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VOORJAARSVAKANTIE 

De voorjaarsvakantie loopt t/m zondag 1 maart 2020. 

Vanaf maandag 2 maart gaan alle reguliere yogalessen weer van start!!! 

 

SOULUNION 

Vrijdag 28 februari 2020 is er een nieuwe Soulunion avond van 19.30u tot 21.30u. 

Wil je graag meedoen? Geef je snel op info@theessenceoflife.nl  

 

 

van hoofd naar Hart, 

van angst naar Liefde! 

van zwaarte naar Lichtheid, 

van slachterofferschap naar Meesterschap 

van gebrek naar Overvloed 

van ongeduld naar Geduld 

van wantrouwen naar Vertrouwen 

van onbewust naar Bewust 

van negatief denken naar Positief denken 

van “ziekte” naar Zelfhelend Vermogen/Gezondheid 

Nieuwsbrief 
Maart 2020 
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De volgende Soulunion avonden zijn op;    

  

Vrijdag 20 maart 

Vrijdag 24 april 

Vrijdag 29 mei 

Vrijdag 19 juni 

 

 

 

WORKSHOP “van hoofd naar hart”. 

Vorige week hebben Samya en ik een mooie ochtend samen gehad. Brainstormen vanuit het hart. 

Dat is waar we onze inspiratie vandaan haalden, vanuit de harmonie tussen hoofd en hart. Ons 

hart-brein is namelijk veel krachtiger, dan ons hoofd-brein. Het hart heeft een eigen brein in zich en 

communiceert onafhankelijk met ons, los van de hersenen.  

Inspiratie vanuit het hartbrein geeft inzichten, ideeën en brengt ons in een hoge frequentie. Mooi 

hoe je kunt shiften in energie, wanneer je vanuit je hart handelt en leeft. 

Samya en ik geven samen een workshop op zaterdag 11 april 2020. De komende maanden zullen 

we gaan uitwerken en voorbereiden om een mooie en inspirerende workshop neer te zetten.  

Een dag om te ontspannen en je te laten onderdompelen in de verhoogde frequentie, zodat je 

kunt shiften van hoofd naar hart. De hartenergie wordt geopend, zelfhelend vermogen 

geactiveerd, blokkades worden op diep celniveau losgelaten, zodat de nieuwe frequentie in jou 

mag gaan stromen. Je bent klaar om jouw bewustzijn te openen en te transformeren van de lage 

frequentie naar de hoge frequentie. 

 

Verdere informatie over deze dag volgt nog.  

Houd de nieuwsbrief, website en/of facebook in de gaten! 
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INDIVIDUELE BEGELEIDING  “HARTSBEWUSTZIJN” 

 

       

 

Ik zie dat steeds meer mensen vastlopen in hun dagelijkse leven. Burn-out, (ernstige) ziektes, 

angsten, paniekaanvallen, onrust, niet meer weten welke richting ze op moeten, alles komt voorbij. 

Mensen komen op mijn pad met de vraag of ik ze individueel kan ondersteunen en begeleiden. 

Het zijn intense processen, waar velen in zitten, veel oude angsten, die er in de kinderjaren waren 

lijken weer omhoog te komen en te worden aangeraakt, fysieke klachten worden heviger, de 

adem wordt door de onrust en angst steeds hoger, gedachten maken overuren en zijn maar 

moeilijk te stoppen of er zijn hevige scheidings- en/of werkconflicten. Het schudt en stormt letterlijk 

aan alle kanten.  Iedereen zit in zijn eigen individuele proces, maar uiteindelijk draait het om de 

kern en dat is, dat we weer mogen terugkomen bij wie je werkelijk zijn en van daaruit gaan leven. 

Leven vanuit het hart, die we eerst van binnenuit zelf mogen gaan openen. 

 

De energieën op aarde worden steeds hoger en spelen hier een grote rol. We worden als het ware 

gedwongen om ons te ontdoen van die oude jas. Het oude past ons niet meer is te klein voor wie 

we werkelijk zijn. Oude onderdrukte emoties en angsten, die jarenlang zijn weggestopt, worden 

door de hoge frequentie licht uit onze cellen gedrukt.  Wanneer je het opnieuw probeert te 

onderdrukken, zal op een gegeven moment het emmertje of de cel vol zijn en barst het open. 

Oude angsten, paniek, zorgen, ongeduld, frustratie, boosheid, komen nog velen malen groter 

terug. Doe je er niets mee en blijf je ervoor weglopen, dan zou ik willen zeggen; “stop daarmee en 

ga het aan”. Dit is de tijd om alle oude trauma’s, wonden, pijn, verdriet te helen en vrij te laten. Doe 

je het nu niet, dan wordt het nog zwaarder. 
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Zelf heb ik de afgelopen jaren veel facetten van het leven doorlopen, waarin oude onderdrukte 

angsten heviger dan ooit naar boven kwamen door de gebeurtenissen, die ik op mijn pad kreeg. 

Dat waren intense tijden van pijn, angst, onzekerheid, leegte en verdriet. Tegelijkertijd was het een 

tijd van heling, groei en transformatie, zodat ik kon groeien naar wie ik werkelijk ben.  

Mensen vragen mij vaak; “hoe doe je het toch?”, waar haal je de kracht, het vertrouwen en het 

geduld vandaan? Hoe ga je toch elke keer om met die “tegenslagen”? (die ik zelf groei en 

transformatie noem).  
 

Ik zal een stukje met jullie delen, omdat het jullie kan ondersteunen in bepaalde processen in jullie 

eigen leven. 

 

In mijn tienerjaren had ik een bijzondere ervaring, waarin mijn hart met mij sprak, ik werd aangeraakt 

in onvoorwaardelijke liefde. Dat was groots, maar tegelijkertijd beangstigend en schudde alles los. 

