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Nieuwsbrief
De uitdaging
Hoi lief mens!
Hoe gaat het? Het is best een roerige tijd
vind je niet? We worden uitgedaagd om op
alle vlakken onze authenticiteit te gaan
leven en naast het feit dat dit een heel
mooi proces is, kan het soms ook heftig
zijn. Ikzelf heb na een roerige periode de
beslissing genomen mijn vaste baan op te
zeggen. Ik kreeg zoveel lichamelijke
klachten dat ik er niet meer omheen kon.
Het roer moest om. Ik heb te gaan waar
mijn hart echt blij van wordt. Retespannend kan ik je vertellen... Maar op
een gegeven kun je niet anders dan gaan
doen waarvoor je hier op aarde bent.
Waar je zielsverlangen ligt. En het geven
van healingen en readingen.....daar word
ik naast het vak van tekstschrijver echt gelukkig van. Dus vanaf heden ben ik
fulltime zzp'er en heb ik naast mijn al bestaande tekstbureau Quentext
(http://www.quentext.nl) nu ook een praktijk als magnetiseur en medium. De naam
heb ik simpel gehouden: Quen. Een eigen website staat op de planning, nog even
geduld:)
Opruimen
En tsjonge wat ik heb zin om daarmee andere mensen (jou) te helpen met waar je
tegenaan loopt in het leven. Je blokkades helpen op te ruimen zodat je met meer
(zelf)vertrouwen en energie je pad vervolgt. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn
als je weet dat er op energetisch niveau al een hele hoop kan worden verholpen en
verlicht. Dus nee, je hoeft niet de 'diepte' in...het is in deze tijd niet meer nodig. We
mogen veel sneller door onze processen heen en een energetische healing is daarbij
een krachtige en effectieve ondersteuning.
Met deze nieuwsbrief wil ik je graag meer vertellen over magnetiseren en het
mediumschap en wat ik daarin voor jou kan betekenen.

Energetische lente-schoonmaak
Het voorjaar is bij uitstek geschikt voor een
uitgebreide energetische 'schoonmaak'. Zoals je in het
voorjaar alle deuren en ramen weer open zet en de
nieuwe frisse energie verwelkomt, zo ook is het
heerlijk om je energetisch van je winterse stof te
ontdoen.
Niet alleen voelen we fysiek wat het licht van de langer
wordende dagen met ons doet, ook ons energetisch
lichaam kan in deze tijd wel wat hulp gebruiken om de
lucht te klaren. Want hoe gaat het met je? Hoe gaat
het écht?
Ik wil graag weten wat jou bezig houdt. Waar je blij
van wordt. Maar ook waar je tegen aan loopt. Waar je
mee worstelt. En het mag duidelijk zijn....daarbij
geloof ik dat we veel meer zijn dan alleen een fysiek
lichaam. Dat we vaak tegen kwesties aanlopen,
blokkades ervaren, omdat al onze (emotionele)
ervaringen, ook de minder leuke, blijven hangen in ons
energetisch systeem. En dan wil je je graag lekker in je
vel voelen, maar schijnt het maar niet te lukken.
Een energetische schoonmaak waarbij ik onder andere
de zeven auralagen en de zeven chakra's één voor één
schoonmaak en van nieuwe energie voorzie, kan de
lucht voor je klaren, je weer lekker in je vel doen
voelen. Het helpt je opruimen van datgene wat je
vooruitgang in de weg zit.
Je voelt je na een behandeling ‘opgeruimd’ en je
vervolgt met hernieuwde energie je pad. Je zult
merken dat de dingen daarna 'soepeler' gaan.

