
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het licht in jezelf 
De fundamentele zuiverheid van de geest 

 

 

Geschiedenis 

Vanuit de atletiek heeft Rob 
opleidingen gevolgd tot sport-
masseur en voetverzorger. In zijn 
praktijk werd hij geconfronteerd 
met het terugkeren van klachten. 
Daarmee werd zijn interesse 
gewekt om op zoek te gaan naar 
het aanpakken van de oorzaak. 
Om zo de gezondheid van de 
mens preventief te helpen 
verwezenlijken.  

In eerste instantie met behandel-

methodes als lymfedrainage, touch 

for health en kinesiologie. 

Vervolgens heeft Rob de HBO -

opleiding voor Ayurvedic Practi-

tioner bij dr. Anil K. Mehta cum 

laude afgerond. Gevolgd aan het 

Ayurvedisch Gezondheidscentrum 

Nederland (AGN) in Den Haag. 

Inmiddels past hij zijn eigen 

werkwijze in zijn bloeiende praktijk 

toe, houdt Rob regelmatig lezingen 

en volgt hij de ontwikkelingen 

binnen zijn vakgebied op de voet. 

Hebt u lichamelijke klachten, last 

van tegenslagen of persoonlijke 

problemen? Pak dan de oorzaak 

aan, zodat u hiervan voorgoed 

verlost raakt. Uit tradities, boeiende 

avonturen en uiteenlopende 

zienswijzen heeft natuurgenees-

kundige Rob van den Haak AP® 

hiervoor de behandelmethode 

ontwikkeld. 

 

30 jaar praktijkervaring 
Rob is al ruim 30 jaar natuurgeneeskundige. Hij heeft 

duizenden mensen in binnen- en buitenland succesvol 

behandeld door het proces van ontstaan aan te geven. In 

de rol van coach, therapeut, genezer en ziener. 

 

Een eigen, allesomvattende werkwijze 
Tijdens zijn werk stuitte Rob op de onvolkomenheden van 

bestaande behandelmethoden. Onder meer om iedereen 

daadwerkelijk te genezen. Daarom ontwikkelde hij een 

nieuwe, unieke, eigen werkwijze met een blijvende 

aantrekkingskracht. Een die alle aspecten van de mens in 

zich draagt. 

 

Zo test Rob wat de redenen van uw klachten zijn. Hij legt 

u uit hoe u er fysiek en mentaal voor staat in samenhang 

met het grote geheel. En geeft u de kracht én het inzicht 

om dit vanuit uzelf te ontstijgen. Hierna gaat het geheel 

weer stromen en ervaart u ‘het licht in uzelf’. 

Ondersteund met een supplement zoals een vitamine, 

mineraal, kruid of homeopathisch middel. Zodat uw 

fysieke lichaam in hetzelfde tempo meegroeit. 
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Rob van den Haak is helderwetend,  
-ziend, -voelend en -horend. 



 

 

 
Waarom kies ik voor een 
behandeling bij Rob? 

Natuurgenezer is een vrij beroep 

en er zijn er duizenden van, met 

vaak torenhoge beloften. Hoe 

maakt u een keuze uit dit grote 

aanbod? Vaak hoort u via via dat 

iemand goede resultaten heeft 

geboekt. En dan ondergaat uzelf 

een behandeling met hoge 

verwachtingen, die vervolgens 

niet waargemaakt worden. Hoe 

kan dat? Dat heeft te maken met 

het ‘energieniveau’. 

 

Wanneer u als cliënt op een 

bepaald energieniveau zit en de 

natuurgenezer zit op een lager 

niveau, dan geeft u alleen maar 

energie aan de natuurgenezer. 

Daarom is het erg belangrijk dat u 

iemand vindt die qua energie-

niveau boven u staat. Zodat hij/zij 

u letterlijk uittrekt naar dat hogere 

niveau. 

 

Maar hoe vindt u de natuurge-

nezer die bij u past? Indien u 

geluk hebt, kunt u dat zelf 

ervaren. Diep van binnen weet u 

dan dat u blijvende resultaten met 

hem/haar kunt boeken. 

 

Luister dus naar uw innerlijke 

stem. Rob heeft in ieder geval de 

afgelopen 30 jaar duizenden 

mensen met succes in verbinding 

met het leven gebracht en van 

hun klachten afgeholpen. Tevens 

is hij continue in ontwikkeling 

waardoor hij vanuit het hoogst 

mogelijk haalbare niveau werkt. 

Luister naar jezelf 
Uw lichaam is intelligent en 

sociaal: wanneer een van uw 

organen het zwaar heeft, reikt een 

ander de helpende hand. Zo vergt 

iedereen wel eens een extra 

belasting van zijn lichaam door 

over zijn grenzen heen te gaan. 

