
25

Medium Mireille:

‘Mijn zoontje 
vertoonde zich 

als vallende ster’
Haar achternaam herbergt de grootste kracht van haar mediumschap. 
Niet voor niets noemde Mireille van Rijn de door haar opgerichte bellijn 

Puur Medium. Puur, zuiver, gewetensvol… Oftewel: rein! Een oprechte 
verbinding van mens tot mens, zonder oordeel en medelijden, maar vol 
van medeleven en bekrachtiging. Dát is het doel van ieder gesprek dat 

Mireille met haar cliënten aangaat: ‘Ik ben er om jou te triggeren, je aan 
te sporen tot zelfrealisatie. De kracht zit in jezelf en ik wil je dat laten 

voelen. No-nonsense en geen ‘ge-ja-maar’. Want als ik het kan, dan kan 
jij het zéker!’

TEKST: NIELS BRUMMELMAN

>
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Mireille is geboren op 6 september 1976 en is daarmee 
Maagd qua sterrenbeeld. Herkenbaar, want maagden 
zijn perfectionistisch, gewetensvol en houden van schoon, 
kloppend en puur. ‘Geen doorsnee kind’, zo zegt ze over 
haar jeugd, en ook: ‘rebels, kattenkwaad, flapuit’. Maar 
dat had een reden: “Vanuit mijn paranormale gevoe-
ligheid legde ik, zonder dat ik het wist, vingers op zere 
plekken. Ik prikte door maskers en rollen heen en leefde in 
mijn eigen wereldje. Op school dacht ik: wat doe ik hier? 
Ik merkte dat ik met behulp van wensgedachten veel voor 
elkaar kon krijgen. Mijn gave maakte me toen eenzaam, 
maar nu rijk. Figuurlijk gezien dan.”

Spook in het bloematelier
Stel je voor: je hebt een ijzersterk empathisch vermo-
gen, waardoor je voorbij de leugens en het bedrog ziet. 
Je bent bovendien paranormaal begaafd, waardoor je 
dingen weet, ziet en hoort die aan anderen simpelweg 
voorbijgaan. En dan ben je ook nog een kind. Zo was de 
situatie voor kleine Mireille, die achteraf dankbaar is voor 
haar katholieke opvoeding: “De schimmen, stemmen en 
ingevingen maakten me niet zelden bang. Via de kracht 
van het gebed kon ik op zulke momenten vragen om 
energie en bescherming. Dat was heel fijn.” Daar waar 
anderen achter de jongens aanzitten of voorzichtig het 
uitgaansleven beginnen te verkennen, is Mireille rond 
haar vijftiende al op zoek naar verdieping en zingeving. 
Omdat ze een actief dametje is, gaat ze werkend leren 
in een bloemenwinkel en opent ze wat later haar eigen 
bloematelier: Fleureille in Leiden. Vanwege haar gevoe-
ligheid weet ze bloemen precies op klanten af te stem-
men. Maar helaas spookt het in haar kleine winkeltje. 
Gedaantes, voetstappen, verplaatsingen! Mireille: “Er zat 
in dezelfde ruimte ooit een speelgoedwinkel waarvan de 
eigenaar bij een auto-ongeluk verbrand is.”

Twee ongelukken
De liefde brengt Mireille vervolgens naar Limburg, alwaar 
ze 10 jaar met haar ex woont en een horecaonderneming 
bestiert. Op haar 22e slaat het noodlot echter toe: “Ik zat 
in een taxi op weg naar huis en wist plots dat we een 
ongeluk zouden gaan krijgen. Met 80 kilometer per uur 
klapten we op een andere wagen. Ogenschijnlijk kwam ik 
met ‘alleen’ een chronische whiplash goed weg, maar van-
af dat moment stond ik energetisch gezien véél te open. 

Als ik met iemand praatte, hoorde ik tegelijkertijd zijn of 
haar gedachten. Gekmakend!” Bizar genoeg treft Mireille 
binnen een jaar wederom hetzelfde noodlot, nota bene 
op de terugweg van de letselschadeadvocaat. Ditmaal 
zorgt het auto-ongeluk ervoor dat haar hoofdpijn, waar 
ze na het eerste ongeval een jaar lang last van had, van 
het ene op het andere moment verdwijnt. Maar de stort-
vloed aan paranormale indrukken neemt nog krachtigere 
vormen aan en spoelt als een heuse waterval over haar 
heen: “Ik kon volledig in trance gaan, had uittredingen, 
ging terug in de tijd en kreeg antwoorden op heel veel 
levensvragen. Maar hoewel ik me de inhoud niet precies 
meer herinneren kan, weet ik nog wel dat ze me dusdanig 
van mijn stuk brachten dat het leven me ineens zinloos 
voorkwam. Het maakte dat ik voor het eerst écht van mijn 
gave af wilde!”

