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Het is alweer een tijd geleden dat ik de laatste Nieuwsbrief schreef.
De afgelopen maanden ben ik naast mijn werk als maatschappelijk werkster, trainer en therapeut
erg druk geweest met de Quantum-Touch (zie nieuwsbrief vorige keer).
Ik heb erg veel geoefend met mooie resultaten. Inmiddels heb ik ruim 70 uur ervaring opgedaan.
Vanmiddag heb ik alle verslagen van de behandelingen en de inzichten die ik heb verkregen verzonden naar de USA. Hiermee ontvang ik mijn certificaat en over een paar weken sta ik officieel
geregistreerd als Q-touch therapeut.
Dus heb je klachten, bel me voor een afspraak en ik behandel je met veel plezier.
Ik heb de Q-touch ook aan een aantal collega’s met partners geleerd en ook zij zijn razend enthousiast geworden. In mijn werk als Maatschappelijk werkster is het ook goed te gebruiken bij pijnklachten of emoties.
In september ga ik de Super Charging workshop doen en in oktober en november de laatste twee
workshops, daarna mag ik zelf ook workshops geven.
Vorige week had ik een gesprek met Yolande en ze wil me graag helpen om de eerste workshop in
Portugal samen te geven. Ik heb er echt zin in om Q-touch aan anderen te leren en ook om de
Portugezen te kunnen behandelen.
Ik vind het tot nu toe de mooiste en snelste methode van genezen.

Reizen

In maart ben ik naar de Dominicaanse Republiek gereisd, waar ik Roel opgezocht heb. Roel was
weer aan het werk bij Adopem (micro financiering).
Ik heb kennis gemaakt met collega’s en de vrouwelijke directeur en haar oude moeder, die nog
steeds werkt. Bij hun thuis hebben we de laatste avond gezellig gegeten.
Wij zijn daarna met de bus naar het noorden gereisd, waar we gewandeld hebben .
Ons doel was om daar de Walvissen te zien, die daar naar toe komen om te paren en te jongen.
Gelukkig hebben we ze gezien. Een fantastische ervaring.
Toen we terug kwamen uit de Dominicaanse Republiek ben ik meteen naar Portugal gereisd om
een ontbrekende handtekening te zetten bij de notaris.
In mei zijn Roel en ik samen een week in Portugal geweest. Het was erg fijn om daar weer te zijn.
Alle vergunningen zij nu rond, dus eindelijk kan er gebouwd gaan worden.
Ik heb op onze mooie plek alle prachtige bloemen gefotografeerd, want het laatste weekend dat we
er waren is de grond van het klif afgegraven.
Helaas zijn er veel mooie bloemen verdwenen en de 3 boompjes.
Je kunt een paar foto’s op de website bekijken www.centrumdevlinder.nl.
De witte klaprozen vind ik prachtig. En de foto met de lichtval van de zonnestralen op de aarde.
Op de voorkant van het boek ‘’Spirituele plekken in Nederland” van Henk Ganzeboom staat een
foto van het Solse Gat bij Ermelo en deze foto lijkt heel erg op de foto in Portugal. De foto waar ik
mijn eigen schaduw heb gefotografeerd (ontmoeting met mijn schaduw) zie beschrijving vorige
nieuwsbrief.

Voor mij voelt het als een heel spirituele plek, waar we gaan wonen. Het verschijnen van de Engel.
Vooral beneden bij de rivier bij Praia Amoreira voel je de stilte in je.
Aafke (vriendin) en Ruud zijn er geweest en zij ervoer hetzelfde als ik. Vooral de verstilling in de
bedding van de rivier. De verstilling is fijn voor de meditaties die ik daar wil gaan doen. Aafke wil
nu ook haar mozaïek en speksteen cursus in Portugal gaan geven en daar ben ik erg blij mee.
We hebben weer prachtige wandelingen gemaakt.
Steile rotsen, begroeide heuvels, de omhelzing van de zandstranden, de oceaan, rivieren, meren,
scheppen een beeld dat elke beschrijving en fantasie overtreft, dat alleen door de natuur gemaakt
kan worden.
Voeten op de aarde, gedachten helder, mooie inzichten verkrijgend, meditatief, dat is voor mij
wandelen. Op die manier wil ik de wandelingen straks ook gebruiken.
De symboliek van de natuur zien en voelen. In Happinez staat; Water kiest altijd de weg van de
minste weerstand.
Het durft zijn loop te verleggen, heeft geen haast en komt er wel, uiteindelijk.
De weg van de bron naar de uiteindelijke bestemming is nooit de kortste maar wel de vloeiendste.
Niet rechtlijnig, maar mooi meanderend, stromend, daar kunnen we van leren. Dit gevoel heb ik
als ik bij de rivier ben.
Na Portugal zijn we een week op Corfu geweest, waar we gevierd hebben dat we 5 jaar getrouwd
zijn. We wilden naar Brazilië omdat we daar getrouwd zijn maar dat lukte even niet. Het was een
mooie dag. ‘s Nachts in een net geopend café getoast. ‘s Morgens vanuit Corfu stad naar Paleostritsa gereden met prachtige vergezichten, Kloosterburcht en mooi eenvoudig kerkje, waar ik
kaarsjes gebrand heb.
Koffie met Griekse taart. Via binnenweggetjes naar Agios Georgios. Bij Maria een lekkere Griekse
salade. ‘s Middags op een groot, bijna verlaten strand in de zon.
S ávonds heel romantisch bij zonsondergang met de klotsende golven onder ons ontzettend lekker
en gezellig gegeten in een visrestaurant.
De volgende dag, om de liefde te bestendigen naar het Kanaal van de Liefde, rotsen die door het
zeewater omgevormd zijn tot indrukwekkende beeldhouwwerken. Deze rotsen steken boven het
water uit en vormen samen een natuurlijk Kanaal.
Nog prachtige wandelingen in de bergen, waar we een heel klein kerkje ontdekten uitgehouwen in
de rots (bleek ooit een piratenkerkje te zijn) Op de kaap ook en heel klein kerkje. Nog een oude
Romaanse route gelopen, waar we uiteindelijk in een klein dorpje uit kwamen waar de tijd heeft stil
gestaan.
Voor mij bijzonder verrijkende ervaringen, waar ik me erg gelukkig bij voel.

