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Terugkijkend op het afgelopen jaar is het een jaar met veel beweging geweest.
Maatschappelijk volgen de veranderingen elkaar soms in hoog tempo op en de polarisatie
neemt toe. Ondanks de uitdagingen die hiermee gepaard gaan, geeft dit ook een mooie
kans: een kans om je eigen innerlijke rustpunt te vinden en in het oog van de storm te
blijven staan. Om dàt deel in jou te vinden waar het altijd vredig is, ongeacht in welke
omstandigheid je je bevindt.
Beweging was er ook voor ons, en dan vooral op werkgebied. Zoals je misschien weet,
werkten we allebei full-time voor het Elohim Centre. Los van elkaar merkten we dat dit
niet meer kloppend voelde. We namen beide ontslag en al snel besloten we samen te
gaan werken in Eenheidsliefde, zonder vastomlijnd plan.
Wie had kunnen bedenken dat we nu, een paar maanden later, allebei toch weer
regelmatig aanwezig zijn op het centrum, maar nu vanuit een andere constructie? Een
constructie waarin er meer balans is en meer ruimte voor het mens-zijn. Een hybride
manier van werken die wel eens voor veel meer mensen de toekomst zou kunnen zijn!
We zijn ontzettend dankbaar dat
gelijk al zoveel mensen de weg naar
onze praktijk wisten te vinden. Dank
je wel voor je vertrouwen; we hopen
je ook komend jaar weer te mogen
ontmoeten!
Een lieve groet,
René de Quastenit en Anna Poppink
P.S. Verderop in de nieuwsbrief
vind je een leuk kadootje!

Praktijkinformatie
Sessies op 3 locaties
Beiden hebben we een praktijk aan
huis van waaruit we healingreading-coaching sessies geven. We
maken ook gebruik van elkaars
praktijkruimtes, dus René geeft
desgewenst sessies in Aduard en
Anna in Veelerveen. Daarnaast
geven we beiden ook consulten bij
het Elohim Centre in Veelerveen.

Ook afstandssessies
mogelijk!
Naast live sessies geven we ook
afstandssessies. Dit zijn healingreading-coaching consulten die per
Skype, Zoom of telefonisch
plaatsvinden. De werkwijze is
hetzelfde als bij een live sessie en ook
in de afstandssessies vindt er healing
plaats.

Ervaringen uit de praktijk
Niet alleen onze maatschappelijke
systemen staan momenteel op hun
kop, ook in onszelf gebeurt dit nu.
Relaties die altijd vanzelfsprekend
waren komen onder druk te staan,
gedrag dat eerder nog werkte
volstaat niet meer en je eigen
houding in het leven heeft niet meer
de basis die het voorheen wel had.
'Wie ben ik, wat is mijn doel in het
leven en wat is er nu nog zeker' zijn
terugkerende elementen die we
horen in sessies.
Veel mannen komen erachter dat ze vooral vanuit de mentale doe-kant hebben geleefd.
Hun gevoelslaag is daar niet in meegenomen en dat gaat nu knagen.
Vrouwen komen er juist achter hoezeer ze op de weggeefstand hebben gestaan en dat
ze hun eigen ruimte en kracht niet hebben ingenomen.
Beide polen mogen nu samenkomen; eerst in onszelf en van daaruit straalt het ook uit
naar buiten. Dan is polarisatie niet langer kenmerkend voor deze tijd, maar de liefde die je
hierin kunt leven. Door jezelf en het leven te omarmen zoals het op elk moment is kan je
leren je eigen basis (weer) te vinden en in te nemen. Dan overstijg je ego-patronen en
ontmoet je jezelf in wie je werkelijk bent.
Healing-reading sessies kunnen hierbij ondersteunen. Door je gewoontepatronen
gespiegeld te krijgen, ga je ze zelf ook eerder herkennen en door het liefdesveld dat
aanwezig is tijdens de sessies kom je weer gemakkelijker in verbinding met jezelf.
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Dhana chocolate
kado!
Dhana chocolate is biologisch,
gezond, vrij van ongeraffineerde
suikers en vooral: HEERLIJK!
En heerlijkheid willen we graag delen
;-) Daarom krijg jij bij het boeken
van een sessie in de maand
december voor de maand december
of januari een geschenkzakje met 5
Dhana chocolates kado. Als je live
komt, ontvang je het live, en anders
sturen we het per post naar je
toe. Wil je meer weten over Dhana's
chocolate of zelf wat bestellen?
Neem dan een kijkje op
www.dhanachocolate.com.

We blijven de hele maand open
In de maand december blijven we sessies geven, ook in de periode rondom Kerst en Oud
en Nieuw. Het Elohim Centre is de laatste 2 weken van december wel gesloten, dus
sessies op die locatie zijn dan niet mogelijk.
We beseffen ons dat december niet voor iedereen een gemakkelijke maand is. We
wensen je een maand vol licht, liefde en zachtheid toe en hopen je snel weer te
ontmoeten!
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