Je bent al goed zoals je bent!
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Fasten your seatbelts!
Mei 2022
De afgelopen weken zijn voor velen intens geweest. Door hevige zonne-activiteit, uitdagende
planeetstanden, een diep doorwerkende volle maan in april en maansverduistering in mei en
diverse portaaldagen kan het soms voelen alsof je binnenste buiten geperst wordt. En dit proces
gaat nog even door. Het licht dringt steeds dieper door in je binnenste lagen en onderbewustzijn
zodat je niet langer heen kunt om dat wat in jezelf nog de vreugdevolle en natuurlijke stroom
van het Leven blokkeert.
Soms kan het lijken alsof je de verbinding met het Hogere verliest. Alsof je kruin meer dichtgaat,
alles 'platter' wordt, je sprankeling en inspiratie zoek raken, evenals je besef van zingeving.
Toch is dit maar tijdelijk. Je zult merken dat je na een tijdje vanzelf weer open gaat en dat er dan
iets verandert is in je leven. Er is iets ver-licht; juist door een verdicht deel in jezelf uitvergroot te
ervaren, ben je er (voor een stukje) doorheen gevallen. Je eigen stralendheid kan daardoor op
aarde komen waardoor je je gevulder voelt in jezelf, lichter, blijmoediger.
In deze nieuwsbrief vind je o.a.:
- Leesartikel "In je eigen buik vallen"
- Leesartikel "Staan in je Ware Zelf en toch
eenzaamheid ervaren"
- De kracht van een Reconnection Healing
Veel liefde en zachtheid gewenst!
Lieve groet, Anna Poppink en René de Quastenit

In je eigen buik vallen
Geschreven door Anna
Regelmatig komen er mensen in onze praktijk die al een hele innerlijke groeiweg achter de rug
hebben en nu opnieuw thema’s tegenkomen waarvan ze dachten dat deze allang opgelost
waren. Dat heeft te maken met de huidige tijdsgeest waarin we de mogelijkheid hebben ons
hoger licht dieper te aarden. Door de toename van licht worden de onderste chakra’s
aangeraakt en juist daar liggen onze diepste angsten, kwetsuren en trauma’s opgeslagen.
Deze gekwetste buiklagen hebben geen onvoorwaardelijke liefde gekend
Sterker nog, ze hebben ervaringen opgedaan van niet gezien zijn, genegeerd worden, voor lief
genomen zijn, ontkend zijn en misbruikt worden. Het gevolg is dat deze (van nature pure, open,
zachtaardige en onschuldige) lagen in jezelf vervormd zijn geraakt om je overleving te
waarborgen. Je bent je aan gaan passen en weg gaan geven aan de ander, of juist afgesneden
geraakt van je gevoel en onverschillig geworden. Door de innerlijke onveiligheid reageer je
reactief op de ander; je maakt je klein of juist groot. Je bent in de vlucht-, vecht- of bevriesstand
geraakt en alhoewel dat ooit je redding was, is het inmiddels een ballast geworden. Want nu het
niet meer nodig is, blijkt het nog niet zo eenvoudig om uit deze aangepaste patronen te stappen
en zie je jezelf steeds weer in dezelfde herhaalcirkels terechtkomen.
Ik wil er vanaf!
Vaak hebben we weinig begrip voor deze
schaduwlagen in onszelf want ze zijn ons immers
tot last. Ze moeten weg, en liever vandaag dan
morgen nog! Maar juist deze houding werkt niet bij
je buiklagen. Want de aangepastheid en
vervorming zijn immers ontstaan door afwijzing en
afkeuring. En door ervan af te willen zeg je in feite
tegen jezelf dat je niet goed genoeg bent zoals je
nu bent. Je wijst jezelf dus opnieuw af, waarmee je
een actieve bijdrage levert aan de herhaallus waar
je nu juist zo graag uit wilt komen!
