Je bent al goed zoals je bent!
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Een nieuw jaar is aangebroken, numerologisch gezien een meesterjaar door de 222trilling. Dit jaar gaat het over balans en (op)bouwen. Je innerlijke man-vrouw balans, trouw
zijn aan jezelf in relatie tot de ander, en je persoonlijkheid dienstbaar maken aan je ziel zijn
thema's die je tegen kunt komen. Ook het geestelijke uitdrukken in de aardse materie, zodat
spiritualiteit niet afgescheiden is van je dagelijks functioneren maar juist daarin geleefd kan
worden. Het is een jaar waarin veel bewustzijnsgroei mogelijk is en liefde en harmonie
ondersteund worden door de jaartrilling. Kortom, een jaar vol Eenheidsliefde ;-)
In deze nieuwsbrief vind je o.a.:
- Leesartikel "Werken aan jezelf door NIET doen"
- Nieuw huiskamerrestaurant in Veelerveen
- Eenheidsliefde korting op Dhana chocolates
Voor 2022 wensen we je veel liefde, zachtheid en
vertrouwen toe. We ontmoeten je graag weer en
wensen je veel leesplezier!
Lieve groet, Anna Poppink en René de Quastenit

Werken aan jezelf door NIET doen
Geschreven door René
Veel mensen die we tegenkomen in de praktijk zijn druk bezig met het werken aan zichzelf. Al
jaren volgen ze cursussen, workshops of opleidingen en hopen hiermee verder te komen in hun
spirituele ontwikkeling. Op een gegeven moment blijkt dan dat ze steeds weer tegen dezelfde
zaken aan blijven lopen en dat het lijkt alsof ze maar niet verder komen.
Bewustzijnsontwikkeling of spirituele ontwikkeling is het wakker worden van jezelf in de
aardse realiteit en dit accepteren als waarheid. Het is dus wat anders dan het werken aan
jezelf.
Wat is dan nu het wakker worden van jezelf?
De mens bestaat uit meerdere lagen en bepaalde lagen zijn gebonden of verbonden aan het
aardse leven. Dit aardse leven is herkenbaar en bestaat uit overleven. Je moet zorgen voor
werk, inkomen, relatie, geld en gezondheid. Als jij het niet doet is er niemand anders die het
voor je doet en zo ben je dus elke dag druk aan het werk met over-leven.
Dit leven kenmerkt zich door
een ik-gevoel dat zich op
verschillende manieren in je
manifesteert. Je hebt
gedachten, een mening, een
oordeel, overtuigingen, maar
ook wilskracht en
doorzettingsvermogen. Die
ik, daar sta je mee op en ga
je mee naar bed. Altijd staat
deze aan zonder dat je
misschien ook maar eens
twijfelt of jij dit wel bent. Je
hebt een vereenzelviging met het leven dat je leeft en je eigen rol hierin.
Deze vereenzelviging is tot stand gekomen omdat het de enige manier was om je staande te
houden in de wereld. Vaak al op vroege leeftijd kwam het besef dat je je moest richten op een
ander en dat je moest voldoen aan de waarden en normen van een ander omdat je anders geen
bestaansrecht zou hebben. Je ging werken aan jezelf zodat je het leven aankon en je gezien
werd door de ander.
Maar wie ben je dan; ben jij dit leven en de rol die je daar in speelt of ben je iets anders,
iets groters?
Om tot een besef van iets anders te kunnen komen zal eerst het besef moeten gaan komen dat
je NIET alleen maar dat ik-je bent. Je bent niet je mening, je oordeel of overtuigingen. Je bent
ook niet je woede, verdriet of pijn. Je hebt het en je voelt het maar je bent het niet. Als dit besef
komt word je je bewust van het feit dat er een ik-gevoel in jou aanwezig is maar dat je die ik niet
bent. Je gaat merken dat je op geheel andere wijze de regie gaat krijgen over je leven. Je gaat
voelen en weten dat er een andere manier is, een manier van meedrijven met de stroom, van
loslaten en omarmen.
Nu ga je merken dat je het allemaal niet zelf hoeft te doen, dat er een hoger-zelf of ware-zelf in
jou aanwezig is die stuurt en die zorgt voor de omstandigheden en levenslessen. Dit maakt dat
je niet meer vanuit je ik-je het leven naar je hand wilt zetten, dat je vanuit je ik-je moet zorgen
voor jezelf of een mening moet hebben. Dit maakt dat je juist overal vanaf wilt blijven. Je warezelf kan zich manifesteren als het ik-je zich er niet meer mee bemoeit.
Dan kom je uit in het NIET doen.
Je beseft dat veel in je leven ruis is geweest van de ik-oppasser die zich moest handhaven in de
wereld en die zelf druk bezig moest met ontwikkeling en groei. Nu besef je dat je het allemaal al
in je had en dat het gaat om loslaten, meedrijven met de stroom. Zien dat je een rol speelde in
het leven en dat je de acteur bent en niet de rol die je speelde.
Stop met werken aan jezelf en stap in de wondere wereld van het NIET doen.

Remove the person’s
fears and phobias,
and a better person
is revealed.
Remove the person itself
and the Self
is revealed.
Mooji

Nieuw huiskamerrestaurant in Veelerveen
Vol liefde bereidt Jolanda Tigchelaar in haar
nieuwe huiskamerrestaurant in
Veelerveen heerlijke vegetarische lunch- en
dinergerechten. Daarbij gebruikt ze zoveel
mogelijk biologische ingrediënten. Haar
huiskamerrestaurant bevindt zich schuin
tegenover het Elohim Centre, aan de
andere kant van het kanaal. Iedereen
is welkom, ook zonder QR-code of
toegangsbewijs. Wel is het nodig minimaal 2
dagen van tevoren te reserveren. Ook dien je
rekening te houden met de aanwezigheid van
een kleine hond.
Fijn te combineren met een live healingreading sessie en bezoek aan de
Krachtplaats!
Huiskamerrestaurant Jolanda Tigchelaar - Veelerveensterweg 36 - 9566 PG Veelerveen 06 57940643 - jyc.tigchelaar@gmail.com

Korting op Dhana chocolate!
We hebben veel positieve reacties gehad op
onze decemberactie waarbij je bij het boeken
van een sessie een zakje Dhana chocolates
kado kreeg. Hoe leuk is het dat we van
Dhana nu 15% korting op je volgende
(webshop)bestelling mogen aanbieden!
Gebruik hiervoor de code
eenheidsliefde2022. De code is 3 maanden
geldig.
De chocolates zijn biologisch, vegan,
glutenvrij en vrij van geraffineerde suikers,
maar vooral heel erg lekker! Je kunt ze
bestellen via www.dhanachocolate.com.
(Tip van Flip? Anna's favourites zijn o.a. de
Poppy seed lemon, Hazelnut truffle, Bergamot
chocolate en Orange blossom bounty :-)

Praktijkinformatie
Sessies op 3 locaties
Beiden hebben we een praktijk aan
huis van waaruit we healing- readingcoaching 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 healing-readingcoaching 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.

www.eenheidsliefde.nl
info@eenheidsliefde.nl
Anna Poppink
Snikweg 12
9831 PR Aduard
06 18092207
anna@eenheidsliefde.nl

Rene de Quastenit
Ruiten A Kanaal 27
9566 TL Veelerveen
06 15020667
rene@eenheidsliefde.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@eenheidsliefde.nl toe aan uw adresboek.