Lezingen
In het voorjaar ben ik nog naar een paar lezingen geweest.
Lezing van Guurtje Kieft over Natuurwezens en de weg naar zelfkennis.
Lezing van Hans Stolp op witte donderdag over Golgotha.
In zestien gedichten neemt hij je mee naar het sterven van Jezus en de gebeurtenissen daarna,
erg boeiend. N.a.v. de lezing heb ik ook een paar boeken over Maria Magdalena gelezen.
Lezing Geert Kimpen. Schrijver van de Kabbalist. Een ontzettend leuke en humoristische man. Het
is een mooi inzichtgevend boek over de Kabbala.
De lezing gaat over stap voor stap van wens naar werkelijkheid. Het 10 stappenplan voor de vervulling van elke droom. Inmiddels heb ik het boekje via Happinez besteld.
Zaterdag was ik naar de uitvaart beurs in Alkmaar. Er waren veel mooie stands en ik boeiende
mensen gesproken. Ik ontmoette daar Claudis Koole van Vlinderijnes.
Vlinderijnes staat voor; waar de onverbrekelijke liefdesband centraal staat (www.vlinderijnes.nl).
Ik heb daar voor mijn moeder die nu bijna 5 jaar geleden is overleden de begeleidingskaars gekocht, omdat ze nooit van mijn zijde wijkt.
De begeleidingskaars is een handgemaakte universele liefdeskaars.
Deze liefdeskaars heeft een bundel van symboliek van een spirituele diepgang.
De kaars in de kleuren blauw, paars, wit, het zilveren koord en de vlinders draagt de essentie van
de onverbrekelijke liefdesband.
De mooie vlinders die er via mijn lieve moeder voor en na haar dood en bij het afscheid waren blijft
als herinnering nog steeds voelbaar en zichtbaar.
Alle tekens en symbolen die ik van haar mag ontvangen daar ben ik zeer dankbaar voor.
Ook heb ik nog een mooie engel, vlinder en lieveheersbeestje van glas gekocht.

Boeken

Ik ben nu een goed boek aan het lezen wat ik straks bij mijn cursus goed kan gebruiken.
Het boek heet; Vraag en het wordt gegeven.
Centraal in dit boek staat de gedachte dat het oneindige en overvloedige Universum luister naar de
emotionele lading van onze geheime of uitgesproken wensen.
Luisterend naar de vibratie van onze emotie kan het Universum niet anders dan het gevraagde
schenken, mits wij de stroom niet hinderen.
En hoe je de stroom kunt toelaten, wordt met tal van voorbeelden en oefeningen duidelijk gemaakt.

DVD

Ook heb ik de dvd ‘The Secret‘ gekeken en het boek gelezen
The Secret bevat eeuwen oude wijsheid en inzichten van hedendaagse meesters.
In dit boek vertellen zij, hoe ze the Secret hebben ontvangen en gebruikt.
De verhalen gaan over dat je zult inzien dat je een verborgen, nog ongebruikte kracht bezit, een
ongekend vermogen om al je wensen te realiseren.
Heel veel is mij al bekend, door de wijze lessen van Roy Martina, de boeken van Louise Hay,
Wayn Dyer, Brandon Bays, Julia Hastings enz.
Een mooi stuk uit the Secret, waar ik graag deze nieuwsbrief mee wil eindigen.
De aarde doorloop zijn cirkelbaan voor jou.
De zee wisselt van eb naar vloed voor jou.
De vogels zingen voor jou.
De zon gaat op en onder voor jou.
De sterren stralen voor jou.
Al het mooie wat je ziet en het wonderbaarlijke wat je ervaart, het is allemaal voor jou.
Je bent de schepper van je eigen bestemming.
Niemand anders kan je dans dansen.
Niemand anders kan je lied zingen.
Niemand anders kan je verhaal schrijven.
Creëer nu jezelf en je leven.
Ik wens je een fijne zomer vakantie, waar je ook gaat of wat je ook doet, geniet ervan!
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het najaar.
Een zonnig groet van Wies