Het is hetzelfde als een vuur willen blussen door er
olie op te gooien; dat werkt dus niet.
Weerstand tegen liefde
Door het willen werken aan jezelf draai je jezelf
dus onbedoeld nog verder vast in je eigen patroon.
Het gaat er dan ook om dat je in aanvaarding uit
komt met jezelf, precies zoals je op elk moment
bent. Wérkelijk jezelf vanuit onvoorwaardelijkheid
tegemoet treden; daar begint de heling van je
buiklagen.
Dat klinkt misschien heel logisch en simpel, maar
de meeste mensen tegen wie we dit zeggen,
voelen onmiddellijk een enorme weerstand
opkomen! Er komen argumenten op tafel waarom
dit een slecht idee is, dat ze zich hier niet bij neer
kunnen leggen, dat het belangrijk is dat ze
veranderen want dat anders het leven altijd zo blijft
zoals het is...
Het is geen probleem dat er weerstand opkomt
Het wordt pas een probleem als je je gaat identificeren met de weerstand en gelooft dat deze
waar is. Maar kijk eens goed; van wie of wat is deze weerstand?
Als je goed kijkt, ga je zien dat de weerstand niets anders is dan een laatste stuiptrekking van
het ego dat vanuit het overleefmechanisme (waar je zo graag van af wilt) reageert. Het op
overleving en (schijn)veiligheid gerichte ego laat alle alarmbellen extra hard afgaan wanneer jij
een stap in de richting van verzachting en raakbaarheid doet. Zodra je dit mechanisme gaat
doorzien, verliest de weerstand zijn waarde.
Dan kan liefde zijn intrede doen
En dan?
Dan niks. Je mag zijn zoals je bent. Je hoeft niet meer iets of iemand anders te worden dan je al
bent. Het strijden en lijden verdwijnt stilletjesaan uit je leven en er komt een innerlijke rust en
vrede in je.
En juist dan, zonder dat je er nog mee bezig bent of ergens moeite voor doet, ontspant er iets
vanbinnen. Iets gaat voelen dat het nu wel veilig is, dat er nu wel iemand thuis is voor dat pure,
mooie, onschuldige en zachtaardige deel van jou dat zolang vanuit de afgescheidenheid heeft
moeten overleven. Iets komt vanuit de vanzelfheid samen. Welkom thuis ♥
Herken je jezelf in bovenstaande? D.m.v. healing reading sessies krijg je inzicht in je
herhaallussen en leer je te herkennen wat jou nog belemmert jeZelf te zijn. Ook ontvang je
diepte-healing op je blokkades en de oorspronkelijke oorzaken ervan zodat je weer vrijer en
blijer kunt leven.

Wat je werkelijk bent
mediteert niet
Er is geen pad naar hier
Er is alleen maar
herkenning
Sharlih

Staan in je Ware Zelf en toch eenzaamheid
ervaren...
Geschreven door Rene
Groei en ontwikkeling kenmerken zich door een uitbreidend bewustzijn, door het Ware Zelf
uiteindelijk te leven waarbij vanuit de verlichte staat dienstbaarheid en liefde op de voorgrond
staan. Maar altijd blijven we mens en kunnen we emoties ervaren en delen, mits we dit onszelf
toestaan.
Liefde voor het leven
Eens zal de stem van de stilte gehoord worden en verstommen de woorden in het hoofd. Er
wordt geen verhaal meer gemaakt van dat wat zich voordoet, de persoonlijkheid wordt doorzien
en langzaamaan komt het Ware Zelf naar voren. Er wordt geleefd vanuit de verbinding met alles
en iedereen waarbij geweten wordt dat afgescheidenheid alleen maar bestaat als illusie van het
ik-wezen. Er is een permanente verbinding tussen buik, hart en hoofd en al het werk wordt
gedaan vanuit de dienstbaarheid aan het leven zonder dat hierbij sprake is van een
weggeefstand. Vanuit liefde voor het leven, vanuit de goedheid uit het hart en vanuit helder
inzicht wordt de innerlijke kracht aangewend om de medemens omhoog te helpen in bewustzijn.
