Shambhala
Shambhala healing is een liefdevolle healing die je meeneemt door tijd en ruimte, alles valt
stil.
Shambhala geeft vrijheid om zo in je krachten te komen, ontdekken wat je echt wilt in het
leven.
Je dichter bij jouw talenten te laten komen, je waarheid leren ontdekken. Het herkennen en
vertrouwen op jezelf, de juiste keuzes maken en doen wat bij je past. We brengen je bij je
eigen bewust(zijns)-wording.
De Shambhala sessie


Brengt je in een diepe gelukzalige ontspanning,



Voert genezende levensenergie aan,



Verhoogt je vitaliteit,



Brengt je in een hoger trillingsniveau,



Zuivert en heelt je fysieke, emotionele en mentale laag.



Opent je spirituele kanalen als er een behoefte is



Verdiept Reiki energie en opent het energie-krachtveld



Versterkt je aarding met moeder aarde
Shambhala brengt ons onvoorwaardelijke liefde om onszelf en anderen lief te hebben en de
weerstand die we ondervinden bij onszelf te helpen overbruggen. Ons leven mag eenvoudiger
zijn om beslommeringen gemakkelijk aan te kunnen.
Shambhala energie is een fijne energie die helend, versterkend en zuiverend werkt.
Een Shambhala healing gebeurt door middel van handoplegging.
Het is een krachtige energie die zijn weg vindt naar de juiste plaats in je lichaam en in je
energetisch veld.

Tijdens de behandeling kan het zijn dat je je energie voelt stromen, dit kan een tinteling,
koude, warme of andere gewaarwording zijn. Dit is voor iedereen verschillend.
Shambhala healing werkt een hele tijd door, het stopt niet bij de sessie. Daarom kan je mij
altijd achteraf contacteren zodat je proces harmonieus kan verder verlopen.
Werkwijze:



Eerst is er een gesprek waar ik enkele vragen stel om te bepalen waar er gerichte aandacht
mag gaan tijdens de Shambhala healing
Shambhala sessie brengt je in een diepe gelukzalige ontspanning,



Een sessie duurt ongeveer 90 minuten



Nabespreking over behandeling



Eventuele nazorg of bijkomende sessie volgt
Shambhala is een persoonlijk geschenk dat ons leven een heel andere wending geeft.

Shambhala inwijdingen
Naast de Shambhala behandelingen geef ik als Shambhala master ook Shambhala inwijdingen.
Voel jij je klaar om jezelf en anderen Shambhala te geven en te behandelen?
Om je eerste Shambhala inwijding te ontvangen?
Ben je geïnteresseerd? Stuur mij al je gegevens door of contacteer mij.

Verdere informatie en datum volgen.

