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Stem jij ook?

ParaVisie Awards…
Alle nominaties!
Het is vanwege diverse omstandigheden
alweer een paar jaar terug, maar een
oude traditie wordt nu echt in ere hersteld:
de ParaVisie Awards! Even opfrissen:
de redactie van ParaVisie Magazine
nomineert vijf mediums, spirituele
inspirators en boeken. De lezers/het
publiek kiest uiteindelijk de winnaars.
Het gaat om die mensen of producten
die de afgelopen periode het spirituele
gedachtegoed op een bijzondere wijze
uitgedragen of in het nieuws hebben
gebracht.

In 2016 werden de ParaVisie Awards voor het laatst uitgereikt. Gabriela Gaastra-Levin, Edith Hagenaar en Marianne van der
Wilk vielen in de prijzen. Daarna werd het stil. Twee overnames en een pandemie verder en de Awards zijn, op veler verzoek,
terug. Dat mag ook wel. De Awards waren - met oud-winnaars als Sandra Reemer, Ronald-Jan Heijn, Erica Terpstra, Lucia
Rijker, Michael Pilarczyk, Wim Hof en Peter van der Hurk - uitgegroeid tot een begrip. Maar belangrijker nog: de ‘spirituele
branche’ verdient deze prijzen. Door politiek en farmacie sinds jaar en dag bestreden, kwam daar vanaf 2020 ook nog
eens de coronacrisis bij. Nu meer dan ooit mag wat ons betreft de focus op de positieve initiatieven die vanuit de ‘spirituele’, ‘alternatieve’ en ‘complementaire’ hoek komen. Oók al gezien de vastgelopen gezondheidszorg en de crisis waarin de
samenleving zich als geheel bevindt. Niet omdat de één per se beter is dan de ander, maar omdat vaandeldragers altijd
welkom zijn. Dus, without further ado: hierbij presenteren we u met trots de nominaties!
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Medium van het jaar
Anoeska Coopman
Anoeska Coopman is geboren in 1970 te Amsterdam. Mediumschap zit haar in het bloed.
Maar ondanks dat het een aangeboren talent is, heeft zij hard moeten trainen om te
komen waar ze nu is. Bij het door haar in 2011 opgerichte ‘Hemelswijs’ geeft zij les in
mediumschap, privéconsulten en geeft ze demonstraties mediumschap voor publiek.
Als mens staat zij nuchter en met een gezonde dosis humor in het leven. Haar doel:
bewijzen dat dood niet dood is!
www.hemelswijs.nl

Daniëlle Nijhuis
Altijd in ontwikkeling, altijd grenzen verleggend. Medium Daniëlle Nijhuis kent u misschien van het tv-programma ‘Astro TV’. Inmiddels echter is zij de enige teacher in
Healing Mediumship in Nederland, geaccrediteerd door het gerenommeerde ‘Spiritualist National Union’. Ook in trance mediumschap is zij bijkans een unicum in het vaderlandse speelveld. Langzaam is haar doel verschoven van aanleren naar doorgeven,
waarbij kwaliteit en diepgang voorop staan.
www.soulconnections.nl

Anita Smits
Anita Smits legt alweer twintig jaar de lenormandkaarten. Ze ziet en voelt daarbij op
helderziende wijze ieder relevant detail. Ze is to the point, maar op een liefdevolle en
respectvolle manier. Haar sterke behoefte mensen een helpende hand te bieden in het
vinden van oplossingen bij levensvragen, heeft geresulteerd in een grote verscheidenheid aan klanten, waaronder ook zakenmensen en BN’ers.
www.anita-smits.nl

Bodhi Vartman
Bodhi Vartman is boeddhistisch raadsman, spiritueel leraar en magnetiseur, paragnost
en medium voor verleden, heden & toekomst. Met zijn 45 jaar ervaring kan hij gerust
als één van de grote, wijze mannen uit het circuit betiteld worden. Naast voorzitter
van de stichting MIGOZ, dat lesgeeft in een ruim aanbod van spirituele diensten, organiseert hij de welbekende PCP-beurzen in met name Noord-, Oost- en Midden-Nederland.
www.bodhivartman.nl

Thomas Woolthuis
Thomas Woolthuis ontpopte zich de laatste paar jaar als meestervoorspeller. Zo voorzag hij als zo’n beetje enige helderziende de komst van corona. Maar Thomas is veel
meer dan een voorspeller. Hij leidt mensen op in alle graden van Reiki, is expert in de
psychometrie (= helderziende waarneming aan de hand van afbeeldingen of voorwerpen) en ontdoet huizen van storende energieën. Samen met zijn vrouw Cindy organiseert hij bovendien spirituele beurzen in Haarlem e.o.
www.sammasaya.com
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Spiritueel inspirator
van het jaar
Giel Beelen
Na zijn afscheid van de landelijke radio dook dj Giel Beelen in het spirituele. En hoe! Zijn
podcast ‘Kukuru’ groeide in korte tijd uit tot een begrip, mede door de talloze inspirerende
gesprekken die hij met spirituele kopstukken voerde. Zijn doel is niet zozeer om je beter te
laten voelen, maar vooral om jou beter te laten worden ín voelen. Zijn persoonlijke drijfveren maken dat zijn initiatief bij kijkers en luisteraars sympathiek en authentiek overkomt.
www.kukuru.nl