Zelfrealisatie is door iedereen te realiseren
De innerlijk kracht die uitgestraald wordt op de omgeving wordt door anderen als prettig
ervaren, als de steunende hand die leidt en stuurt zonder daarbij te willen bemoeien of te willen
oordelen. Vanuit de transparante persoonlijkheid, die geen ‘ik’ meer kent maar die vanuit ‘wij’
leeft, wordt de ander opgetild in bewustzijn, wordt de ander aangeraakt in liefde en zal het voor
de ander makkelijker zijn om de eigen innerlijke weg naar bewustzijn te lopen. De Ware Zelf
mens is een baken en laat zien dat het voor iedereen mogelijk is om de weg naar binnen te
vinden, dat zelfrealisatie geen utopie is maar een zelf te realiseren werkelijkheid is.
Eenheid in liefde
Juist de innerlijke kracht die uitgestraald wordt laat zien dat de eigen innerlijke processen
opgelost zijn. Het laat zien dat er nog steeds gevoeld kan worden, dat er nog steeds pijn en
verdriet ervaren kan worden maar dat hiermee geen identificatie meer is. In openheid en
eerlijkheid wordt gedeeld met de ander, wordt verteld wat innerlijk ervaren wordt maar niet meer
vanuit emotie. Vanuit de innerlijk kracht en eenheid zal de Ware Zelf mens in alles waarin ze
geraakt wordt steeds de liefde blijven uitstralen. De ander zal dan ook altijd in liefde geraakt
worden ondanks de misschien pijnlijke stukken.
Een gewoon mens
En juist deze uitstralende kracht maakt dat er een vorm van eenzaamheid kan ontstaan. Door in
liefde te zijn en daarin de pijnstukken te vertellen zal de ander dat ervaren als een mededeling,
niet wetende dat er niet meer op de uiterlijke gebieden wordt geleefd maar dat de zieleroerselen
op diepere lagen aanwezig zijn. Zo kan het zijn dat ondanks de kwetsbaarheid van degene die
vanuit kracht de innerlijke stukken laat zien deze niet begrepen wordt door de ander, er wordt
vergeten dat achter de Ware Zelf mens ook een gewoon mens schuilt gaat.
Gedeelde smart is halve smart
Elk mens deelt zijn innerlijke stukken of
gevoelens het liefst met diegene waarbij een
wederzijds begrip of afstemming zorgt voor
herkenning. Dit maakt dat men zich
begrepen voelt, dat men zich kan inleven in
de ander waardoor troost, warmte en liefde
van hart naar hart kan stromen. Dit
uitwisselen kan op diverse lagen en hierin
wordt dus diegene opgezocht die op
dezelfde laag kan resoneren of voelen. Zo
voelt men zich begrepen en gesteund. Zo
wordt gedeelde smart halve smart. Alleen al door een bepaalde uitstraling, door een emotie of
door bepaalde woorden kan door een ander gevoeld worden dat er iets aan de hand is of dat er
een hulpvraag is.
Op diepere lagen laten zien wie je bent
Aangezien niet gevoeld kan worden op welke lagen een Ware Zelf mens zijn gevoelens ervaart
kan ook niet gevoeld worden in welke mate deze een hulpvraag heeft of zichzelf wil uiten in het
subtiele gevoel. Vaak wordt het ervaren als een mededeling, als het vertellen van iets waar men
doorheen is gegaan maar wat men achter zich gelaten heeft. Alleen door het specifiek uiten van
een hulpvraag of om een troostende arm kan de ander in beweging worden gezet. De Ware Zelf
mensen laten dus op diepere lagen zien dat ze graag door de ander gezien of gesteund wil
worden maar juist de Ware zelf mensen zijn er als voorbeeld voor die ander en stellen zich ook
zo op, niet omdat ze niet anders kunnen maar juist omdat ze vanuit kracht leven.
