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Prive nieuws
Dit najaar starten alle nieuwe cursussen ongeveer twee maanden
later dan normaal, omdat Mees (mijn hond) zwanger is. Eind augustus verwacht ze haar nestje en ik wil dan zoveel mogelijk thuis
zijn, zowel voor de rust van Mees en haar kroost én om te genieten van al dat jonge spul in huis. Het duurt maar zo kort!

Bij Mees haar vorige nestje zat een ‘stresspuppy’ (Abel) die na
enkele weken iedere keer als ik hem oppakte gromde en steeds
maar wegkroop. Het was zoeken om uit te vinden wat Abel nodig
had om te ontspannen; te vertrouwen en overgave in het contact
te krijgen. Ik ben hem gaan behandelen met bloesemremedies en
ik heb hem meer aandacht gegeven door hem steeds kort op een
zachte manier aan te raken. Uiteindelijk kon ik hem masseren
zoals Jip en andere puppy’s uit het nest zich lieten masseren.
(filmpje).
Iemand die dit filmpje zag zei: ‘Ah, Kynomassage’. Ik had er nog
nooit van gehoord. Natuurlijk ben ik op internet gaan neuzen en
vond veel informatie, zowel over Ttouch (waarvan ik al jaren een
boek heb) en Kynomassage. Mijn verlangen om vóór de bevalling
een cursus Ttouch te volgen was groot. Ik was hier al enkele weken naar opzoek, maar in de zomertijd blijkt dit nagenoeg onmogelijk. Wel is het mogelijk om op 19 augustus bij Judith Hofman
van Kynomassage een privéles/ -sessie te volgen, samen met
Mees. Ik ben zo benieuwd! Het idee alleen al maakt me helemaal
blij en ik verheug me erop om Mees en haar puppy’s ook hiermee
te kunnen ondersteunen.
Natuurlijk zijn er ook bloesemremedies waarmee je (huis)dieren
prima kunt ondersteunen (zie pagina 4). Dieren reageren net als
kinderen vaak sneller en directer op bloesemtherapie. Een van de
mooiste bloesemremedies voor het dier is de Animal Freedom.
De naam draagt de werking al in zich: het maak het dier vrij. Onze gedominiceerde dieren raken hun verbinding met hun oorspronkelijke natuur kwijt. Wij mensen misbruiken dieren; experimenteren met ze en mishandelen ze. Bovendien is de bio industrie zeer dieronvriendelijk.
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HEALING & READING GEVORDERDEN
In 2013 zijn we met een groep Healing & Reading voor gevorderden
gestart. In deze groep wil ik samen met jullie een plek creëren waar je
zowel als healer, reader en als mens kunt groeien. Dit najaar wordt de
groep voor vrouwen rondom het buikchakra, bekken-energie en seksualiteit voortgezet. Daarnaast start er een groep rondom het basischakra
die zowel voor vrouwen als mannen toegankelijk is.

Onderwerpen


Koendalinie energie



Angst (spirituele) de
demon van het eerste
chakra



Het lezen van de nieren en bijnieren



Het helen van de nieren en bijnieren



Het helen van de verschillende lijnen: verleden, toekomst, aarde, kosmos, mannelijk en vrouwelijk



Ganesha Indiase god
van het eerste chakra

Voor wie
Deze groep is toegankelijk voor (bijna) afgestudeerden van de opleiding
Healing & Reading. We werken hierin steeds in blokken van 4 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn op zaterdagen van 10.00 uur tot
17.00 uur en vinden ongeveer eenmaal per 2 à 3 maanden plaats. Je
schrijft je steeds in voor één blok met een doorlooptijd van bijna een
jaar.

