
 
Lieve jij, 
 
Wat leuk dat ik een afgestemd sieraad voor jou mag maken. Ik ga graag voor je aan de slag.  
Bij het sieraad krijg je een samenvattende beschrijving van de materialen en basisinformatie over je Tzolkin 
geboortezegel en levenspad. 
 
Wil je uitgebreide inzichten en een boodschap voor jou in relatie tot je vraag of thema dan kun je een persoonlijk 
energetisch verslag (pdf via mail) erbij bestellen voor € 29,50.  
De inhoud van dit verslag bestaat uit inzichten vanuit de Tzolkin en mijn gewaarwordingen tijdens het maakproces. Ik 
stem mij af op het thema van jouw vraag, hierdoor krijg ik informatie over de te gebruiken materialen en de 
boodschap voor jou. Meer informatie daarover lees je op mijn site of mail mij gerust met vragen. 
 
Voor het sieraad mag je een vragenlijstje beantwoorden, neem hier rustig de tijd voor. Korte antwoorden zijn genoeg, 
lange verhalen zijn niet nodig en als je niet of weinig ervaring hebt met edelstenen is dat ook helemaal prima. Op het 
moment dat ik de ingevulde vragenlijst retour krijg stuur ik je een mailtje met de factuur. Ik geef mijzelf een maand de 
tijd voor het maakproces, meestal gaat het sneller. Ik hou je via mail op de hoogte. Ik kijk er naar uit de antwoorden te 
lezen en voor je aan de slag te gaan. 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag! 
 
Hier komen de vragen: 
 

1. Welk ontwerp sieraad wil je dat ik voor je maak? De ontwerpen inclusief prijzen zijn te bekijken op mijn 
website. 

2. Bij welke hulpvraag of actueel thema zou dit sieraad jou van dienst kunnen zijn? 
3. Welke kleuren hou je van, welke juist niet? 
4. Heb je favoriete edelstenen? Welke zijn dat? Welke juist niet?  
5. Wil je lavakralen verwerkt hebben in het sieraad? Hier kun je desgewenst essentiële oliën op druppelen.  
6. Wil je een passend Tzolkinzegel verwerkt hebben in je sieraad?  
7. Wil je een persoonlijk energetisch verslag bij het sieraad ontvangen zoals hierboven beschreven? 
8. Wat is je polsomtrek? (niet nodig bij wikkelarmband) Meet zo strak mogelijk (maar niet knellend) 

op de knokkel van je pols met een meetlint. Heb je geen meetlint? Gebruik dan een touwtje en leg deze 
vervolgens naast een liniaal. Reken geen extra marge bij je polsomtrek. De marge neem ik bij het maken mee. 

9. Wat is je geboortedatum? 
10. Naar welk adres kan het opgestuurd worden? 

 
 
Hartelijke groet, 
 

Nicole Boeijink 
 
De antwoorden op de vragen mag je mailen naar nicoleboeijink@gmail.com 
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