Jules Deelder:
‘De zin van het leven
ben jezelf.’

Zie MeZelf - Marian van Herp

Ervaringen met Zie JeZelf

Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is mijn doel? Die
vragen staan centraal in mijn leven.

Gert uit Breda: consult
Marian heeft mij geweldig geholpen. Ze liet me
inzien en invoelen waar ik nog aan mag werken
met mijzelf. Daar ben ik heel dankbaar voor!

Mijn zoektocht naar spirituele groei bestond vaak uit
vallen en opstaan. Ik ontdekte dat spirituele ontwikkeling veel inspanning en investering in jezelf vraagt.
Het mooie hiervan is dat die spirituele ontdekkingsreis
steeds weer nieuwe inzichten in jezelf geeft.

Aart-Jan uit Strijen: reizen
Door de spirituele reis naar Engeland ben ik dichter bij mezelf gekomen. Ik heb energieën beleefd
én genoten van de omgeving onder liefdevolle
begeleiding.

Net als iedereen heb ook ik begeleiding nodig gehad;
van mijn ouders, leerkrachten, vrienden en coaches. Ik
heb in mijzelf geïnvesteerd met persoonlijke sessies en
cursussen op het gebied van meditatie, tarot, magnetiseren en healing. Als verdieping op deze onderwerpen
heb ik deelgenomen aan spirituele reizen in o.a. Enge
land, Ierland, Egypte, USA en Hawaii. Gevolgd door
de opleidingen Energetisch Coach, Medium & Trance
Healing Therapeut. De input die dit heeft gegeven aan
mijn ontwikkeling en leven is niet in woorden te vatten. Zoals ik al aangaf, heb ik hier hulp bij gekregen.
Een mooi gezegde luidt: “Als je er klaar voor bent verschijnt de juiste leraar”. Ik heb het geluk gehad dat ik
die telkens heb gevonden en ik hoop dat ik voor jou
ook zo’n leraar mag zijn.

Jolanda uit Culemborg: huis zuivering
Mijn huis voelde al een paar jaar niet goed aan.
Marian heeft mijn huis gezuiverd en sindsdien
voelt mijn huis weer licht en beschermd. Een
aanrader!
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Dalai Lama:
‘Bezoek elk jaar een plek waar je
nog nooit bent geweest’

Friedrich Rûckert:
‘Niets ongelukkiger dan zich niet thuis
voelen waar men thuis is.’

Zie JeZelf - Consulten

Zie JeZelf - Spirituele Reizen & Vakanties

Zie JeZelf - Huis Zuivering

In een consult werk ik met een combinatie van methoden die ik door de jaren heen mezelf eigen heb
gemaakt. Ik laat mij hierbij leiden door de Lichtwereld
en mijn innerlijk weten, vanuit intuïtie en ervaring.

Bij spirituele reizen & vakanties ligt de nadruk op
het volledig ervaren en beleven van de plaatsen en
plekken die we bezoeken. Dit kan alleen als er onderling vertrouwen is. Iedereen moet zich vrij en veilig
kunnen voelen. Ruimte voor een persoonlijke beleving
is belangrijk, omdat je zo het contact met jezelf, met je
‘eigen wijsheid’ kunt herstellen of versterken.

In een huis wordt geleefd en waar leven is, is energie.
De energetische lading in een huis bepaalt de sfeer
die wij vaak onbewust ervaren. Het is goed je ervan
bewust te zijn dat je huis verontreinigd kan raken door
allerlei energieën. Deze energieën hebben vaak negatieve effecten op de gezondheid of welzijn van de
bewoner(s).

Het gezelschap zal bestaan uit gelijkgestemde m
 ensen.
Het zijn mensen zoals jij en ik; geboeid door het leven,
verlangend naar innerlijke rust, spirituele groei, geluk
en voldoening.

Tijdens de energetische zuivering maak ik mediamiek
contact met de aanwezige entiteiten, energieën of
overledenen. Ik werk dan samen met mijn gidsen en
engelen om deze entiteiten, energieën of overledenen
liefdevol naar het licht te begeleiden.

Door verbinding te maken met jouw energie, je ziel,
je innerlijk kind, aanwezige gidsen en engelen zal er
informatie naar voren komen. Deze informatie is voor
jou van belang, voor het proces of levenspad waarop
jij je op dat moment bevindt. Ook zullen, indien aanwezig lifters en oude energieën weggehaald worden.
Het benoemen van wat je beweegt en wat je belemmert
geeft inzicht, bewustwording en ruimte om er iets mee
te doen.
De keuze wat je met deze informatie doet of niet doet
blijft altijd bij jezelf, dat is aan jou. Dit inzicht geeft je
in ieder geval de mogelijkheid jezelf los te maken uit
patronen die niet meer bij je passen. Door hier zelf aan
te werken, creëer jij je eigen geluk.
Tijdens een consult werk ik o.a. met tarot. Dit om
inzicht en healing van processen te ondersteunen.

Vakantie is belangrijk. Het is voor velen een moment
om fysiek tot rust te komen. Maar ook spiritueel is het
belangrijk om je accu op te laden. Mijn reizen vormen
een mooie combinatie van beide. Wil je het aardse genieten combineren met ervaringen die je ráken, die
een ander licht werpen op jezelf en jouw leven? Dan
is wellicht de tijd rijp om met mij mee op reis te gaan.
Ik vind het héérlijk en geniet er met volle teugen van
om iedere keer weer, op aanwijzing van de Lichtwereld,
een reis te mogen organiseren.

Belangrijk hierbij is dat ik contact maak met deze vormen en via vragen probeer te achterhalen wie ze zijn
en waarom ze zich hier nog bevinden. Dit werkt ver
helderend en bewust wordend naar de bewoner(s) toe.
Waar ik niet in geloof, is het wapperen met salie. Naar
mijn overtuiging zijn entiteiten wezens die een helpende of dwingende hand nodig hebben om uit je huis,
meegenomen te worden naar het licht. Hiervoor vraag
ik de hulp van hogere machten als gidsen en engelen.

