handschrift van de persoon in kwestie. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 



Paragnost Dirk Wallaert - Charles de Kerchovelaan 275 - 9000 GENT - België 

-  P a g i n a  4  v a n  6  -  

 

 15. BEHANDELING VOOR MOED EN KRACHT BIJ HET VERMAGEREN. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd wanneer men te kampen heeft met een overgewicht of gewoon een teveel 
aan vet en men dus de kracht moet vinden om te lijnen en/of een dieet te volgen waardoor U een ideaal 
lichaamsgewicht bekomt en behoudt zodat U zich gelukkig in uw eigen lichaam kan voelen. Verreist materiaal is 
een foto of handschrift van de persoon in kwestie met daarbij de vermelding van het huidige gewicht en het 
gewenste gewicht. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 16. BEHANDELING VOOR HET VINDEN VAN EEN GESCHIKTE PARTNER. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd voor mensen die alleen zijn en graag binnenkort een geschikte partner willen 
leren kennen. Het is wel een vereiste dat men voldoende onder de mensen komt, zodat succes bij deze 
behandeling kan verzekerd worden. Men zal zien dat men met deze behandeling zowat door iedereen veel meer 
geapprecieerd en erkend zal voelen en dat men op die manier effectief een nieuwe en geschikte partner kan 
aantrekken. Het nodige materiaal voor deze behandeling is een foto of handschrift van de persoon die een 
nieuwe partner wilt leren kennen. Bij deze behandeling krijgt U dan van zodra U iemand heeft leren kennen een 
gratis uitgebreide karakterbeschrijving van U zelf en uw nieuwe partner met een uitgebreide onderlinge 
relatievergelijking (samen 50 bladzijden tekst) 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn € 100,- 

 17. BEHANDELING VOOR HET AANTREKKEN VAN ECHTE VRIENDEN. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd voor mensen die zich vaak alleen voelen en de warmte en gezelligheid van 
een echte vriendenkring missen. Met deze behandeling zal men dus automatisch in contact komen met mensen 
die op vriendschapsvlak  een heel grote rol in uw leven zullen spelen. U zal dus in staat zijn om op steeds 
toevallige wijze echte vrienden te leren kennen en te behouden. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 18. BEHANDELING VOOR DE RELATIEVERBETERING MET BEPAALDE PERSONEN. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd wanneer er tussen twee mensen de relatie gevoelig hechter, intiemer en 
beter moet worden. Deze behandeling wordt zowel uitgevoerd voor twee mensen die nog een liefdesverhouding 
met elkaar hebben, als voor gelijk welke andere relatie (bvb zakenrelatie, familie, vriend(in),...) Het materiaal 
welke noodzakelijk om deze behandelingen te kunnen uitvoeren is een foto of handschrift van beide personen in 
kwestie. 

Bij deze behandeling krijgt U eveneens een gratis uitgebreide karakterbeschrijving voor beide personen met een 
uitgebreide onderlinge relatievergelijking (samen 50 bladzijden tekst) 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 19. BEHANDELING VOOR DE VERBETERING VAN DE SEKSUELE RELATIE. 

Een veel voorkomend probleem bij koppels en echtparen. Seksuele remmingen worden met deze behandelingen 
opgelost. Tussen koppels en echtparen komt opnieuw het lichamelijk verlangen en de lichamelijke liefde tot uiting. 
Seks wordt terug een belevenis voor beide partners zonder taboes, remmingen of verveling. Benodigdheden zijn 
een foto of haarlok van beide partners. Het is niet nodig dat beide partners van deze behandeling op de hoogte 
zijn. Er moet wel sprake van een liefdesrelatie of huwelijk. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 

 20. BEHANDELNG VOOR OPLOSSING BIJ GERECHTELIJKE PROBLEMEN. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd wanneer men te kampen heeft met een proces of wanneer men gewoon 
problemen kent met politie of gerecht en aldus zo spoedig mogelijk een gunstige evolutie in de hele zaak moet 
plaatsvinden. In een gratis vooronderzoek wordt uitgemaakt in welke mate uw persoonlijke zaak met deze 
behandeling kan geholpen worden. Het vereiste materiaal voor deze behandeling is een foto of handschrift van 
de persoon in kwestie met alle uitleg over de zaak zelf. 

Onkosten voor deze behandeling inclusief talisman zijn  € 100,- 
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NKELE NUTTIGE INLICHTINGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANDERE NUTTIGE INLICHTINGEN. 
 

 De praktijk van Dirk Wallaert is er voor gekend als een van de drukst geraadpleegde. 
Gelieve rekening te houden met 10 dagen voordat u uw pakket per post zal ontvangen. Stuur 
daarom zo spoedig mogelijk uw volledig ingevulde en ondertekende goedkeuring in en maak 
eveneens meteen het verschuldigde bedrag. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren. 
 

