Hoi lief mens,
Hoe vergaat het jou in deze rare tijd? Heb je moeite met social distancing of vind je het wel te doen allemaal? Geniet je
misschien van de stilte en de vertraging in het dagelijkse leven?
Ik mail je om dat je in het verleden of recent verleden een (afstands)healing, reading of andere sessie bij mij hebt gedaan. Ik
ben benieuwd hoe het met je gaat. Maar ik wil je ook vragen of ik in deze onzekere tijd iets voor je kan betekenen.
Ik hoor om me heen, en ervaar zelf ook, dat veel herinneringen en emoties uit het verleden naar boven komen. Oude
(pijn)stukken dienen zich aan. Dingen waarvan je dacht dat je ze allang verwerkt had. Maar het is alsof alles wat nog niet
helemaal verwerkt is, nog een keer aangekeken en geheeld mag worden in deze tijd.
Wellicht kan ik je hierbij ondersteuning bieden met een afstandshealing. Tijdens een afstandshealing maak ik contact met
jouw energie en kan ik zo alles wat jou in de weg zit om je ontspannen, rustig en lekker in je lijf te voelen, energetisch
schoonmaken. Tijdens de behandeling krijg ik tevens informatie door die jou inzichten geven in het proces waarin je
momenteel zit en die jou verder kunnen helpen op jouw persoonlijke pad.
Graag hoor ik of je interesse hebt. De healing zelf duurt een half uur tot drie kwartier waarbij je wordt gevraagd om tijdens
de behandeling ergens rustig te gaan zitten of te liggen. Binnen twee dagen na je behandeling ontvang je van mij een
uitgebreid verslag van je behandeling, inclusief inzichten in je persoonlijk proces en wat je kunt doen om verder te groeien
hierin.
De kosten bedragen 45 euro. Bel of mail me voor een afspraak of als je meer informatie wilt: wendy@quen.info of 06
36417646
Met liefdevolle groet,
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