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10 Positieve Argumenten voor een Innerlijke Reis 

Een Innerlijke Reis heeft een Helende werking waar de persoon een reis maakt naar 

zijn of haar onderbewuste (verbeelding). Spirituele helpers en Gidsen begeleiden je. 

 

1. Verheldering van je LevensDoel. Hoeveel van ons ervaren dat ze in het  leven op 

de verkeerde weg zijn? Hoeveel mensen hebben een innerlijk gevoel van 

onbehagen? Een innerlijke reis kan helpen licht te werpen op je ware doel, en kan 

helpen je  te verplaatsen in een staat van rust en vertrouwen. 

2. Ondersteuning bij Lichamelijke Genezing. Een innerlijk reis kan worden gebruikt om 

licht te werpen op wat houdt een fysieke kwestie in de plaats, en het kan ook 

aanwijzingen geven over wat nodig is voor een volledige genezing te laten 

plaatsvinden. Reguliere geneeswijze blijft noodzakelijk (bezoek je arts). 

3. Ontdek en Verwijder Blokkades naar Overvloed Verward door gebrek in je leven? 

Je kunt de Innerlijke Reis gebruiken om de oorzaak en wat het zal duren om 

overvloed te laten stromen te identificeren. 

4. Onzeker over welk Pad ? Niet zeker welke baan te nemen of welke stad om naar 

te verhuizen ? Een Innerlijke Reis een geweldige manier om je weg te ontdekken 

naar je volgende Hoogste en Beste versie van je-zelf 

5. Heling van een Relatie. Je hebt in 6 maanden niet met je moeder gesproken? Je 

bent niet zeker waarom jij en je partner elke dag vechten ? Ik verwacht dat je zult 

versteld staan van wat je leert als je de wens uit  om een belangrijke relatie te helen. 

6. Een Nieuwe Relatie aantrekken Zoek je een Zielsmaatje ? Jouw tweelingziel? Een 

Innerlijke Reis is een mooie start. 

 

7. Verbinden met je Voorouders. Je ontmoet velen op je Reis, ook overledenen. 

Maak je Innerlijke Reis met de intentie hun te ontmoeten. Kans dat je ze ontmoet. 

 

8. Meer Rust in je Leven. Je kan de Innerlijke Reis gebruiken om te ontdekken wat je 

meer Rust (of Geluk, Blijheid..) in je leven. 

9. Anderen te ondersteunen. Ja, je kan iemands zorgen mee nemen in de Innerlijke 

Reis en terug komen met informatie die hem/haar kan helpen. Je kan niet het Pad 

van een ander bewandelen. 

10. De Wereld dienen. We zijn hier om 100% je beste leven te scheppen en 100% 

dienstbaar te zijn. Een krachtige Intentie in deze Reis is om te leren op welke 

manieren je dienstbaar kan zijn aan de wereld en aan de bewoners. 

 

 


