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Over mijn
boek

Bezinningsweek
in Frankrijk

Helend Hart
werk

Dag lieve lezers,
In deze korte Nieuwsbrief 3 primeurs
1. Mijn boek ‘Pleidooi voor de Ziel’
was in de eerste week bij mij
gelijk al uitverkocht.
De eerste 110 exemplaren gingen als zoete broodjes over
de toonbank.Ondertussen werd er hard gewerkt aan een
tweede oplage.
Deze tweede herziene druk is inmiddels geleverd, dus
kunnen er weer volop boeken afgehaald worden. Laat
wel even weten wanneer je komt en of je een gesigneerd
boek wil.
Hiernaast de link naar het filmpje van de officiële overhandiging van het eerste exemplaar. Voor degene die het
boek in ontvangst neemt, dr. Jung, werd direct duidelijk
dat dit erg spannende boek een belangrijke boodschap
bevat en dat dit boek vooral veel gelezen en verspreidt
mag worden.

https://www.levensakker.nl/onewebmedia/
Filmpjes/Interview%20Maasduinen%20
Pleidooi%20voor%20de%20Ziel.mp4
Ook alle andere lezers die vanaf de lancering tot nu toe
reageerden zijn diep onder de indruk.

2. Bezinningsweek Frankrijk is voor
dit jaar naar eind van de zomer
verplaatst
Let op: dus niet meer in de maand mei, maar in week
35. Van 29 augustus t/m 4 september 2021. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie: https://levensakker.nl/
Bezinningsweek%20Frankrijk.html of laat het even
weten dan vertel ik er graag over.
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3. Helend Hart
De belangrijkste behandeling in mijn praktijk is nog altijd het
Helend Hart werk. Vaak komen mensen met het gevoel dat
het leven niet meer stroomt, dat zij zichzelf en het contact met
wie zij in wezen zijn, zijn kwijt geraakt.
Tijdens deze individuele Helend Hart sessies wordt je via een
innerlijke reis naar de oorsprong van je pijn, blokkade, angst,
ed. geleidt van waaruit je overtuigingen en belemmerende
gedachten over jezelf hebt aangenomen. Door af te dalen in
deze donkere gebieden kom je in contact met wat het daar
behoeft. Welke aandacht is hier nodig, welk verlangen is er?
Uiteindelijk kom je zo weer in contact met de oorspronkelijke
gevoelslaag en kun je daarom weer de verbinding maken met
degene die jij in werkelijkheid bent. Sterker nog: je maakt
tegelijkertijd verbinding met je zelfgenezend vermogen.
Doordat er bewustzijn in die bange afgeschreven gebieden
komt, kan hier het licht eindelijk weer naar binnen treden.
Dan kan dat wat moeilijk, pijnlijk en zwaar voelde weer met de
natuurlijke stroom mee. Jouw levensenergie komt daardoor
weer vrij.

Afijn, wat ik wilde zeggen is dit:
De Helend Hart sessies kunnen vanaf heden ook telefonisch
plaatsvinden.

Massagelessen
De Massagemensen wachten
met smart én met huidhonger
om weer op hun lesavonden
te kunnen komen, om weer
te kunnen aanraken en aangeraakt te worden.
We hopen en vertrouwen op
betere tijden.
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