Het basischakra, Muladhara
Als je basischakra goed
werkt voel je een diepe
verbondenheid met moederaarde, met de hele
schepping en je ervaart
een oer-vertrouwen in
het bestaan. Je durft mee
te stromen met de bedoelingen van jouw leven en
vertrouwt op je innerlijke
leiding.
Volgens het verhaal over
Shiva en Shakti ligt hier
onderaan de ruggengraat
de koendalinie-energie,
sluimerend als een opgerolde slang, de oerkracht
die vrijkomt wanneer dit
gebied tot leven komt. Het is van fundamenteel belang deze kracht te
gebruiken voor het welzijn van je lichaam.
De bijnieren zijn de endocriene klieren die bij het basischakra horen
net zoals de nieren. In de traditionele Chinese geneeskunde zegt men
dat je nier-energie je ‘overgeërfde energie’ is. Hiermee bedoelen ze dat
je bij je geboorte een portie kracht en energie meekrijgt (erft?). Hoe ben
jij in jouw leven met deze energie omgegaan en hoe zijn je voorouders
met deze energie omgegaan? Deze erfenis gaat over verschillende generaties heen. Dus slecht omgaan met je energie en slecht omgaan met je
gezondheid werkt door in je eigen lichaam en door in de generatielijn.
Het weer op peil brengen van je energie kost tijd en kan je ondersteunen met healing en meditatie/ visualisatie.
Data: 19 november, 2017—4 februari, 1 april, 17 juni.
aanmelden
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Onderwerpen


Seksuele energie



Helen buikchakra en
resonanties in de andere chakra’s rondom
seksualiteit



Borsten



De heilige ruimte in
onszelf



Wakker maken stroom
in het bekken



Massage en meditatie

Het buikchakra, Svadhisthana
bekken-energie en seksualiteit
Het tweede levensgebied of chakra is het heiligbeenchakra (sacraalchakra), ook wel "sekschakra" genoemd. In het Sanskriet heet het chakra
"Svadhisthana", wat de eigen plaats, de zoete smaak betekent. Het chakra bevindt zich in de onderbuik, zo`n tien centimeter onder de navel.
De achterzijde is het gebied van het heiligbeen. Volgens oude oosterse
filosofieën bevindt zich hier de zetel van de ziel, onze heilige plek. Op
deze plek heeft de energie een duidelijk draaiend karakter, ze beweegt
zich vrij cirkelend in ons bekken. Als deze energie daar ruim rond kan
stromen, voelen we ons thuis bij onszelf, ervaren we contact met onszelf.
Door het veilige, vertrouwde gevoel bij jezelf te zijn, is het ook goed mogelijk om contact te leggen met de omgeving, met de andere, het andere.
Dit chakra omvat de ervaringen van bewegingen; lust; seksualiteit;
voortplanting; bezieling; verbondenheid en emoties. Centraal staat de
verbondenheid met jezelf en met je omgeving. Daarom zorgt de energie
van dit chakra ervoor dat we in beweging komen, toenadering zoeken tot
de ander, tot het andere. We ervaren "bewogenheid", komen naar buiten, omdat we altijd kunnen terugvallen op onze eigen plek
(Svadhisthana). Vaak is dit levensgebied onrustig van karakter: door het
wagenwijd open staan; het niet volledig aanwezig zijn; alle contacten
met onze omgeving en de drukte van alledag, het omgaan met vele mensen. Belangrijk is het om dan rust te nemen, tot jezelf te komen, de energie in dit chakra tot rust te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door meditatie; buikademhaling; stilte of (zelf) healing. Je ervaart dan weer het gevoel heel te zijn, verbonden te zijn met jezelf, je eigen rustpunt te zijn
(heel = heilig).
Onze borsten absorberen veel uit de omgeving in zich op, inclusief afvalstoffen. Ook bevatten onze borsten veel energetische informatie en staan
in verbinding met de baarmoeder en eierstokken.
Data: 12 november, 2017– 21 januari, 22 april, 20 mei
aanmelden
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Animal Freedom

