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SESSIES MET RECONNECTIVE HEALING BIJ MONIQUE 
 

https://followthehoney.nl/sessies-met-monique/ 
 

 
 

 
ACHTERGROND 

 
 

Ons menselijk lichaam is een vibrerend electro-magnetisch 

systeem dat onderdeel is van grotere systemen zoals de 

aarde en uiteindelijk alles dat er is (universum). Ons 

magnetische veld bestaat uit een netwerk van energiepunten 

dat verbonden is met zogenaamde axiotonale lijnen.  

 

Als je energieveld verstoord is door stress, letsel, medisch 

ingrijpen of traumatische ervaringen, is het helend je 

energieveld weer aan te sluiten op het energienetwerk van 

het grotere geheel. 

  
 

 
 

 
SESSIE MET RECONNECTIVE HEALING 

 

 

Reconnective Healing is een van de nieuwe 

methoden om met het menselijk energieveld te 

werken. Tijdens de sessie werken we met de 

gezonde blauwdruk van het universum waardoor 

een vorm van heling plaatsvindt.  

 

Soms krijg je wat je wilt en soms is het iets 

anders. De wijsheid van het universum geeft je 

precies wat je op dit moment nodig hebt. 

 

 

Tijdens de behandeling lig je in een comfortabele positie, je ontspant je en bent 

nieuwsgierig naar wat er gaat komen. Stop eventuele verwachtingen over wat je zult 

ervaren en wat het voor je gaat doen. Zet je telefoon uit, ontspan en ontvang! 

 

Iedere ervaring en elk resultaat is persoonlijk en dat kan ook nog per sessie 

verschillen 

https://followthehoney.nl/sessies-met-monique/
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WAT JE KUNT ERVAREN 

 

 

“In essentie is heling dit: het loslaten of verwijderen van een blokkade 

of storing die ons gescheiden heeft gehouden van de volmaaktheid van 

het universum. 

- Eric Pearl, boek: Heel anderen, heel jezelf.  

 

Tijdens de sessie kun je diverse dingen ervaren, of helemaal niets. Dat is beide OK. 

Accepteer wat er gebeurt en vertrouw dat het intelligente universum jouw belang 

goed in het oog houdt. 

 

Na afloop geldt eigenlijk hetzelfde als tijdens de sessie: de resultaten zijn persoonlijk 

en precies wat jij op dit moment nodig hebt. Het kan zijn dat je onmiddellijk 

resultaten merkt, of later na een of meer sessies. Of gewoon later, punt uit!  

 

Jouw innerlijke wijsheid werkt samen de wijsheid van het universum. Jouw aandeel 

is vooral open zijn en ontvangen. 

 

 
 

SESSIES OP AFSTAND, HOE ZIT DAT? 

 

 

Afstandssessies zijn een simpele methode om 

energie in balans te brengen op lange afstand, of 

althans wat wij mensen als lange afstand ervaren.  

 

De inzichten van de nieuwe natuurkunde, de 

kwantumfysica, heeft bewezen dat zowel tijd als 

ruimte eigenlijk illusies zijn - tenminste vanuit onze beperkte waarneming.  

In werkelijkheid is ALLES ALLEMAAL HIER en ALLES NU. 

 

Eigenlijk weten we dat wel uit eigen ervaring en vooral uit ervaringen van identieke 

tweelingen: zonder dat je het van elkaar weet ben je op eenzelfde emotie of 

gedachte aangesloten, je hebt contact op afstand. 
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In mijn ervaring is energiewerk op afstand vaak krachtiger dan als je in dezelfde 

ruimte bent. 

 

 

 
PRAKTISCHE ZAKEN EN CONTACTINFORMATIE 

 

 

• Monique is opgeleid door Eric Pearl en zijn team (in 2008 en 2009) om zowel 

Reconnective Healing te geven, als de Personal Reconnection.  

• Een sessie duurt 30 minuten met een telefonische evaluatie als je dat wenst. De 

kosten voor een sessie zijn € 40,00 die je vooraf betaalt. Als je drie sessies 

tegelijk afspreekt zijn de kosten € 100,00 

• Contactinformatie: 

o Monique ten Brink 

o bliss@freedom.nl 

o 073-5230565 

o https://followthehoney.nl/sessies-met-monique/ 

• Meer wijsheid van Eric Pearl 

o "Het is niet de ziekte of de kwaal die geneest, het is de persoon." 

o "In één woord, verbinding leidt tot orde en gemak; loskoppeling leidt tot 

wanorde en ziekte." 

o "Het proces van genezing is je leven te verlichten voor de grootsheid 

van Dat Wat Is in het universum." 
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