
Ik mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over rust in je hoofd.

Is het je gelukt om s'morgens je flesje leeg te drinken? 

Wat je ook kunt doen is beginnen met mediteren of de

ho'oponopono te zingen (zie hier naast). Dit kan hardop

maar hoeft natuurlijk niet als je dat niet prettig vind. 

Ik zing geregeld de ho'oponopono hardop, dat vind ik

prettig zingen. ik merk dan dat ik liefdevoller voor mijzelf

ben en ik word enorm blij van het zingen ;) Probeer het

maar eens uit. Ook een idee voor meer rust en ruimte in je

hoofd is het zingen van Love, Peace and Harmony van

Master Zhi Gang Sha. Dit zing ik geregeld, naast rustig word

ik er ook nog eens blij van.   Luister naar Love, Peace an
Harmony 

Er is ook een Clearing Statement ontworpen om energieën

die jouw hoofd vol maken op te ruimen. Bij de Access

Consciousness wordt ook deze mantra gebruikt: All of Life
Comes to Me with Ease and Joy and Glory® weet dan ook

echt alles naar je toekomt wat jij nodig hebt. 

Ook word de Clearing Statement Right & wrong, good &
bad, POD & POC, all 9, shorts, boys & beyonds. Dit

gebruik ik vaak als ik een behandeling geef, waarbij dan

vaak gevraagd wordt wat ik eigenlijk zeg. 

 

Deze Clearing Statement is ontworpen om energieën op op

te ruimen wat jouw hoofd zo vol maakt. Zo geef ik ook

behandelingen om je hoofd weer leeg te maken. Bv de Bars

of een energetische behandeling met de Mahatma energie. 

Ben je nieuwsgierig naar een behandeling?

Via deze nieuwsbrief krijg je 20,- korting op een

behandeling! 
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Luister hier naar Ho'oponopono

https://www.youtube.com/watch?v=CD1gJ2flA2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CD1gJ2flA2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qNWIeY7-5qE

