Je bent al goed zoals je bent!
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Uitvergrote dualiteit
Maart 2022
De eerste zonnestralen laten zich volop zien; krokussen en narcissen komen tot bloei en een
heerlijke lentegeur verspreidt zich in de natuur. Hoe schril is het contrast met de oorlog in
Oekraïne, die velen van ons diep raakt. We trillen mee op de collectieve zwaarte en het is soms
een hele uitdaging om in de eigen lichtkracht te blijven staan.
Hoe kan jij bijdragen aan vrede?
Gemakkelijk treedt vereenzelviging op met de ene of de andere partij. Je bent voor of tegen iets
en onbedoeld draag je zo bij aan de ervaring van afgescheidenheid en dualiteit. Je eigen
gevoelens van onmacht, slachtofferschap of angst worden op de buitenwereld geprojecteerd en
het lijkt alsof daar het probleem ligt.
Maar de uiterlijke wereld is slechts een spiegel van wat er innerlijk in ons leeft. Waar is er nog
strijd in onszelf? Wat keuren we nog af in onszelf? Wat mag niet zijn, wat moet anders, wat
moet nog verbeterd worden in onszelf? Waar voelen wij ons nog tekort gedaan door het leven of
de ander (slachtofferschap) of hebben we kritiek op onszelf (daderschap)?
Het antwoord is altijd liefde
Door onszelf onvoorwaardelijk te aanvaarden in al
onze facetten, zowel het licht als het donker,
ontstaat vrede en eenheid. Je gaat ontdekken dat jij
je gedachten, gevoelens en ervaringen niet bent,
maar dat ze door je heen werken. Je kleeft niet
meer aan het donker, maar ook niet aan het licht.
Beide mogen bestaan maar jij BENT ze niet.
Er valt niets meer op te lossen omdat je merkt dat
alles vanzelf komt en gaat. Je komt thuis in de
vrede van het Zijn en dat is de mooiste bijdrage aan
de vrede in de wereld die jij kunt leveren.
Lieve groet, Anna Poppink en René de Quastenit

