Kies de bij jou passende manier
om terug te gaan naar jeZelf:
Zoveel mensen, zoveel verschillen. Je kunt op vele
manieren weer jeZelf worden. Hiervoor bied ik een
verscheidenheid aan mogelijkheden aan. Lees ze rustig
door en ervaar waar je je toe aangetrokken voelt. Er is
geen goede of foute weg. Eigenlijk is er maar één weg
naar jeZelf, namelijk de jouwe.

SOUL BODY FUSION®
Ziel Lichaam Versmelting is een zeer
eenvoudige manier om in drie sessies in 21 dagen tijd je
Ziel weer in je lichaam te krijgen. We leven bijna allemaal
met zeer weinig van onze Ziele-energie in ons. Bij de
meeste mensen is de Ziel er grotendeels uit. Het is ons
geboorterecht om heel te zijn. Het is dus natuurlijk, werkt
volgens de wet van resonantie (Ziel in je = andere vibraties
om je heen creëren en dus het leven wat goed voor jou is,
wat bij jou past aantrekken, hoe dat er ook uit moge zien)
en het allerbelangrijkste is de intentie je Ziel weer uit te
nodigen in je lichaam te komen en te blijven.

THE RECONNECTION® / RECONNECTIVE
HEALING

De intentie van The Reconnection is om ons in de volheid
van onze eigen natuurlijke = inherente verbinding met het
universum te brengen. Het bestaat uit twee sessies van
circa een uur en het wordt ook wel ‘je persoonlijke
reconnection’ genoemd.
Reconnective Healing heeft als intentie, wil bereiken dat
er heling plaats vindt op lichamelijk, geestelijk,
emotioneel, spiritueel of welk vlak dan ook. Ik heb
bemerkt, dat deze energie ook via mijn ogen bij je komt,
als ik bezig ben met bijvoorbeeld Soul Body Fusion®

METAMORFOSEMASSAGE

ZIELEFLUISTEREN:
Jouw Ziel heeft voor jou de Wijsheid in pacht. Ik vang, als
een soort navigatiesysteem, informatie van jouw Ziel op
en vertaal die, zet die om in woorden. Dit is vaak
praktische, verhelderende en samengevatte informatie
van door je levens heen. Geregeld vraagt men eerst een
Zielefluister-sessie alvorens de eerste Soul Body Fusion®
sessie te ontvangen. Je krijgt wat je nodig hebt. Dat geldt
voor al mijn disciplines.

Thuiskomen in jeZelf, getrouwd zijn met jeZelf,
eigenwaarde weer kunnen voelen en ook al lijkt alles op
rolletjes te gaan, geldt ook voor jou: “Hoe meer Ziel(en),
hoe meer vreugde.” De Soul Body Fusion is een
eenvoudige en praktische manier, welke iedereen kan
leren, onder andere door mijn workshop te volgen.

Deze ‘massage’ is een bijzonder lichte vorm van aanraking
langs de reflexzônes van de wervelkolom van de voeten,
handen en het hoofd. De massage werkt ontspannend en
helpt je te ontdekken wie je in essentie bent. (wat het
belangrijkste is in jou.) Het is een manier om persoonlijke
obstakels in te gaan zien, om je eigenheid naar buiten te
kunnen gaan brengen.

SPIRIT BODY FUSION
De Spirit Body Fusion is vergelijkbaar met de Soul Body
Fusion. Je vraagt echter veel meer binnen. Ik raad dan ook
aan eerst de Soul Body Fusion te ontvangen om later de
Spirit Body Fusion tot je te nemen. Voel zelf maar. Ook dit
vindt in drie sessies in 21 dagen plaats.

‘Metamorfose’ duidt op het proces van rups tot vlinder.
De metamorfose vindt plaats in de cocon, symbool
staande voor je innerlijke proces. De zachte aanraking
ondersteunt de zoektocht naar nog te ontdekken opties in
jezelf. Daarvóór dienen blokkades ontsloten te worden.

SJAMANISTISCHE AYAHUASCA-REIS:

AnkhA

Mijn volledige spirituele identiteit is:

AnkhA: Mannelijk en vrouwelijk. De ‘Ankh’ (Levenssleutel)
is mannelijk en AnkhA, is vrouwelijk (Levenskracht). Dit is
mij uitgelegd door Egyptische priesters. Ik ontving de
naam op de vooravond van mijn reis in Egypte in
september 2011.
Merkaba: ‘ Body, mind, spirit’. Voor mij is het ‘Body, Soul,
Spirit’. Vandaar ook dat ik de Soul Body Fusion® en de
Spirit Body Fusion ben tegen gekomen. Bezield zou ik
weer worden, dat wist ik al van jongs af aan. Ik reis door
alle dimensies heen en pik dingetjes op die velen laten
liggen. Het niet voor de hand liggende kan hierdoor ook
tot me komen.

Het is een heel bijzondere manier van reizen; De
Ayahuasca reis. Het is een ticket naar je Ziel, waarbij
ontsloten wordt waar je normaliter niet bij kunt komen. Je
moet er achter staan deze reis te gaan maken. Je moet het
voelen, je moet het als het ware wéten dat dit een goede
manier is voor je zelfontwikkeling!

Ziele-Fluisteraar

Bukara: Dit betekent ‘voor altijd’. Dit woord heb ik
ontvangen toen ik aan het eind van de tunnel zat in
Egypte, waar mummies doorheen werden geleid, voordat
ze naar het hiernamaals vertrokken. Vlak erna ontving ik
in de zinderende hitte van de woestijn een zonne-initiatie.
Ik ben in 1964 geboren. ‘Bukara’ ontving ik vlak bij de
Levensbloem, die uit 64 deeltjes bestaat.

SOUL BODY FUSION®

De naam ‘Ayahuasca’ komt uit het Quechua en betekent
‘slingerplant van de Ziel’. ‘Aya’ betekent ‘voorouder, dode
of geest’. ‘Wasca’ staat voor ‘liaan, slingerplant of touw.’
Onder begeleiding van een ervaren Ayahuascareiziger en
door middel van de Ayahuascadrank ga je een reis aan die
nodig is voor je en niet tegen te houden valt. Voor de één
is het heel heftig, voor de ander verloopt het rustig. Je
bent zeker een dag onderweg, echter ik raad je aan
minimaal drie dagen hiervoor vrij te maken.. Het vraagt
ook voorbereiding. Informatie op aanvraag.

www.besefinzicht.nl
info@besefinzicht.nl
Ik ben ook gecertificeerd Life Coach. Daarnaast heb ik
vele jaren van energetische opleiding achter de rug.
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