Animal Freedom is een bloesemremedie bestaande uit:
Mycena - Paarse Dovenetel - Sneeuwklokje - Trompetklimmer - Papegaaieblad - Wijnruit - Klein streepzaad - Vingerhoedskruid - Bosrank - Kruidje roer me niet.
Deze bloesemremedie helpt de ziel van het dier te bevrijden
van de last en het leed wat de mens, bewust of onbewust, het
dier heeft aangedaan. Het probleem van het dier ontstaat
vaak, doordat het dier de spanningen en stress van zijn baas
overneemt.
De Animal Freedom geeft het dier vrijheid, rust én verbindt
het dier met zijn oorspronkelijke kracht.
Deze bloesemremedie is een hulp voor de hond; de kat; het
paard; het konijn; de vogels en alle wilde dieren, bij stress;
spanning; pijn en ziekte.
De remedie zorgt ook voor integratie wanneer er strijd is tussen de dieren onderling. Tevens is het bijzonder goed voor
mishandelde, vertrapte en verstoten dieren.
Animal Freedom is voor de mens goed wanneer je lievelingsdier is overleden.
Ook versterkt Animal Freedom de oerkracht die verstoord is
geraakt door misbruik of een ander zwaar trauma.
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Bloesemremedies en dieren
Terra

Eerste hulp en te gebruiken bij alle fysieke klachten,
zowel in als uitwendig. Alle schrik, noodgevallen,
trauma’s, een eerste opvang.

Judaspenning

Geeft vertrouwen en eigenwaarde, bij jaloezie

Paarse Dovenetel

Geeft vitaliteit en energie, bij blokkeringen en
problemen met gewrichten

Komkommerkruid

Voor angstige dieren, die te weinig lef hebben, na
schrik of trauma, na verlies of scheiding van een
ander dier of verlies of scheiding van de baas

Liefde

Een basisremedie voor alle getraumatiseerde
dieren, om weer verbinding met hun eigen identiteit
en liefde te maken.

Bescherming

Geeft vertrouwen en bescherming, bij rusteloze, angstige
dieren is soms een druppeltje op de huid al genoeg.
Wanneer een dier overgevoelig is.

Guldenroede

Wanneer er ruzie is in de groep of een dier niet ‘in de
groep past’. Goed voor het vertrouwen en de nieren.

Pepermunt

Voor het verwerken van alles wat er gebeurd is, vooral
wanneer dit in de darmen tot uitdrukking komt.

Slaapmutsje

geeft vertrouwen wanneer de druk van buitenaf te groot
is. Rust met het slapen.

Wilde Bertram

Bescherming, wanneer er te veel patronen van het baasje
worden overgenomen.
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Welke cursussen starten er nog meer

De zeven aspecten van de Goddelijke Wil
Deze cursus bestaat oorspronkelijk uit 14 avonden waarin we twee avonden per Goddelijke Wil werkten.
Omdat ik dit jaar minder ruimte heb en graag ook deze cursus wil aanbieden werken we in een opzet van 7
maandelijkse avonden.
Iedere avond staat één Goddelijke Wil centraal. We verbinden ons ermee, doorvoelen de energie, de
kracht en de kwaliteit ervan. Je ontvangt per Goddelijke Wil 2 of 3 extra visualisaties die je in de tussenliggende weken zelfstandig thuis gaat doen.
De Goddelijke Wil is een krachtige elektrische kracht van pure spirituele energie die voortkomt uit de hogere dimensies. Door je met deze Wil te verbinden, stroomt er een enorme hoeveelheid spirituele energie
je leven binnen. Dit ondersteunt je in het transformeren van je leven, geeft nieuw bewustzijn en maakt
nieuwe inzichten in je wakker. Door te werken met de Goddelijke Wil breng je je persoonlijke wil meer in
één lijn met je eigen Hogere Wil, de wil van je ziel en je Hoger Zelf. Door op deze wijze te werken kun je
diepgaande en prachtige veranderingen in je leven creëren. Lees verder
Wil je een voorproefje, luister dan naar deze visualisatie, voorbereiding op de Goddelijke Wil!
Kosten €285,00 inclusief 28 visualisaties
Data zijn: 27 oktober, 24 november, 22 december, 2017: 19 januari, 21 februari, 23 maart en 20 april