Vallende ster
Mireille probeert na haar ongelukken uit alle macht haar 
leven op de rit te krijgen. Haar paranormale gave lijkt ze 
daarbij niet te kunnen gebruiken. Maar helemaal afsluiten 
blijkt een onmogelijkheid. Mireille: “Zo zag ik in een visioen 
dat ik een zoontje zou gaan krijgen. Maar óók dat ik hem 
helemaal alleen mocht gaan opvoeden. Het toekomst-
beeld kwam door, juist op het moment dat ik een vallende 
ster zag. Kun je je voorstellen hoe verbaasd ik was toen 
mijn zoontje, zonder dat ik hem over het desbetreffende 
voorval iets medegedeeld had, op zijn vijfde, terwijl ik ‘m 
vertelde over de tijd dat zijn vader en ik nog bij elkaar 
waren, uit het niets zei: ‘En toen kwam er een ster, dat 
was ik, het duurde alleen even voor ik op aarde kwam!’” 
Mireille begrijpt uiteindelijk dat ze van haar gave niet 
loskomen kan en dat ze dat wellicht ook niet moet willen. 
Ze gaat bellen met een medium en komt tot de slotsom 
dat het werk van de spirituele hulpverlening haar weleens 
heel goed zou kunnen liggen. In 2008 solliciteert ze voor 
consulent op een bellijn. Voor ze het weet kan ze aan 
de slag: “Ik had geen idee hoe ik zo’n consult aan moest 
pakken. Maar eigenlijk ging het van het begin af aan best 
goed. Na een korte onwennige periode leek het alsof ik 
het al jaren deed. Hoe ik te werk ga? Ik noteer je naam en 
je leeftijd. Meer dan deze minimale houvast heb ik niet 
nodig. Vervolgens ga ik vanuit mijn buik voelen. In plaats 
van op je wensgedachten, stem ik me af op jouw energie. 
Van daaruit probeer ik bewijs te leveren dat ik daadwer-
kelijk in verbinding sta door situaties of voorvallen uit je 
verleden te benoemen. Zit ik goed, dan is dat voor jou en 
mij een prettige bevestiging en een stimulans om met het 
consult de diepte in te gaan en de eventuele hulpvraag 
te adresseren. Om de kern bloot te kunnen leggen, vraag 
ik door aan mijn gidsen: waarom voel, zie of hoor ik dat? 
Het kost veel energie allemaal, maar het is het leukste en 
meest dankbare werk dat er is!”

Zaaien & oogsten
Als ondersteuning en ter verdieping en verbreding ge-
bruikt Mireille tijdens de consulten tegenwoordig ook de 

‘En toen kwam er een ster, 

dat was ik mama, het duurde 

alleen even voor ik op aarde 

kwam!’
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Intuïtieve schilderijen

Mireille van Rijn is multi-getalenteerd. Naast medium, paragnost, kaartlegger en astroloog, is ze 

ook intuïtief schilder! Op verzoek maakt ze zielsportretten, al dan niet van een overledene. Mireille: 

“Dat zijn telkens weer mooie, tastbare vertaalslagen van de waargenomen energie. Ze kunnen 

inzicht en houvast geven of een motivator en reminder zijn.” Alles over Mireille en haar werk: 

WWW.MEDIUMMIREILLE.NL en WWW.PUURMEDIUM.NL 

Tarot- en Lenormandkaarten. Bovendien is ze bezig met 
de basisopleiding astrologie. Mireille: “Ik vind dat je als 
medium en/of paragnost van alle disciplines wel wat af 
mag weten. Je bent nooit uitgeleerd!” Op een gegeven 
moment bedenkt Mireille zich: als ik mijn eigen bellijn be-
gin, hoeft mijn zoontje niet meer naar de opvang en kan 
ik eigen geld vanuit huis gaan verdienen. Als autodidact 
maakt ze zich de techniek en de marketing helemaal zelf 
eigen. Het is duidelijk dat de kanalisering van haar gave 
middels haar werk Mireille geen windeieren legt. Haar 
bellijn loopt uitstekend, haar eigen praktijk bloeit als nooit 
tevoren en op YouTube legt ze maandelijks tot vreugde 
van velen de kaarten voor alle sterrenbeelden. Heeft ze 
een verklaring voor haar succes? Mireille: “Vooropgesteld, 
niemand is perfect. Maar omdat ik zoveel meegemaakt 
heb, omdat ik zoveel leed geleden heb en bij wijze van 
spreken alle hoeken van de kosmos gezien heb, kan ik me 
als geen ander in mijn medemens verplaatsen en me op 
meerdere niveaus afstemmen. Na de Tweede Wereldoor-
log was het in Nederland een tijd van ‘niet lullen, maar 
poetsen’. Van emotionele ontwikkeling of verwerking was 
niet of nauwelijks sprake. Al die onverwerkte kindstukken 
komen nu naar boven en oude rollenpatronen - denk aan: 
de vrouw zorgt, de man werkt - mogen nu doorbroken 
worden. Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfbekrach-
tiging dáár gaat het in déze tijd om. Wat dat betreft valt 
er door mij en mijn collega’s juist nu heel heilzaam werk te 
verrichten! Het mooie is dat mensen die handschoen ook 

oppakken. In vergelijking tot een jaar of tien terug, toen 
ik mijn eigen lijn en praktijk begon, neemt men veel meer 
eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid 
- in de zin van kracht, handelsbekwaamheid en schep-
pingsvermogen - benadruk ik ook consequent tijdens de 
gesprekken die ik met mijn clientèle heb. Altijd op een 
positieve manier overigens. Want alles wat je zaait bij 
iemand, zal eens door hem of haar geoogst worden.” •

Alles wat je zaait bij een 

cliënt, zal eens door hem of 

haar geoogst worden.’

‘Als ik met iemand 

praatte, hoorde ik 

tegelijkertijd zijn of haar 

gedachten. Gekmakend!’

Mireille van Rijn

Wil jij kennismaken met Mireille en haar kwaliteiten? 
Stuur een gemotiveerde mail om in aanmerking te 
komen voor een gratis kwartaalreading t.w.v. € 59,- of 
een gratis consult bij een consulent naar keuze van 
www.puurmedium.nl t.w.v. € 25,-. Vergeet niet je 
adresgegevens te vermelden!

http://www.mediummireille.nl/?fbclid=IwAR1EgoiORRb9rukojnT45o1XJp_3IQOVKjLbXyXMjn3U2bTCnhi35aqNpX8
http://www.puurmedium.nl/?fbclid=IwAR00p1Kr36Cj_Q2tAbJLOTuyRCyfCm--0_ZO5YP8oFeid1hev91f2cksv2w