Denk aan overmatig eten, drinken 

of sporten of iets te ondernemen  

waar u eigenlijk moeite mee hebt. Eén keer is dat niet 

erg, maar wanneer dat regelmatig voorkomt (bijvoorbeeld 

vanuit een aangeboren toestand) gaat u dat uiteindelijk 

lichamelijk merken. 

 

Maar eerst zal uw lichaam compenseren. Om toch 

datgene te kunnen doen waar u uw zinnen op hebt gezet. 

Door extra kracht elders uit uw lichaam te halen. Hierdoor 

raakt u uit balans. En dan hoeft er maar één radertje uit 

te vallen en uw systeem begint scheurtjes te vertonen. 

Moeheid, hoofdpijn, slechte weerbaarheid, griep. Uw 

lichaam als graadmeter geeft aan dat u iets aan het doen 

bent, wat u eigenlijk niet kunt waarmaken. Dan is het tijd 

om naar uw lichaam te luisteren en actie te ondernemen. 

Opdat u uw lijf niet meer dan nodig zult belasten. Rob 

helpt u hier graag bij. 

 

Weerbaar en in balans 
Maar waarom sport, eet en/of drinkt u dan te veel, zijn 

verwachtingen niet reëel of verricht u handelingen als ze 

niet goed voor u zijn? Dat komt door ballast van buiten, 

(re)ïncarnaties of genen. U kunt eigenlijk niet anders. 

Totdat u zich bewust wordt waarom u de dingen doet 

zoals u ze doet. En de kracht van Rob meekrijgt zodat u 

deze disharmonieën kunt opheffen. 

 

Dankzij Rob zijn behandeling wordt u weerbaar zodat u 

volledig open kunt zijn. U kunt voortaan vanuit 

zelfstandigheid leven zonder te compenseren. Hierdoor 

staat u mentaal en fysiek niets meer in de weg om al uw 

talenten te gebruiken. Dit geeft een blijvend bevredigend, 

gelukzalig gevoel en een positieve invloed op uw gehele 

omgeving. 
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Voor wie? 

Rob heeft allerlei uiteenlopende klachten 

succesvol behandeld van baby’s, 

kinderen, volwassenen, organisaties en 

dieren door de wijsheid en waardigheid 

van het menselijk leven uit te dragen. 

 

Hoe test Rob? 

Er stroomt energie door uw lichaam. 

Zonder u aan te raken verbindt Rob zich 

met die levensstroom. Op het moment 

dat u iets te horen krijgt wat u positief 

(aangenaam) vindt, versterkt het. Als het 

negatief ontvangen wordt dan verzwakt 

de levensstroom. Via de spiertest-

methode kan Rob deze veranderingen 

testen. 

 
Voordat u op consult komt, is Rob al met 

u verbonden. Zodat hij tijdens de 

behandeling geconcentreerd en effectief 

in 1 uur voor u datgene kan bereiken 

opdat u zo snel als mogelijk van uw 

klachten verholpen bent.  

 

Wat kost het? 
Een consult van 1 uur voor de eerste 

keer bedraagt € 120,-. Mocht u daarna 

nog een vervolg consult nodig hebben of 

willen, dan kost dat € 100,-. Prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en exclusief het 

voorgeschreven supplement. Betalingen 

vinden alleen via het aanwezige 

pinautomaat of contant plaats. Rob is 

verbonden aan een breed erkende 

beroepsorganisatie waardoor u mogelijk 

recht hebt op een vergoeding bij uw 

zorgverzekeraar. 
 
Afspraak 

Maak zelf online een  afspraak via 

HETLICHTINJEZELF.NL of bel de 

assistente (0343 444 607). 

 
Na de behandeling 
Het kan enige tijd duren, 

afhankelijk van de aard van uw 

klacht(en) en de staat van uw 

gezondheid voordat datgene 

wat uw lichaam opgegeven 

heeft weer functioneert en door- 

stroomt. Onderwijl ondersteunt 

u uw lichaam door een bege-

leidend, voor u uitgetest 

supplement (vitamine, mineraal, celzout, kruid of 

homeopathisch middel). Zo gaat uw lichaam in een zo 

snel mogelijk tempo mee in uw ontwikkeling. Rob 

adviseert tevens een bepaalde hoeveelheid en periode 

van inname die op uw behoefte is afgestemd. Deze kan 

afwijken van de voorschriften op de verpakking. Hierbij 

houdt Rob van den Haak rekening met eventueel medicijn 

gebruik. Hebt u vragen over uw medicijn(en) voorschreven 

door een arts, neem dan contact op met uw eigen arts die 

dit heeft voorgeschreven. 

