De Waarde van een Akasha Record Reading
Waardevolle Informatie voor je Levenspad

‘Wat blokkeert je om je dromen waar te maken ?’
• Misschien maak je onbewust uit gewoonte steeds dezelfde keuzes te maken ?.
• Of heb je het gevoel vast te zitten ?
• Je wilt een verandering in je leven maar het lijkt of iets onzichtbaars je terug houd.
• Wat als iets onzichtbaar je blokkeert in van het maken van nieuwe keuzes ?
De Akasha Record bevat alle Gedachten, Gevoelens en Acties die je uitzend in het
universum in je huidige leven en levens in het verleden. Door te kijken naar wie je bent
vanuit energetisch oogpunt kan ik te weten komen wat je misschien energetisch
blokkeert in het bereiken van je doelen.

Voordelen


Oorzaken - Graaf diep in de onderliggende oorzaken van terugkerende
problemen in je leven. Dingen gebeuren om een reden uit vorige levens of in het
huidige leven. We gaan graven in de beperkende patronen en overtuigingen
die zijn ontstaan rond deze energetische situaties die er de oorzaak van dat je
ontevreden bent en we verwijderen ze op een Akasha Record niveau.



Duidelijkheid - Eindelijk krijg je ah-ha momenten op situaties die blijven op te
duiken in je leven. Je krijgt helderheid die je nodig hebt om besluiten te nemen
om door te gaan in een relatie of een carrière verandering te maken.



Bevestiging -Krijg bevestiging van je talenten en sterke punten op zielsniveau.
Door dit te weten kun je krachtige beslissingen en keuzes maken in de lijn met
wie je werkelijk bent in plaats van nagestreefde zelf.



Keuzes - Begrijp dat je meer keuzemogelijkheden hebt en je kunt doen in een
bepaalde situatie of omstandigheid. We zullen die keuzes samen verkennen en
valideren welke zijn verbonden met jouw waarheid en doel.



Commitment - Echte verandering komt uit het maken van een echte beslissing
en inzet voor verandering echt willen. Als je begrijpt wat er energetisch gaande
is en wie je bent op zielsniveau, kunt je duidelijk en krachtig worden in je
beslissingen om nieuwe acties te nemen en eindelijk te krijgen wat je wilt.
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