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Najaar 2016
Beste lezer,
De mooie zomer ligt weer achter ons en we gaan ons nu weer meer binnenshuis begeven. Een goed
moment om te spiegelen of jouw huis is zoals jij het echt wilt hebben. Nu kan je voelen en kijken of je
zaken wilt verplaatsen, opruimen of vernieuwen. Leren inrichten met je gevoel zorgt ervoor dat je
thuiskomt in jouw huis! Soms is daar meer voor nodig dan alleen aan uiterlijke zaken te werken.
Hiervoor meer in deze nieuwsbrief.

Energetisch reinigen, hoe werkt
dat?
Je hebt er vast wel eens van gehoord,
iemand die zijn huis energetisch laat
reinigen, maar wat is het precies en hoe
werkt het?
Iedereen kent het wel, het gevoel dat er
iemand naar je kijkt terwijl je alleen bent, of
het voelen van een aanwezigheid in huis. Dit
hoeft lang niet altijd een negatieve energie te
zijn maar het kan vervelend zijn voor
hooggevoelige personen, zeker als de
aanwezigheid van een energie gepaard gaat
met fysieke of emotionele klachten.
Je kunt je huis beschermen door het plaatsen
van van de gouden driehoek (amethyst,
rozenkwarts en bergkristal) en door het
branden van salie en heilig hout. Ook het
goed schoonhouden en het regelmatig
luchten zorgt ervoor dat er meer positieve energie de woning in stroomt. Je huis in het licht zetten door
middel van visualisatie helpt ook goed, want waar licht is, is geen duisternis. Wanneer de klachten dermate
erg worden zoals; nachtmerries, het voelen van zware negatieve energieen, het horen van vreemde geluiden
of het zien van schimmen dan is het verstandig om hulp in te schakelen. Voor informatie over het energetisch
reinigen kan je contact opnemen via info@truepoint.nl

Komende workshops
Er staan voor de komende tijd weer een aantal mooie workshops op het programma. Hieronder een
overzicht.
Workshop: Je huis, een spiegel van de Ziel

Weet je dat jouw huis je innerlijk weerspiegeld?
Wat zegt jouw huis over jezelf?
Is jouw huis schoon en opgeruimd?
Ontdek de symboliek van je huis en neem de gelegenheid om wat dingen aan te pakken en
veranderingen tot stand te brengen.
Je ogen zijn de spiegels van de Ziel. Je huis is de weerspiegeling van je innerlijk.In deze workshop
gaan we aan de slag met je innerlijk, de vertaling naar én de opruiming van je huis op energetisch
niveau door het lezen van de symbolen. Kleuren in je huis, lekkage, verstopt toilet, planten; alles wat
in je huis gebeurt heeft een betekenis. Tijdens de workshop ga je aan de slag met de symbolen en
hun betekenis en leer je jouw huis op te ruimen en in eigen beheer te nemen. Je leert energetisch
waar te nemen en zorgen voor een goed stromend energieveld in en om je huis. We gaan op
afstand je huis reinigen door middel van meditatie waarin jij je huis doorloopt en waarneemt wat er
aanwezig is. Alles wat er niet hoort of niet meer nodig is gaan we opruimen.
Aan bod komen ook de verschillende materialen waarmee energetisch gereinigd kan worden. Denk
hierbij aan wierook, heiligenhout, salie, smudge en verschillende soorten edelstenen.
Meer info en data vind je op de website van Nimis en Truepoint
Workshop: Volg je Zielspad
Durf jij jezelf verder te ontwikkelen? Heb jij een innerlijk weten dat er meer is in het leven? Je hebt je
vast wel eens afgevraagd: wat is mijn doel op aarde?
Een vraag die niet voor iedereen eenvoudig is te beantwoorden. Zeker nu de wereld in een
overgangsperiode bevindt, we gaan van 3D naar 4D. Eind 2012 is het Aquariustijdperk aangebroken
met als gevolg dat we collectief een shift maken van de derde dimensie naar de vierde dimensie. Op
weg naar de vierde dimensie is het belangrijk om van oude trauma’s en negatieve emoties af te
komen. Het is belangrijk om met verschillende aspecten, zoals oude pijn of onverwerkte
gebeurtenissen van jezelf aan de slag te gaan zodat je een upgrade kan maken naar de vierde en
vijfde dimensie.
In de huidige maatschappij is het belangrijk om informatie te leren filteren. Wat zijn je werkelijke
Zielslessen. Durf jij je hart te volgen of blijf je steken in oude, gemakkelijke patronen. Tijdens deze
workshop wordt uitgelegd hoe jij Zielspad kunt bewandelen en wat je kunt doen als dit pad wordt
belemmerd.
We gaan je tijdslijn uitzetten. Deze gaan we bekijken vanuit het verleden, het heden en de toekomst.
Welke lessen durf jij te trekken uit de gebeurtenissen in je vereleden.
Waar bevindt jij je nu?
Meer info en data vind je op de website van Nimis en Truepoint

Wanneer je je thuis voelt in je huis en in jezelf, straal je dat uit naar de mensen om je heen, verwarm
je de omgeving en straalt de liefde door naar de aarde, onze thuisplaneet.
Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.
- Mahatma Ghandi Truepoint
Huijbert van Schadijcklaan 10
1241 BR Kortenhoef
www.truepoint.nl
info@truepoint.nl
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