Onbedoeld wordt de Ware Zelf mens op een voetstuk gezet
Als niet specifiek om hulp wordt gevraagd en de ander niet begrijpt wat er verlangt wordt kan er
een soort eenzaamheid ontstaan. Juist dit onbenoemde verlangen van begrip, liefde en warmte
kenmerkt de mens en daarin is de Ware Zelf mens niet anders. Natuurlijk leven ze vanuit
eenheid, begrijpen ze wat er speelt en weten ze hoe het allemaal in elkaar steekt maar ze
blijven mens met dezelfde gevoelens. De omgeving zal in dit soort gevallen ook niet precies
weten hoe ze moeten reageren want Ware Zelf mensen bieden hún juist hulp en reiken hún de
hand als het nodig is en daardoor worden ze onbedoeld op een voetstuk gezet. Mensen in de
directe omgeving denken dan vaak dat ze niet in staat zijn om een troostende arm te bieden
omdat ze deze Ware Zelf mensen niet als gelijke zien maar als gerealiseerde mensen die alles
doorleeft hebben en met hoofd en schouders boven de mensheid uitsteken.
Liefde van hart tot hart
Maar het gaat niet om het kunnen begrijpen, om het geven van advies of ondersteunende
woorden. Het gaat om het voelen van mens tot mens. Om de liefde, die iedereen is en nodig
heeft, te kunnen delen. Het enige dat heelt, troost en warmte geeft is liefde die vanuit een
gemeend gevoel naar de ander kan stromen, die harten met elkaar verbindt en laat weten dat
iedereen méns is op deze aarde en dat iedereen gelijk is.
In het midden uitkomen maakt een liefdevolle verbinding
Om in het midden te kunnen uitkomen is daar aan de ene kant de Ware Zelf mens die ‘gezien’
wil worden in wie ze is en aan de andere kant is daar de ander die denkt dat ze niet op dezelfde
golflengte zit. Beiden zijn goed zoals ze zijn maar om elkaar te kunnen ontmoeten in het midden
dienen beiden naar elkaar toe te bewegen. De Ware Zelf mens beseft en leeft de waarheid dat
er geen verbinding is met emotie, dat het er mag zijn en dat er geen identificatie op ligt. Om te
kunnen delen op gevoelsgebied zal dit dus dit zichtbaar gemaakt moeten worden zodat de
ander het kan ‘lezen’ en troost kan bieden. De ander dient dan ook te gaan beseffen dat
ondanks bepaalde verschillen iedereen mens is. Om in gevoel bij elkaar te kunnen zijn is er
slechts liefde en aandacht nodig, er zijn voor de ander is datgene wat gevraagd wordt. Er hoeft
geen oplossing te komen, gewoon zijn wie je bent en de ander ont-moeten in liefde is helend en
werkt van hart tot hart, van essentie tot essentie.

Reconnection healing
Momenteel gebeuren er prachtige dingen
tijdens de Reconnection healingen!
Tijdens een Reconnection healing worden je
hogere licht en liefde meer verbonden met je
aardse lichaam en Gaia. Je ervaart een
gevoel van thuiskomen in jezelf. Het
kosmische en aardse zijn niet langer
gescheiden van elkaar maar komen samen in
jou.
In je dagelijks leven ga je steeds meer leven
vanuit je verlichte hart en eenheidsbewustzijn.
Reactiviteit en zwaarte laten gemakkelijker los
en je vertrouwen neemt toe. Je voelt je meer
aanwezig en stabieler, maar ook lichtvoetiger!
Lees hier wat een Reconnection healing je
nog meer brengt.
Een Reconnection healing duurt 1,5 uur en je
dient hiervoor live aanwezig te zijn. De
Reconnection healingen worden alleen
gegeven door Anna.

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.