Bonnie Bessem
De Haagse levenscounselor Bonnie Bessem, naast medium óók psychologe, geeft in
plaats van therapie training. Ze is er namelijk van overtuigd dat er niets mis is met
ons, maar dat we simpelweg vergeten zijn wie we zijn: mede-Scheppers van het/ons
leven! Haar droom is het de wereld een stukje lichter te maken, met name door verspreiding van kennis over de wereld van het ongeziene. Auteur van boeken, maker
van podcasts en aanbieder van opleidingen, trainingen en events.
www.bonniebessem.com

Robert Bridgeman
Robert Bridgeman is een moderne mysticus, healer, auteur en lichtwerker. Hij onderzocht
traditionele mystieke stromingen niet alleen vanuit boeken en kennis, maar ook door zich
daarin onder te dompelen. Momenteel woont hij in het door hem en zijn partner opgerichte transformatiecentrum ‘Terra Nova’, midden in het mysterieuze Katharenland. Zijn
zielsmissie is het om de mensheid te helpen bij de kwantumsprong naar de vijfde dimensie, vandaar dat hij ook mede-lichtwerkers opleidt.
www.bridgeman.nl

Janosh
Als kunstenaar, inspirator en visionair ontwerpt Janosh geometrische ‘codes’, hem
doorgegeven door zijn galactische familie, welke de taal van de ziel spreken en ons
toegang geven tot het onderbewustzijn. Zijn werk is gericht op het activeren van
het diepere weten, vanuit de gedachte dat er niets buiten jezelf te vinden is. Janosh
is naast digitaal kunstenaar ook een begaafd healer. Hij heeft duizenden sessies
gegeven, in binnen- en buitenland.
www.janosh.com

Maarten Oversier
Meer dan 15.000 sessies heeft regressie- en reïncarnatietherapeut Maarten Oversier in een
kwart eeuw al gegeven. Een prestatie van formaat. Als geen ander verstaat hij de kunst
om de ongekende diepere oorzaken bloot te leggen van onze ‘moderne’ blokkades, ziekten en aandoeningen. Hij ontdekte daarbij dat actuele klachten in de basis altijd oorzakelijk te relateren zijn aan het leven van onze voorouders én aan onze eigen vorige levens.
www.maartenoversier.nl
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Boek van het jaar
2044 (Robert Bridgeman, London Books)
Het jaar is 2044. De mensheid leeft in een matrix van onderdrukking. Zich onbewust daarvan,
werkt Simon als hooggeplaatst ambtenaar binnen het ‘Ministerie van Waarheid’ in Den Haag.
Dan wordt hij ontvoerd door een verzetsbeweging en ontdekt hij de waarheid. Indringende
roman waarin vragen aan bod komen als: wat voor kracht bestuurt de overheid, wie houdt de
mensheid afgescheiden van zichzelf en belangrijker nog: waarom? Schrikbarend actueel.

Zelfherstel van binnenuit (Pascale Bruinen, AnkhHermes)
Inmiddels weten we wel dat gezond eten, goed slapen, veel beweging en voldoende ontspanning effectieve middelen zijn om aan preventie of gezondheidsbevordering te doen. Wat veel
mensen echter nog niet weten, is dat hoe je denkt over gezondheid ook een heel grote invloed
uitoefent. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, ervaringsverhalen, haar persoonlijke
verhaal en vele tips, adviezen en oefeningen laat Pascale Bruinen zien hoe je hier zelf mee aan
de slag kunt gaan.

Niet gezwicht voor de wereld (Ivo Valkenburg, Edicola)
In Niet gezwicht voor de wereld spreekt Valkenburg met 45 mensen die hun werk en leven in
dienst stellen van mens, natuur en samenleving. Samen vormen ze een klein stroompje van
menselijke creatiekracht dat wereldwijd steeds meer uitgroeit tot een stevige rivier van vernieuwing en radicale herziening van bestaande structuren. Pleidooi voor de terugkeer van het
menselijke aspect in werk en economie. Inspirerend en uiterst actueel.

Je bent je eigen medicijn (Judith Kocken, Hajefa)
Aan de hand van talrijke voorbeelden uit haar dokterspraktijk, laat dr. Judith Kocken zien dat
je alles in huis hebt om jezelf te helen. De auteur heeft meer dan dertig jaar ervaring in de
geneeskunde en werkt als kinderarts gespecialiseerd in maagdarmleverproblemen. Het is haar
missie een bijdrage te leveren aan gezondheid en geluk voor kinderen van alle leeftijden. Boordevol tips om jouw zelfhelend vermogen eens flink aan te zwengelen.

Bestaansrecht (Maarten Oversier, London Books)
Echo’s van onverwerkt trauma uit ons verleden, zelfs vorige levens, bezorgen de moderne mens
fysieke, psychische of emotionele klachten. Maar wat is nou de werkelijke ontstaansgeschiedenis van deze opgelopen traumata? In zijn debuut ontrafelt Maarten Oversier de verdrongen
historie die wij allen nog in ons dragen, waarbij vooral oorlog en kerk boosdoeners lijken. ‘Dit is
het kookboek met het recept van je leven’, aldus gelegenheidsrecensent en chef-kok Herman
den Blijker.

Hoe nu verder?
Nu je weet wie er genomineerd zijn, wil je misschien wel stemmen op
één of meerdere van jouw favorieten. Wat moet je doen? Ga naar
www.paravisiemagazine.nl en vul de poll in. Op de facebookpagina van
ParaVisie Magazine houden we je regelmatig op de hoogte van tussenstanden
en ander Award-nieuws. Dat ‘de besten’ mogen winnen!
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