 Een telefonisch consult met paragnost Dirk Wallaert met de uitslag van uw 
behandelingen is mogelijk. U kan op uw goedkeuring aanduiden indien u wenst 
opgebeld te worden van zodra de behandelingen zijn uitgevoerd. Het consult zal meestal 
’s avonds gebeuren vanaf 17.00u, met uitzondering van zondag en wettelijke feestdagen. 
Vervolgconsulten zijn steeds mogelijk per sms en en per telefoon gedurende 6 
opeenvolgende maanden. 

 
 Voorzichtig met immitaties! De werkwijze van Dirk Wallaert is auteursrechterlijk beschermd ! 

Geen enkele paragnost heeft het recht de naam Dirk Wallaert of een rechtstreekse of 
onrechtstreekse verwijzing naar zijn werkwijze of praktijk in zijn/haar publiciteit te vermelden ! 

 
 Omdat wij vinden dat iedereen effectieve hulp moet kunnen betalen zijn de tarieven van onze 

behandeling met inbegrip van alle bijkomende goederen en diensten de laagste die U met 
soortgelijke behandelingen zult vinden. Nergens zal U dus voor deze prijs dergelijke 
kwaliteit en service vinden bij een in België geregistreerd medium. Om die reden echter 
kunnen de behandelingen slechts worden gestart op het ogenblik dat de corresponderende 
kosten volledig worden voldaan. Krediet is dus helaas niet mogelijk. Met dank voor uw begrip. 

 
 Paragnost Dirk Wallaert is ingeschreven in de kruispuntbank der Ondernemingen sinds 1989 

met ondernemingsnummer (btw-plichtig) BE0586.835.548. 
 
 
 
 
 

 

Indien u 5 behandelingen wenst te laten 
uitvoeren voor u zelf en/of andere personen kan 
u genieten van een aanzienlijke reductie : 
U kan tot vijf behandelingen (U mag ze zelf 
bepalen) laten uitvoeren voor 250,- euro. 
Het maximum wat U dus betaalt is € 
250,00 (voor maximaal 5 
behandelingen). Vrijgesteld van BTW sinds 
01/07/2017. 
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- INVULLEN EN OPSTUREN NAAR - 
PARAGNOST DIRK WALLAERT  

Charles de Kerchovelaan 275 - 9000 GENT - BELGIE 
…of mailen naar dirk@mediums.gent 

Beste Dirk, 
 
Ik heb al uw informatie op uw website www.umbanda.be  grondig gelezen en ga  akkoord met uw werkwijze om me zo spoedig 
mogelijk te helpen einde te stellen aan mijn problemen. Ik heb goed begrepen dat ik van u het volgende mag ontvangen : 
 

1) mijn persoonlijk gemagnetiseerde talisman, welke mijn persoonlijke wensen helpen realiseren, overeenkomstig 
de behandelingen die hieronder staan beschreven. 

 2) alle richtlijnen om mijn talisman correct te behandelen en te onderhouden. 
3) Persoonlijke opvolging inzake de oplossing van mijn problemen, hetzij per telefoon, hetzij per e-mail, hetzij per 
sms. 
4) gratis controle en zonodig herstel van mijn talisman en gratis vervanging wanneer ik hem zou verliezen of 
onherstelbaar beschadigd geraken. 
5) gratis uw selectie rituele producten ten einde een extra hulp te krijgen in het oplossen van mijn persoonlijke 
problemen. (zoals een voodoopopje, rituele wierook, oliën, parfums, ...) 
6) mijn persoonlijke bioritmen voor 1 jaar waar ik dag per dag kan zien hoe mijn kansen zijn op het affectieve 
(liefde en vriendschap), verstandelijke (beroep en financiën), en lichamelijke vlak (ongevallen, algemene conditie). 

 
Onder die voorwaarden laat ik volgende behandelingen uitvoeren: 
Nr. + Inhoud behandelingen (duidelijk omschrijven a.u.b.) 

=============================================================================== 
1) ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 
2) ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

3) ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
4) ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

5) ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Ik betaal de onkosten ter waarde van ...................... euro  op volgende wijze: 

Ik maak vandaag het bedrag over op uw rekening. 

België: BE09 0001 5769 8657 – Nederland: NL25ABNA0414658523  
op naam van Dirk Wallaert, Charles de Kerchovelaan 275, 9000 Gent. 

Ik betaal per kredietkaart via het beveiligd betaalsysteem PayPal, aan dirk@mediums.pt 
        Meer info over deze betaalwijze vindt u op www.paypal.be of www.paypal.nl . 

Juffrouw   Mevrouw    Meneer 
 
Naam :.................................................... Voornaam :.......................................................... 
Straat:................................................................................ Nr. :................ Bus:................... 
Postcode :....................................... Stad :.............................................................................. 
Land :...........................................Geboortedatum............/.........../............. Geb.uur (indien bekend):................. 

 
 Ik wens door u opgebeld te worden (zonder extra kosten) met de uitslag van zodra de 

behandelingen zijn uitgevoerd:     NEEN          JA  Mijn telefoonnummer................................................   
 
Handtekening en datum, voorafgegaan door voluit en eigenhandig te schrijven “gelezen en goedgekeurd”. 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Datum:_____/ _____/_____/      
 
Handtekening:_________________________________ 


