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ANTWOORDEN	  OP	  JE	  VRAGEN	  VIA	  ENERGETISCHE	  OEFENINGEN	  	  
IK	  BEN	  ER	  GROTE	  FAN	  VAN!!!	  
	  
Gisteren	  heb	  ik	  een	  ongelofelijk	  mooie	  ervaring	  beleefd	  bij	  Thomas	  Maurissen	  tijdens	  
onze	  meditatiesamenkomst,	  door	  samen	  energetische	  oefeningen	  te	  doen.	  	  	  
Deze	  oefeningen	  zijn	  niet	  nieuw	  voor	  mij	  (dankzij	  het	  opleidingscentrum	  Timotheus)	  
maar	  de	  impact	  ervan	  is	  wel	  iedere	  keer	  nieuw	  en	  wonderlijk	  mooi!	  	  
	  
Het	  is	  zo	  zo	  eenvoudig	  en	  brengt	  je	  prachtig	  in	  contact	  met	  je	  dieper	  weten.	  
Ik	  geef	  graag	  een	  voorbeeld	  ter	  verduidelijking:	  	  
Je	  hebt	  een	  vraag:	  	  Bv.	  Hoe	  ziet	  mijn	  leven	  er	  uit	  over	  vijf	  jaar	  als	  ik	  volkomen	  mijn	  
missie	  aan	  het	  leven	  ben?	  
Je	  kiest	  een	  bepaalde	  plaats	  in	  de	  ruimte	  waar	  je	  aandacht	  naar	  toe	  gaat.	  	  
Je	  zegt	  bewust	  tegen	  jezelf	  :	  Als	  ik	  op	  deze	  plaats	  ga	  staan,	  ben	  ik	  voluit	  mijn	  missie	  aan	  
het	  leven.	  Je	  stelt	  je	  open	  om	  dit	  in	  te	  voelen.	  
Verder	  denk	  je	  niet	  te	  veel,	  hebt	  geen	  verwachtingen.	  Je	  bent	  gewoon	  in	  het	  moment.	  
Je	  gaat	  er	  op	  staan	  en	  laat	  je	  verrassen	  door	  wat	  je	  ervaart	  in	  je	  lichaam.	  	  
Mogelijks	  een	  warm	  hart,	  beelden	  die	  verschijnen,	  een	  klank	  die	  je	  aandacht	  trekt,	  een	  
geur…	  	  
Het	  gaat	  als	  vanzelf,	  spontaan	  en	  het	  is	  onvoorstelbaar	  hoeveel	  informatie	  er	  naar	  boven	  
komt	  via	  je	  zintuigen,	  via	  je	  lijfelijk	  bewustzijn!	  
En	  het	  mooie	  is	  dat	  je	  door	  het	  verbinden	  van	  de	  twee	  plekken	  (je	  beginpunt	  en	  de	  
missie-‐plaats)	  de	  integratie	  onmiddellijk	  ervaart.	  	  
Wat	  ik	  voel	  vandaag	  is	  diepe	  levendigheid	  in	  mijn	  cellen,	  een	  warm	  hart,	  heel	  veel	  
vreugde	  en	  dankbaarheid,	  veel	  meer	  acceptatie	  voor	  mijn	  kwetsbare,	  kleine	  Christine	  en	  
veel	  meer	  kracht	  en	  vertrouwen	  om	  me	  ook	  te	  tonen	  in	  mijn	  grootsheid!	  	  
	  
Wat	  ik	  zo	  sterk	  ervaar	  is	  dat	  we	  allemaal	  ongelofelijke	  capaciteiten	  in	  ons	  hebben	  en	  het	  
een	  prachtig	  moment	  is	  om	  uit	  de	  mentale	  kooi	  te	  stappen,	  die	  ons	  de	  illusie	  geeft	  van	  
beperkt	  te	  zijn.	  We	  zijn	  veel	  meer	  dan	  we	  denken!	  	  
	  
Indien	  je	  ook	  met	  vragen	  zit	  zoals:	  Waarom	  is	  dit	  gebeurd	  in	  mijn	  leven?,	  Wat	  is	  de	  
volgende	  stap	  die	  ik	  moet	  zetten?,	  Hoe	  kan	  ik	  intenser	  genieten	  van	  mijn	  leven?,	  Wat	  
houdt	  me	  klein?,	  Hoe	  ga	  ik	  om	  met	  angst?,	  Wat	  is	  mijn	  missie?…	  
kunnen	  we	  samen	  ook	  energetische	  oefeningen	  doen!	  	  
Heel	  graag!	  	  	  
	  
Veel	  liefs	  !	  
Christine	  
	  