 

U bestelt het middel via de apotheek of rechtstreeks via 

de leverancier.Via de apotheek duurt het vaak iets langer 

omdat zij deze middelen niet op voorraad hebben. 

Gemiddeld is de levertijd een week. 

 

Lees de voorschriften op de verpakking om te achterhalen 

hoe het middel ingenomen moet worden. Vervolgens 

neemt u de op uw afgestemde hoeveelheid van het middel 

tot u, gedurende de vastgestelde periode. Het eventuele 

restant bouwt u langzaam af. Terwijl u het middel inneemt 

kan het voorkomen dat de klachten verergeren of 

aanhouden. Dit is echter van tijdelijke aard aangezien uw 

lichaam aan het opengaan en opruimen is en dat is hard 

werken. 

 
Vervolgafspraak 

Houden de klachten na 1 

maand aan of heeft u vragen, 

neem dan contact op met de 

assistente via tel. 0343 444 

607 op maandag, dinsdag, 

donderdag of vrijdag van 

09u00 tot 11u30. Of maak zelf 

online een vervolg afspraak 

wanneer het u uitkomt via HET 

LICHTINJEZELF.NL. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Route 

De praktijk natuurgeneeskunde ‘Het 

licht in jezelf’ is gevestigd aan de 

Paulus Potterlaan 54, 3931 TG in 

Woudenberg (provincie Utrecht). Kijk 

voor de uitgebreide routebeschrijving 

op HETLICHTINJEZELF.NL. 

 

Lezingen 

Voor een ieder die geïnteresseerd 

is in verdere ontwikkeling, geeft 

Rob lezingen in het Westland in 

een zaal van de Rehobothkerk aan 

de Poeldijksepad 1, 2675 CL in 

Honselersdijk. 

 

De lezingen vinden vier keer per 

jaar op een maandagavond plaats 

van 20:00 tot 23:00 uur. Informeer 

via HETLICHTINJEZELF.NL naar de 

precieze data. De kosten zijn € 8,- 

p.p. per lezing.  

 

Op verzoek verzorgt Rob ook door 

het gehele land lezingen en thema-

avonden. 

Praktijk Natuurgeneeskunde ‘Het licht in jezelf’, Rob van den Haak AP®  

Paulus Potterlaan 54, 3931 TG Woudenberg, tel.nr. 0343 444 607 (ma/di/do/vr van 09u00-11u30) 
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Heb ik aan een consult voldoende? 
Dat is afhankelijk in hoeverre uw lichaam het opgegeven 

heeft te functioneren, uw wensen en de groei of 

ontwikkeling die u wilt of moet doormaken. Rob zal in 

ieder geval altijd het op dat moment hoogst haalbare aan 

u meegeven. Het proces waar Rob mee bezig is, is  

namelijk continu in beweging. Hierdoor gaat alles steeds 

sneller en wordt zijn bereik groter. 

 

Na het consult kan het zijn dat u weer de behoefte hebt 

om u verder te ontwikkelen, door de nieuwste ontdek-

kingen/bewustwordingen tot u te nemen. Er kunnen ook 

andere klachten ontstaan wanneer uw lichaam iets 

anders aan het opruimen is of er een ‘bijstelling’ heeft 

plaatsgevonden. Dit kan via dezelfde of een andere vorm 

van klacht tot uiting komen.Tijd voor een vervolgconsult!  

 

Vergoeding 
Rob van den Haak is  

erkend natuurgeneeskundig 

therapeut en verbonden aan 

de Beroepsorganisatie BATC.  

 

Er zijn ruim 30 zorgverzekeraars die het genoten consult 

en/of het voorgeschreven supplement (gedeeltelijk) 

vergoeden. Informeer hiernaar bij uw 

ziektekostenverzekeraar of download de lijst via BATC.NL. 

 

Nieuw: gratis TrūAge scan tijdens uw consult 
De TrūAge scanner scant 

A.G.E.’s. Dat zijn schadelijke 

stoffen die in het lichaam 

ontstaan wanneer eiwitten en 

suikers zich binden. Dit leidt 

tot verouderings- en 

welvaartziekten, zoals 

verminderde elasticiteit van  

de huid, oogziekten, diabetes, obesitas, hoge bloeddruk, 

hart- en vaatziekten, nierziekten, dementie en kanker. 

 

De scanner meet binnen een ½ minuut uw biologische 

leeftijd. Deze ware leeftijd heeft een voorspellende 

waarde. Rob test vervolgens uit wat de oorzaak is van uw 

klachten, helpt uw negatieve blokkades opruimen en 

adviseert over aanvullende Morinada producten. 

 

 

 

 

http://www.robvandenhaak.nl/
http://www.batc.nl/

