I AM A TWINFLAME
GRATIS healing meditatie twinflames
UITLEG MEDITATIE:
Groepshealing voor verbinding met je tweelingziel. Als je je wilt verbinden met je Tweelingziel en
je bent niet fysiek bij elkaar kan je dit wel bereiken op energetisch niveau via meditatie.
Als je je afgescheiden voelt van je Twin omdat jullie proces waar jullie beiden doorheen gaan
voor een (tijdelijke) fysieke verwijdering zorgt, kan je je dmv deze healing op hart of zielniveau
verbinden.
Ook als je wel bij elkaar bent en je relatie met de ander wilt verdiepen kan je aan deze
healing/meditatie mee doen.
Stuur ons een bericht met de namen waarvoor je een healing wilt ontvangen.
Om de energie goed te kunnen voelen kan het prettig zijn om een rustige plek te zoeken tijdens
de healing.
Wij zouden het fijn vinden als je onze pagina op Facebook zou willen liken of delen om zo nog
meer mensen te kunnen bereiken met deze liefdevolle energie
ONZE EIGEN ERVARING
Het was weer een bijzondere ervaring deze meditatieve healing speciaal voor Twinflames. Onze
eigen ervaring als twinflames was de lichtpilaar die werd neergezet met daarin heling en
Bewustzijn voor de Twinflames groep.
Bijzonder was het inzicht wat we kregen in wat een Twinflame inhoudt.
Je deelt dezelfde Goddelijke vlam, iets wat we al ergens wisten maar nu zo veel helderder is
geworden. Ook het delen van hetzelfde Hogere Zelf was voelbaar en zichtbaar, een hele groep
van dezelfde Gidsen en Opgestegen Meesters om ons heen.
De kring van Onvoorwaardelijke Liefde tussen alle Twinflames en in het bijzonder voor je eigen
Twinflame, schept een hele sterke onderlinge band omdat we allen ergens weten waar we
vandaan komen en wat onze missie is.
Ons licht en Liefde te laten stralen naar de rest van de wereld die dit nog niet voelen.
Als golven werd het naar de buitencirkels richting de Aarde gezonden waar wij allen op staan
hand in hand. De twinflames die nog niet kunnen voelen dat ze deel uitmaken van het grotere
geheel helpen we met zijn allen helen door geduld en liefde op te brengen voor ieders eigen pad
van leren.... In eeuwige liefde en dankbaarheid voor het delen van onze ervaringen groeten wij
jullie
REACTIES VAN DEELNEMERS:
- Het was bijzonder, een diep contact tussen mij en mijn twin
- Ik heb weer een stukje dieper inzicht gekregen in mijn eigen stuk wat gespiegeld wordt nu in
hoe het nu is tussen mij en mijn tweelingziel
- ik voel een dieper contact met mijn tweelingziel nu op zielsniveau
- Wat ik merkte en zag en 'helder' kreeg is: Opgetild uit de dualiteit. Het overstijgen. Alle
gedachten en ervaringen zijn niet waar het om gaat, dat veroorzaakt de spanningen of
ontevredenheid. Daarachter ligt eenheid. Dat besef kwam doordringen. Wat erg mooi was, ik heb
twee poezen, echt een yin- en yangstel en die begonnen elkaar te wassen onder mijn neus. Dat
vond ik wel een heel mooi bijpassend beeld. Dank jullie
-Het was bijzonder en helend. Er kwam iemand naast me liggen die me bekend voor kwam en
het heelde me. Ik voelde jou ook in het begin er heelde van alles wat me klein liet voelen...
bedankt
Ik voelde veel energie en aan het eind en er bewoog iets bij mijn hartchakra

-Ik was in de natuur op mijn paard even helemaal alleen en niemand die me stoorde, mijn
gedachten waren rustig en ik dacht weer terug aan die mooie tijd...
- de healing heeft mij een extra boost gegeven op zielsniveau, ik kon jullie voelen, er werd
negatieve energie bij me weggehaald. Nu voel ik weer veel meer en er komen herinneringen bij
me terug van voor mijn burn out.

VOLLE MAAN HEALINGEN:
Verbind je met de volle maan en met jezelf en laat los wat niet meer met jou resoneert.
Reacties van deelnemers:
- heerlijk zacht
- liefdevol en er is weer veel gebeurd!
- verwarmend vooral in mijn hartchakra
- voel me heel licht nu
- ruimt lekker op!
- heerlijk die maan energie wat dat met je doet gaat heel diep!
- ik kijk uit naar de volgende!
- ik voelde me heel erg verbonden met jullie en met de energie, stroomde heerlijk!
- ging diep in mezelf en heel relaxed ik voel me een ander mens nu