Ik stopte het diep weg in mijn hart omdat het alles aanraakte. De onvoorwaardelijke liefde in mijn 

hart raakte mijn diepste angst en onzekerheid aan, het licht scheen op mijn schaduwkant. De angst 

en onzekerheid wilde worden gezien en gevoeld, maar ik sloot me af, rende weg en wilde er niets 

van weten. Had ik toen maar geweten wat ik nu weet, dat ik er niet voor moest weglopen, want 

het bleef me achtervolgen. Na jaren van innerlijk werk om mezelf te helen en naar mijn hart te 

gaan, voelde ik de onvoorwaardelijke liefde in mijn hart weer groter worden.  

Ik moest er iets mee, dat is de periode geweest waarin mijn leven zo’n beetje op zijn kop stond en 

ik werd gedwongen door scheiding, financiële crisis, loslaten van bedrijf en vriendschappen, geen 

woning hebben en nog meer om mijn angsten en onzekerheid aan te kijken. Ik moest en had geen 

andere keuze, althans had ik wel, maar dan zou alles nog erger worden en zou ik verdwijnen in de 

zwaarte van angst en paniek. 

Ik ging juist door alle angsten heen en kon er ook doorheen gaan, omdat naast de angst de 

onvoorwaardelijke liefde in mijn hart aanwezig was (en is). Daar vertrouw ik op, dat voel ik, daar 

put ik mijn kracht uit, de onvoorwaardelijke liefde houdt me op de been en zorgt ervoor dat ik 

geduldig ben, groei en transformeer, ook als dat betekent loslaten en onthechten.  
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Iedereen draagt net als ik de onvoorwaardelijke liefde in zich mee, dat is namelijk wie we zijn. 

Wanneer we daar weer mee in contact komen, dan kun je de angsten overspoelen met 

onvoorwaardelijke liefde en wordt de angst in zachtheid geheeld. 

Het vraagt van jou om te groeien in bewustzijn, geduldig te zijn, tijd en rust te nemen wanneer dat 

nodig is, vertrouwen hebben in jezelf, doorzettingsvermogen, door je weerstand heen te gaan en 

het vraagt oefenen, oefenen en oefenen.  

 

Wegrennen is niet de oplossing, ik heb het jaren gedaan, maar uiteindelijk zal het leven zo’n 

wending krijgen, dat je het wel aan moet gaan. Er is geen houden aan.  

Geef jezelf een cadeau en zoek ondersteuning in jou proces bij wie dan ook. Ik ondersteun en 

begeleid je graag waar ik kan, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Ieder zijn/haar verhaal is 

anders, iedereen heeft andere denkpatronen en overtuigingen, daar mag je naar gaan kijken en 

ik help je daarbij en zal de spiegels voorhouden die nodig zijn om te groeien in liefde. 

Ik laat je contact maken met de onvoorwaardelijke liefde in jou, zodat je kunt helen en 

transformeren. Wij bezitten een ongelooflijke kracht in ons, die al velen levens is onderdrukt, zowel 

in de man als de vrouw. In deze tijd komen we er weer achter wie we werkelijk zijn en dat we zoveel 

grootser zijn, dan dat ons wordt voorgehouden.   

Mijn missie is om mensen weer in verbinding te brengen met hun hart en de manifestatiekracht in 

zichzelf, alles is er al en ligt in jou. Alles wat je in je buitenwereld ziet is een spiegel van jouw 

binnenwereld. Hoe jij denkt, zie je terug in jouw buitenwereld. Dat is ook de reden, dat ik je 

ondersteun om je denken te verstillen en weer in contact te komen met je hart. Ik help je shiften, 

zodat je van gebrek naar overvloed kunt gaan, van angst naar liefde en van slachtofferschap naar 

meesterschap. De keuze is aan jou, waar kies je voor? Angst of Liefde? 

 

Tijdens de sessies “HartsbewustZijn” kijken we samen wat er voor jou nodig is. Ik neem in de sessies 

mijn kennis en ervaring mee vanuit de yoga, ademtherapie, energetisch werk, meditaties, mindset, 

manifestatietechnieken, Biologika en mijn eigen levenservaring.  

 

Biologika bevat natuurwetenschappelijke informatie over HOE en WAAROM ziektes 

(veranderingen) ontstaan, vanuit de 5 BIOLOGISCHE NATUURWETTEN. Het geeft een 180 graden 

andere en volledig nieuwe kijk op fysieke en mentale ziektes en gezondheid. Inzicht in Biologika 

opent je bewustzijn, waardoor jouw frequentie (dat wat je uitzendt) wordt verhoogd. De sessie en 

de Biologika zijn ook geen geneeskunst, geen therapie, geen medicijn of diagnose, maar een 

proces om het bewustzijn te verhogen. Momenteel volg ik de Bachelor Training van Biologika 

Nederland. Wil je meer weten over Biologika, neem eens een kijkje op www.biologikanederland.nl 

Een vast onderdeel van deze sessie is de “HartsbewustZijn Meditatie”. Deze meditatie opent het 

hart en zelfhelende vermogen, activeert de cellen, verhoogt je bewustzijn en verankert je in jezelf.  
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Heb je interesse in individuele begeleiding of weet je iemand die hulp kan gebruiken in zijn/haar 

proces? Maak een afspraak voor een intake, dan kijken we samen wat ik kan betekenen voor je 

en of je er werkelijk klaar voor bent om je schouders eronder te zetten en bewust te worden van 

jezelf.  

 

E: info@theessenceoflife.nl  

W: www.theessenceoflife.nl 
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