
Na paarden-, bomen- en babyfluisteraars 
is er nu ook een huisfluisteraar. Patricia 
de Groot zegt op telepathische wijze te 
kunnen ontdekken waaróm een huis maar 
niet wordt verkocht. Voor Story keek ze 
naar de niet-verkochte huizen van Karin 
Bloemen, Anouk Teeuwe, Ron Boszhard, 
Dries Roelvink en Maurice de Hond.
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Zangeres Anouk
De huisfluisteraar: ‘Als ik het huis van Anouk zie, krijg ik 
vreselijke hoofdpijn. Dit huis heeft energie van vorige 
bewoners én voelt zich besodemieterd. De ziel van dit huis  
is gekwetst en het wil geen nieuwe bewoners meer hebben. 
Dit huis moet energetisch gereinigd worden. Pas als het echt 
helemaal schoon is, lukt het Anouk haar huis te verkopen.

HuiSfluiSTeRAAR  PATRiciA:

P atricia de Groot (53) 
traint sinds 27 jaar de 
top van belangrijke 
multinationals in 

Nederland om hen ‘anders’ te 
leren denken. Maar ze heeft ook 
een geheel andere gave. Patricia 
is een huisfluisteraar. Aan Story 
vertelt ze: ‘Ondanks de crisis 
kunnen er veel meer huizen 
worden verkocht dan nu het 
geval is. Maar dan moeten de 
verkopers wel beseffen dat hun 
huis ook een wezen is met een 
eigen verhaal. Een huis neemt 
niet alleen de energie op van  
de mensen die er nu in wonen, 
maar ook de energie van vorige 
bewoners. Zelfs een nieuwbouw-
huis heeft een eigen verhaal. 
Denk alleen al aan de aardstralen 
in de grond waar het op staat, die 
invloed op ons hebben. Ook 
positief, laat ik daar helder in zijn. 
Mensen worden zich vaak pas 
bewust dat er iets mis is met hun 
huis als ze ‘zomaar’ ziek worden, 
of als bijvoorbeeld hun huisdier 
zonder aanwijsbare factoren ziek 
wordt.’ Patricia gaat grondig  
te werk wanneer iemand met  
een onverkoopbaar huis bij haar 
aanklopt. ‘Ik heb dan foto’s nodig 
van het huis om er als het ware 
mee te praten. Het huis vertelt 

me wat er aan de hand is en ik 
begrijp dan waarom het niet 
verkocht wordt. Het kan zijn dat 
het een en ander energetisch niet 
klopt. Dat kan veroorzaakt zijn 
door het gedrag van de eigenaar, 
bijvoorbeeld als diens privéleven 
niet op orde is. Een huis kan ’vrij’ 
en ‘schoon’ worden gemaakt 
voor de volgende bewoner met 
behulp van een bepaald ritueel  
en met salie. Dat kruid wordt al 
eeuwenlang wordt gebruikt om 
ruimten te zuiveren en voor het 
reinigen van een vervelende 
atmosfeer en negatieve energieën. 
Bij mijn werk word ik meestal 
geassisteerd door magnetiseur 
Antoinette en het medium Gerdi. 
Elk huis heeft een ziel en het is 
belangrijk dat zo’n huis weer 
in balans komt. Zo’n 
schoonmaakactie lukt 
helaas niet altijd. Het 
kan zijn dat de ziel 
van het huis zó 
ernstig is gekwetst, 
dat het zich voor 
nieuwe bewoners 
sluit.’ Story vroeg de 
huisfluisteraar of ze 
‘ziet‘ waarom een 
aantal BN’ers hun 
huis maar niet 
kunnen verkopen. n

Ron Boszhard

De huisfluisteraar: ‘Ik zie dat Maurice heel graag schoon 
schip wil maken en met een schone lei wil beginnen. Hij 

zit erg met zichzelf in de knoop en zijn huis beschermt 
hem als het ware. Dit is heel bijzonder. Het 
huis wil Maurice geborgenheid bieden, een 
veilige plek voor hem zijn, terwijl Maurice 
zelf juist behoefte heeft aan een nieuwe  
stap in zijn leven. Pas als Maurice tot rust  
is gekomen, zal zijn huis hem laten gaan.’

De huisfluisteraar: ‘Dat Ron zijn huis niet  
kwijtraakt, heeft alles met zijn ex te maken.  
Ik vermoed dat zij Ron nog enigszins zijn 
geluk misgunt. Waarschijnlijk doet zij 
dat onbewust, maar er rust hierdoor een 
soort vloek op dit huis. Hier moeten 
twee dingen gebeuren. Ron moet met 
zijn ex-vrouw gaan praten. Zijn ex en 
het huis hebben zijn excuses nodig. 
De liefde moet terug in dat huis.’ 

Dries Roelvink
De huisfluisteraar: ‘Het huis van Dries Roelvink heet geïnteresseerden 
niet welkom bij binnenkomst. Dus moet er met de energie van het  
huis aan de slag worden gegaan. Mijn gevoel zegt me dat twee 
bewoners van de woning elkaar vreselijk in de weg hebben gezeten. 
Die negatieve energie moet er eerst uit.’

Maurice de Hond

‘Dáárom ra ken zij          
 hun huis n iet kwijt’
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Karin Bloemen
De huisfluisteraar: ‘Het huis van Karin Bloemen 
is aan de buitenkant een heel vrolijk en leuk huis. 
Dit huis zit niet te wachten op een andere 
eigenaar en belemmert de verkoop!’