Magnetiseren-healen
Magnetiseren is het via de handen doorgeven
van kosmische/ universele energie waarbij
blokkades bij de cliënt worden opgeruimd.
Blokkades zijn gevoelens van fysieke of
geestelijke pijn die zich manifesteren in je
lichaam en je denken. Maar blokkades hangen
ook in je energieveld. Ze kunnen er al jaren
zitten zonder dat je erg in hebt en zijn ontstaan
door alle onprettige of negatieve ervaringen in je
leven. Ervaringen uit je jeugd, of zelfs nog
eerder. Maar ook wat je oppikt van alle mensen
waar je (emotioneel) verbonden mee bent.
En dat kan een scala aan klachten geven,
uiteenlopend van een altijd aanwezig onrustig
gevoel op de achtergrond, stress, vermoeidheid,
slapeloosheid, chronische klachten, tot aan pijn
aan spieren en gewrichten als rug-, nek- en schouderklachten, reumaklachten of
ontstekingen.
Door een behandeling van de magnetiseur gaat de stagnerende energie weer stromen en
tekorten worden aangevuld. Met magnetisme worden spanningen uit het lichaam gehaald
en dat zorgt voor een vernieuwde balans in het energetische omloopsysteem. Het
stimuleert tevens het zelfhelend vermogen waardoor lichamelijke en psychische klanten
verminderen. Je energiehuishouding wordt weer in balans gebracht en je kunt opgeslagen
emoties loslaten. Je lichaam wordt opgevuld met positieve energie en levensvreugde. Je
komt meer in je kracht.
Of zoals één van mijn vaste klanten, Hagar Scholte, het verwoordt: 'Na een healing door Wendy
voel ik me lichter en rustiger. Alles valt weer op zijn plek qua energie en lijf. En door haar positieve
en versterkende woorden voel ik mij gesteund in wie ik ben en dat ik er mag zijn. Dat werkte dan
ook door in de dagen erna. En dat is een heel fijn gevoel.'

Mediumschap
Al mijn hele leven heb ik een 'lijntje' met boven...zoals
ik het altijd noem. Pas toen ik een cursus
mediumschap ging volgen een paar jaar jaar geleden,
viel het kwartje. Het mediumschap vind ik een
prachtige tool om meer helderheid te krijgen in zaken
waar je in het leven tegenaan loopt.
De energie in de spirituele wereld heeft een andere
frequentie dan de onze. Een medium stemt zijn of haar
energie af op die frequentie en ontvangt zo informatie.
Tijdens een reading maak ik contact met de spirituele
wereld en zal ik jou vertellen wie ik voel en zie. Het
gaat erom met 'bewijs' te komen alvorens er mooie
boodschappen doorgegeven mogen worden.
Boodschappen die jou op een positieve manier zullen
raken en verder zullen helpen. Elke keer weer mag ik
een schat aan informatie doorgeven waar de cliënt in
het dagelijks leven weer verder mee kan en als
ondersteuning en duwtje in de rug ervaart.
Tijdens de behandelingen in magnetisme krijg ik overigens ook regelmatig boodschappen
door van overleden dierbaren en/of gidsen.

Healing op afstand
Een afstandshealing is heel geschikt als je niet
zoveel tijd hebt of ver weg woont. Het effect is
hetzelfde.
Waarom een healing op afstand kan werken heeft
alles te maken met het feit dat wij aardbewoners
tijd en ruimte ervaren maar dat deze dimensies op
een ander niveau niet bestaan.
Voor een afstandshealing spreken we een dag en
tijdstip af. Je gaat ergens rustig zitten of liggen en ik
stem mij op jou en jouw energiesysteem af. Ik laat
me hierin leiden. Wat belangrijk voor jou is om te
weten, krijg ik door. Je kunt fysieke sensaties
ervaren tijdens een afstandshealing maar dat hoeft
niet. Belangrijk om te weten is dat er energetisch
echt het een en ander wordt opgeruimd en je
boodschappen krijgt waar je op dat moment iets
aan hebt.
Na de behandeling hebben we telefonisch contact waarin ik je vertel wat ik heb
waargenomen en ervaren.

Regressie- en reïncarnatietherapie
Een andere vorm van healing is een regressie- of reïncarnatiesessie. Bij regressie- en
reïncarnatietherapie gaan we ervan uit dat de oorsprong van veel klachten en problemen in
onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt.
Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens je jeugd, tijdens de periode voor
je geboorte maar ook in een of meer vorige levens. Bij regressie worden de onbewuste
oude ervaringen bewust. Hierbij maken we gebruik van een natuurlijke, lichte trance,
waarbij je je zowel bewust bent van jezelf in het verleden, als van het heden. Door je,
onder begeleiding van de therapeut, te focussen op de factoren van je probleem, kom je in
de regel vrij snel bij de oorzaak ervan in het verleden.
Door oude ladingen en ideeën, verbonden met oude ervaringen uit je jeugd of vorige levens
bewust te maken en te verwerken, bevrijd je jezelf van de klachten die ermee verbonden
waren. Bovendien kun je je daardoor ook losmaken van de energieën en ladingen die je
mogelijk van anderen hebt overgenomen.
Elke sessie begint met een kort voorgesprek, waarin de blokkade wordt besproken. Daarna
volgt de eigenlijke sessie die ongeveer een uur tot anderhalf uur duurt.

