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In mijn Praktijk De Steen ben je welkom met je vragen van alle aard. Hier krijg jij de tijd om te
verstillen en tot rust te komen. Je verhaal te doen in alle veiligheid en met respect voor jouw
eigenheid. Ik zorg voor de gepaste begeleiding van heling, relaxatie tot en met coaching. Jij
staat centraal opdat jij snel weer jezelf mag zijn.

Spirituele en innerlijke queeste in de Sinaï woestijn.
Tijdens de maanden februari en maart ben ik erop uitgetrokken met twee groepen door de Sinaï
woestijn.
Heel basic en in alle eenvoud. Laat het net deze eenvoud die we daar ontmoeten bij de
bedoeïenen, de schoonheid van de woestijn, de pracht van de bergen en de zee die het
allemaal zo rijkelijk maakt. Ons verstilt en tot rust brengt. Ons hoofd zakt in gedachten naar ons
hart. Stilte krijgt een andere dimensie en betekenis. Antwoorden komen naar boven, worden
zichtbaar en duidelijk. Tijdens deze wandelingen krijgen we tijd om te genieten van onszelf, wie
we zijn en wat we allemaal meedragen.
We leren afstand nemen en dit mag je letterlijk nemen. Transformaties gebeuren, blokkades
worden zichtbaar en duidelijk. Het afwerpen gebeurd, we worden lichter en ruimte in onze
innerlijke wereld krijgt meer plaats.
Tijdens deze 10 daags begeleid ik jou en ben ik altijd aanwezig. Je krijgt antwoorden van mij of
ik zet jou op de juiste spoor deze te ontdekken waar ze diep bij jou verscholen zit.
Je mag erin geloven dat na 10 dagen je terug keert als een ander mens en dat het daar niet
stopt, het blijft nog lang nawerken.
Volgende spirituele en innerlijke queeste gaat door van vrijdag 29 november tot en met zondag
8 december 2019.
Quotes van deelnemers:
Een storm van stilte
Nog nooit zo traag gewandeld
Alles gebeurd organisch
Nooit in het gevoel van begeleiding te zitten
Altijd het gevoel van gedragen te zijn
Nooit gedacht om na één dag de stilte in mij te vinden
Een rollercoast van belevingen in zo'n korte periode

Ik neem je mee om te verstillen, je ware zelf te ontmoeten, je weg te herontdekken en als
herboren terug te keren. Sterk en zelfzeker

Healing bij Praktijk De Steen
Om healing te krijgen moeten we eerst heel wat zaken
begrijpen en herkennen bij onszelf. Veelal gebeurd het dat we
geen zicht krijgen wat er met ons aan de hand is. Laat staan
om het uitgelegd te krijgen. Wij voelen en weten dat er soms
jaren iets aanwezig is en dat het niet goed is, maar dat het zo
moeilijk is om er mee naar buiten te komen.

Wie is er niet op zoek naar het geluk in het leven, naar dat betere. Dit is voor iedereen
anders. We zijn allemaal verschillend en niet gelijk.
Vanaf ons geboorte hebben wij veel meegekregen, opvoeding, educatie, ervaringen voor wie
wij vandaag zijn en waar we voor staan.
Gaandeweg begint het anders te lopen dan we eigenlijk verwacht en gehoopt hadden.
We herkennen ons zelf niet meer, en stellen ons de vraag. Waar is het verkeerd gegaan?
De omgeving begrijpt ons niet meer, partner, kinderen, familie, vrienden, collega’s …
We verliezen grip op ons leven en voelen dat het alsmaar moeilijker wordt onszelf te blijven.
We vinden weinig of geen gehoor bij onze omgeving laat staan dat ze ons begrijpen of tijd
hebben om echt te luisteren.
Eenzaamheid slaat toe, onze wereld krimpt in elkaar, we voelen de druk op ons en in ons
toenemen.
De tijd slaat hard toe en vliegt voorbij. Ons toekomstbeeld wordt somber en donker.
Dromen, eens in alle kleuren te zien zijn nu dof en heel vaag.
We worden kwaad en soms beseffen we niet meer waarom we kwaad zijn en op wie we
kwaad zijn.
Emoties tollen door ons heen door middel van beelden die wij te zien krijgen en woorden die
wij niet meer herkennen.
Het gevoel dat wij niet meer op de juiste planeet leven. We weten niet meer waar naar toe.
Bij mij in mijn praktijk is er respect voor elk individu. Tijd speelt geen rol, verzuchtingen mogen
losgelaten worden. Geen enkel onderwerp is taboe want niemand verdiend het om te blijven
zitten met een schuldgevoel of een opeenhoping van niet begrepen levenservaringen.
Alles wordt liefdevol benaderd en iedereen heeft recht op verlossing. Door zaken zichtbaar en
duidelijk te maken. Door oorzaken te zoeken bij onszelf en in het grote geheel.
Ik ben er van overtuigd dat we allemaal recht hebben op een normaal leven en dat er
zelfgenezing mag optreden. Of het nu gaat om lichamelijke of geestelijke ziekten wij ook
hebben. Tenzij we ervoor kiezen te incarneren met een ziekte. Ook hier kunnen we kiezen om
met een onvoorwaardelijke liefde ernaar te kijken en te tonen in deze fase.
Mijn werk bestaat er in om met een onvoorwaardelijke liefde te werken en in alle neutraliteit
voor elk levend wezen over alle grenzen heen.
Om elk individu het licht van wonderen te laten zien en elk met zijn eigen wil te laten kiezen
voor welk leven hij of zij wil leven.
De wonderen van deze wereld te laten ontdekken bij onszelf en om ons heen.
Iedereen verdient een kans iets te doen aan zijn leven, wie jij ook bent!

Geleide meditatie
Spreekt geleide meditatie je aan? Dan ben je meer dan
welkom op één of meerdere sessies.
Tijdens een geleide meditatie breng ik jou terug bij jezelf. Bij
elke geleide meditatie werk ik met kleuren. Kleuren die aan
bod komen hebben een helende kracht die ons bewuster door
de meditatie heen leiden. Daarnaast komt ook een thema aan
bod.
Elk thema op zich heeft een diepgaand effect in onze fysieke,
emotionele, mentale en spirituele laag.
Tot slot wordt elke meditatie begeleid door klankschalen en /of drum om je te aarden, je thuis te
laten komen.
Een geleide meditatie is een zalige reis die ons op een harmonieuze wijze bewust(er) maakt en
helend werkt.
Ben je niet zeker of dit iets voor jou is? Dan kunnen we vooraf een afspraak maken voor een
eerste kennismaking.
Op maandag en of woensdag:
8 en 17 april:
Ons hart, onze tuin van onmetelijke liefde
6 en 15 mei:
Zaaimaand, planten, creëren om later te oogsten
3 en 12 juni:
Een thema naar keuze en naar samenstelling van de groep
Wil je graag aansluiten, stuur en mailte of bel mij: de-steen@hotmail.com - 0485/ 606 247
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u de-steen@hotmail.com toe aan uw adresboek.