Ervaringen uit de praktijk
Geschreven door René
WAT IS HET DOEL IN MIJN LEVEN?
Ze komt de praktijk binnen met de vraag wat het doel is in haar leven en hoe ze dat kan gaan
herkennen, want zoals het nu gaat hoeft voor haar niet. Ze heeft werk waarin ze gezien wordt
en dat naast geld ook goed is voor haar carrière. Ze woont samen met haar vriend in een eigen
huis en ook daarin heeft ze niets te klagen. Maar toch knaagt er iets want dit kan niet haar leven
zijn, er moet toch iets groters zijn, iets dat verder reikt dan het dagelijkse leven en dat spirituele
betekenis geeft aan haar leven. Hiervoor heeft ze al een aantal cursussen en workshops
gevolgd en doet ze mee aan online trainingen.
Wat nu als dit het is?
Op de vraag ‘Wat nu als er geen
groter doel is in je leven maar dat dit
je leven is?’ blijft het stil. Dit kan
natuurlijk nooit de bedoeling zijn want
ze is bezig om zich in spiritueel
opzicht meer te verdiepen en heeft
hier veel voor over, heeft daar hard
voor gewerkt en dus zal het toch ooit
eens resultaat moeten opleveren. Ze
snapt niet wat ze fout doet en wil
weten wat ze moet doen om wel haar
doel te vinden in het leven.
Veel mensen zijn op deze manier bezig om het doel te vinden dat zin geeft aan hun bestaan op
aarde. In veel spirituele boeken, workshops of cursussen komt dit ook naar voren: ‘Je bent die
prachtige stralende lichtwerker, die Godsvonk en geïncarneerde ziel die komt helpen om de
wereld te verbeteren’. Dit maakt dat mensen op zoek gaan naar zichzelf in een zinvol leven dat
beter en mooier moet zijn dan hetgeen ze nu hebben.
De (spirituele) ik-illusie doorzien
De zin van het leven of het doel van het leven is niet om hard te gaan werken aan jezelf zodat je
de verbeterde versie wordt van jezelf. Het is niet afwijzen wat je nu hebt en dit willen inwisselen
voor iets beters. Het is niet iets voor de wereld willen betekenen. Maar wat is het dan wel?
Om hier antwoord op te kunnen krijgen is het goed om jezelf eens de vraag de vraag te stellen
wie of wat belang heeft bij dat doel in het leven. Er vanuit gaande dat je hier op aarde bent om
te leren en te groeien in bewustzijn zou het dus wel kloppen dat je moet werken aan jezelf om
verder te kunnen komen in spiritueel opzicht, maar kijk je iets verder dan zie je een andere
horizon. Stel jezelf eens voor dat er geen hoger doel is in je leven, dat je hier niet bent om je
medemens omhoog te tillen, dat je niets anders zal worden dan dat je nu bent. Hoe voelt dat?
Wat doet dat met je?
De gevoelens die hierbij omhoog komen laten zien dat je jezelf afwijst. Je mag niet zijn wat je nu
bent, je bent ontevreden over jezelf in bijvoorbeeld gedrag of gedachten. Je hebt een oordeel
over jezelf en een mening over jezelf. Wie nu maakt dat je dit oordeel hebt; is het je ziel die
ontevreden is over de fysieke aardse mens die je bent of is het de persoonlijkheid die iets
afwijst?
De ziel is altijd in rust, die heeft geen voorkeur of afkeur. De ziel zorgt voor je omstandigheden
die jou dichter bij jezelf kunnen brengen. De ziel is de grond waarin het zaadje terechtkomt
zodat het tot bloei kan komen. Afkeuring is altijd iets van de persoonlijkheid die zichzelf keurt in
de omstandigheden en daarbij het liefst kijkt naar een ander, door er op neer te kijken of er
tegenop te kijken. Je bent dus beter dan een ander of slechter dan een ander.
Ruimte creëren
Stel dat je op een onbewoond eiland
leeft, sta je dan nog steeds op
dezelfde manier aan of ben je dan in
vrede met jezelf? Moet je dan nog
steeds werken aan jezelf en is er nog
steeds een hoger doel in je leven of
ben je dan meer in balans? Juist de
vergelijking met de wereld om je heen
maakt dat je ontevreden bent of dat je
veranderen wilt. Maar stel jezelf nu
eens voor in deze wereld maar dan
vanuit het leven op een onbewoond
eiland, die is als een onzichtbare
wereld om je heen terwijl je in de drukte en hectiek van deze wereld bent. Hoe voelt dat en wat
doet dat met je?
Het is dus belangrijk om jezelf vragen te stellen want door vragen ga je anders naar jezelf kijken
en ga je jezelf leren waarnemen. Je komt dan minder in de vereenzelviging en komt meer los
van je persoonlijkheid zodat er rust en ruimte ontstaat in je leven. Je merkt dat je nergens meer
naartoe hoeft maar ook dat je nergens meer vanaf moet. Je leven wordt eenvoudiger, simpeler
maar ook leuker. Je mag meer genieten van zoals je nu bent en hoeft niet langer te werken aan
een verbeterde versie van jezelf.
Na een uur verlaat ze weer de praktijk, niet met antwoorden maar met vragen. En toch is er
meer rust in haar houding, de haast is verdwenen en er is een nieuwsgierigheid gewekt.
Benieuwd naar wie ze is en wat ze mag zijn. Ze hoeft niet meer in het verleden te leven om
antwoorden te vinden voor de toekomst. Vandaag leeft ze alleen vandaag.

“Do you have
the patience to wait
till your mud settles
and the water is clear?
Can you remain unmoving
till the right action
arises by itself?”
Lao Tse

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.
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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.