Contact met je geleidegids(en)
Regelmatig contact maken met de spirituele
wereld is een enorme steun om te dealen met
je dagelijkse issues. De laatste jaren maak ik
heel bewust contact tijdens mijn dagelijke
meditatiesessie.
Als je van binnen helemaal rustig en stil bent,
zoals tijdens een meditatie, dan is het
gemakkelijker om contact te maken met
overleden dierbaren en/of je gidsen.
Probeer het eens! Ze zitten daarboven echt te
wachten totdat ze ook jou kunnen helpen!
Ga rustig op de bank zitten, of op je bed, adem eens drie keer diep in en uit en ontspan.
Vervolgens concentreer je je op je ademhaling. Laat alle gedachten voorbij komen maar
besteed er geen aandacht aan. Observeer ze alleen. Blijf je op je ademhaling concentreren
totdat je voelt dat je rustiger wordt en je ademhaling dieper en langzamer gaat.
Dan nodig je in gedachten de spirituele wereld uit contact met je te maken. Voel wat er
gebeurt. Stel in alle rust de vraag waar je graag antwoord op wilt. Je wacht, je blijft in
stilte en je zult merken dat er een antwoord in je opkomt. Het is die gedachte die je het
gevoel geeft dat het helemaal resoneert met wie jij bent. Dat het klopt.
Vaak word je iets ingegeven dat je totaal niet verwacht. Ik vraag bijvoorbeeld tijdens mijn
dagelijkse ochtendmeditatie altijd om een aanwijzing waar ik op mag letten, of me iets te
doen staat, welke stap ik mag nemen in mijn werk. Dan wacht ik rustig af. En een
antwoord komt altijd!
We worden veel meer dan we denken begeleid vanuit de spirtiuele wereld. Het is prachtig
en helpend om daar meer en meer op te leren vertrouwen. Geloof die eerste gedachte die
in je opkomt. En ja, het hoofd fabriceert duizenden gedachten per dag, vaak vanuit ego
(angst of aangeleerde overtuigingen). De mooiste aanwijzigen krijg je echter als je stil
durft te zijn. Ga dus gewoon eens rustig zitten op de bank. Wees stil. Luister! Vraag! En
durf te vertrouwen op de antwoorden die je krijgt.

Bij Quen kun je terecht voor diverse behandelingen
op energetisch niveau die je helpen beter in je
(fysieke) vel te komen en/of antwoord te krijgen op
(levens)vragen waar je graag meer helderheid en
inzicht over wil.
Healing
Ook op afstand!
Reading
Regressie- en incarnatietherapie

Aanbieding

Nu ik volledig zzp'er ben wil ik dat graag vieren en
omdat per 1 juli 2019 de prijzen omhoog zullen
gaan, wil ik tot die tijd alle behandelingen
aanbieden voor 40 euro per sessie van een uur á
anderhalf uur. Een behandeling magnetisme in
combinatie met een reading kost 55 euro. Ik kom
met mijn behandeltafel bij jou thuis (hoe fijn!) of
we spreken af op een mooie locatie die ik vaker
huur. Voor een healing op afstand vraag ik 17,50
euro (half uur).
De nieuwe prijzen per 1 juli 2019 zijn: een behandeling magnetisme of een reading 60 euro,
voor een combi van deze twee 75 euro, een healing op afstand kost dan 22,50 euro.
Wil je graag meer informatie of een afspraak maken? Bel of whatsapp me op 06
36417646. Ik sta je graag te woord! Mailen mag natuurlijk ook:
quentext@gmail.com
Ook voor vragen over mijn andere passie; het tekstbureau kun je me altijd bellen of
mailen. Wellicht kan ik je ook tekstueel bijstaan:)) Bijvoorbeeld met het maken van
een mooie nieuwsbrief.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u quentext@gmail.com toe aan uw adresboek.

