Beste,

Bekijk de webversie

Als de hemel op klaart

In mijn Praktijk De Steen ben je welkom met vragen van alle aard. Hier krijg jij de tijd om te
verstillen en tot rust te komen of je verhaal te doen in alle veiligheid en met respect voor jouw
eigenheid. Ik zorg voor de gepaste begeleiding en oplossingen.
Jij staat centraal omdat je het verdient jezelf te zijn.

De hemel is aan het opklaren, de mens hervindt stilaan zijn vrijheid. Onze verlangens krijgen
vorm. Vrijheid om elkaar terug te ontmoeten, te knuffelen. Al zal er hier en daar wat schroom
zijn omdat we onze oude gewoontes, van nog niet zolang geleden, weer vertrouwen moeten
geven. Vertrouwen geven dat het goed is, dat het veilig is om elkaar opnieuw een hand te
reiken, om dicht bij elkaar te zitten, om jouw en mijn glimlach aan elkaar te tonen. Leren respect
op te brengen voor elke keuze die gemaakt wordt over vaccinatie. Niet in oordeel vallen maar
aanvaarden dat elke keuze die genomen wordt door elke individu juist is.
Tijdens mijn cocooning in lockdown tijd heb ik zitten nadenken over wat mijn toekomst mij mag
brengen en welke mijn eigen inbreng hierin is, welke mijn verlangens zijn, hoe ik mijn
persoonlijke groei kan bestendigen tijdens mijn reis hier op aarde.
Cocooning tijd is een veilige tijd in een veilige omgeving doorbrengen zonder enige risico.
Genieten om in stilte mijn zaadjes te planten, te verzorgen en te wachten totdat ze heel stil zich
aan de oppervlakte tonen.
Zo is het ook met mij. Mijn tijd om in rust door te brengen is voorbij de tijd is gekomen, tijd om
stilaan naar buiten te treden met de uitgekiemde zaadjes die volop in bloei staan en klaar zijn
om zich te manifesteren in de wereld rondom mij.
Er is geen haast bij, want in de natuur gebeurt alles heel precies en op het juiste moment. Zo
ook ben ik vol vertrouwen dat alles juist verloopt en ik precies op het juiste moment mijn
blaadjes met al mijn talenten mag ontvouwen aan de wereld.
Zoals wie ik ben om samen met mijn talenten jou
te inspireren
te motiveren
aan te moedigen
te ondersteunen
een schouderklopje geven
In mijn praktijk De Steen ben je welkom, alsook op de vele workshops en geleide healing
meditaties.
Mijn cocooning tijd bracht vele ideeën naar boven om uit te werken. Ideeën die voortkomen uit
de vele ervaringen in mijn praktijk alsook vanop de vele locaties waar ik kom. Het luisteren naar
en voelen van jullie bekommernissen zetten mij aan het werk om mijn geleide healing meditaties
en workshops hierop af te stemmen en een antwoord te zoeken om jullie nog beter te kunnen
dienen en helpen.
Ook bij mij kwamen vele traantjes van verdriet en emoties naar boven tijdens deze lockdown als
ik zie hoe onze wereld is veranderd, soms hardvochtig is geworden. Een grote vorm van
negatieve dualiteit en onverdraagzaamheid is ontstaan. Het zijn niet alleen tranen van pijn en
verdriet maar ook tranen van vreugde en vertrouwen omdat zovelen onder ons initiatieven
nemen om de medemens te helpen en te tonen dat er nog blijdschap en vreugde is onder de
mensen. Dit laatste stemt mij gelukkig om te weten dat ik niet de enige ben die aan deze wereld
werkt om er een mooie wereld van te maken, waar liefde, verstandhouding en vriendschap als
een groot vaandel kan en mag gedragen worden.
Ik geef het niet op maar blijf mij inzetten voor jou en onze medemens omdat ik overtuigd ben
van de schoonheid in elke mens. Overtuigd dat elke mens een licht in zich draagt.
Praktijk De Steen stelt met plezier al haar activiteiten voor. Je kan alle informatie hierover
terugvinden op mijn website.
Je bent welkom op volgende activiteiten:
maandelijkse geleide healing meditaties
diverse workshops
Infosessie Reiki inwijdingen
Reiki inwijdingen
Sinaï spirituele tochten in de bergen en de woestijn
persoonlijke begeleiding
energetische healing

Ik kijk er naar uit om je op één van de vele activiteiten te mogen ontmoeten, in mijn praktijk of op
locatie. Ik wens jou en je dierbare licht aan het einde van de tunnel.
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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 elmootje61@gmail.com toe aan uw adresboek.