Reis door de chakra’s
In deze cursus staat het verbinding maken met je intuïtie, je ziel en Hogere Zelf centraal. De ziel
is de houder van onze levensenergie en deze energie wordt bijeengehouden door de chakra’s. Ieder chakra regeert iemands emotionele, mentale en spirituele welzijn. De chakra’s zien wij als
poorten naar inzicht, groei en bewustwording.
In deze cursus onderzoeken we de invloed van ervaringen, de blokkades en de krachtige mogelijkheden die in ieder chakra opgeslagen liggen. Eventuele blokkades krijgen liefdevolle aandacht, zodat ze kunnen genezen.
Via je intuïtieve waarnemingen leer je je zelf-genezend vermogen kennen, (opnieuw) in eigendom te nemen en te activeren. Een diep gevoel van innerlijk weten, je eigen- wijsheid, krijgt hierdoor weer ruimte. Je leert waar te nemen wat ‘eigen energie’ is en welke energie ‘van de ander’ is.
Hierdoor leer je je eigen energetische ruimte (aura en chakra’s) schoon te houden, kun je beter
bij jezelf blijven, ben je steviger geaard en heb je meer (levens-)energie tot je beschikking.
Vanaf het hartchakra staat de liefde voor jezelf en het geven en ontvangen centraal. Er is aandacht voor de manier waarop je contact maakt en communiceert. Lees verder
Data: 2,9,16,en 30 november, 14 en 21 december, 2017: 11 en 18 jasnuari, 1. 15. 22 februari en 1 maart.

“Help!

ik zie spoken”, schrijver Bénazir

Afgelopen week las ik het kinderboek: “Help! ik zie spoken”.
Wat ben ikzelf als kind (en later ook nog als jongvolwassene) vaak
angstig geweest, voor van alles wat ik voelde, niet kon zien en waarvan ik intuïtief wist dat ik daarmee niet bij mijn ouders terecht kon.
De eerste keer dat ik een volwassen mens over geesten hoorde praten
was door de moeder van een klasgenootje van de lagere school. Ik zal
in de 4e of 5e klas gezeten hebben. Voor de eerste keer ging ik met dit
klasgenootje mee naar huis en haar moeder vertelde ons over een
geest die ‘s nachts bij haar op bezoek was geweest, hoe ze hem
hoorde, hoe bang ze was en dat het gelukkig geen kwade geest was.
Uiteindelijk durfde ik haar benepen te vragen: ‘wat doen kwáde
spoken dan?’ De moeder keek me verstoord aan omdat ik haar
verhaal had onderbroken. Een antwoord op mijn vraag heb ik niet
gekregen. Ik durfde het niet opnieuw te vragen, er thuis over praten
deed ik niet en slapen werd een ramp. Wat had ik toen graag dit boek
willen lezen!
Onderstaand volgt een korte tekst over de inhoud van het boek overgenomen van internet en aanvullende informatie:
‘Jims leven staat van het ene op het andere moment op zijn kop. Hij durft niet meer te gaan slapen
en hij heeft nergens meer plezier in. Jim durft aan niemand te vertellen waarom dit zo is, omdat hij
bang is dat ze hem niet zullen geloven. Of, erger nog, dat ze hem zullen uitlachen! Sinds het ENE
hem overkomen is, kan hij alleen nog maar aan dat ENE denken. Jim kan zich er ook niet voor verstoppen, want het ENE duikt overal op. Maar leven met dit ENE kan hij ook niet. Zal Jim zijn angst
overwinnen en iemand in vertrouwen durven nemen? Zullen ze hem wel geloven? En hoe raakt hij
dat ENE, dat ding dat zo plotseling gekomen is, weer kwijt?’
Een boek over kinderen met paranormale ervaringen en hoe ze geholpen worden als ze er problemen door ondervinden. Geschreven voor jongeren vanaf 10 jaar en ouder, maar ook voor hun opvoeders.
Een boek over echt gebeurde voorvallen van echt bestaande mensen. Een aanrader voor iedereen
die wil weten of het bestaat, maar vooral voor diegenen die het aan den lijve ondervonden hebben.
Zie http://www.benazir.nl/help-ik-zie-spoken/

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen klink dan hier

Als het leven je
laat struikelen,
Maak er dan een
salto van!

