Energetische ondersteuning.
Wanneer je op energetisch niveau ondersteuning vraagt aan de groep Lichtwerkers zijn er zo’n 20
personen die voor je aan het werk gaan.
Zij krijgen een mailtje van mij met de vraag om jou op afstand energetisch te ondersteunen. Ze
krijgen daarbij alleen maar jouw voornaam door. Verder blijft het helemaal anoniem.
Je kunt zeggen dat het bij het werken met Licht, met Energie, vooral om INTENTIE gaat.
Hierbij ben jij als een soort ontvanger en zijn zij de zenders.
Het is immers een gegeven: ALLES IS ENERGIE, ALLE ENERGIE STROOMT OP FREQUENTIES, ZIJN
GOLVEN, ZIJN TRILLINGEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS. Zelfs gedachten zijn trillingen die
uitgezonden worden; zij zijn een zeer sterke vorm van energie. Kristalzuiver Licht is energie van de
allerhoogste trilling.
Wat mag jij doen:
Bedenk en formuleer wat je precies nodig hebt, welke hulp er aan jou verleend mag worden.
Dat kunnen allerlei redenen zijn.
Op fysiek niveau:
- ter ondersteuning van het goed voorbereid een operatie ingaan
- voor het perfect laten verlopen van een operatie
- voor een goed herstel daarna
- ter ondersteuning van de medische handelingen
- voor verlichting van pijn
- voor heling en genezing van een ziekte
Ook op psychisch niveau:
- om innerlijk rustig te zijn
- om te kunnen ontspannen
- om positief te zijn en te blijven
- om spanningen te verminderen
- om negatieve gedachten te leren omzetten naar krachtige gedachten met een positieve lading
- als je even heel veel op je bordje hebt
- of wanneer je depressief bent

Op Geestelijk of Energetisch niveau:
- om kracht te krijgen voor een proces waar jij doorheen gaat
- energie om weer de levenslust te kunnen pakken
- om je te (leren) openen voor energieën die er voor je zijn om je te helpen
- om je te openen voor de wereld waar zeer zuiver Licht vandaan komt
- om hulp te (leren) vragen aan de allerhoogste energetische krachten die er voor je zijn om jouw
eigen intenties in vervulling te laten gaan
- om jouw eigen wereld Lichter te maken
Wat ik hierboven bij de verschillende niveaus aangeef, zijn slechts voorbeelden.
Jouw ideeën kun je eventueel ook nog met mij bespreken via e-mailcontact.
Wanneer je daar behoefte aan hebt, voel je welkom, want:
Het is van groot belang dat jij jouw eigen intenties kent en dat jij weet wat jij nodig hebt.
WAT JIJ WILT … DAAR GAAT HET IMMERS OM.
Zo creëer je dan zelf jouw eigen vraag, jouw eigen intenties. Zo draag je jouw eigen
verantwoordelijkheid in het proces waarin jij zit, en wij sluiten zo nauw mogelijk bij je aan door
trillingen te geleiden op alle niveaus.
Het is ook van belang dat jij jezelf richt tot de Lichtwereld en je hart opent voor de hulp die daar
vandaan komt.
Wat wij als groep doen is aansluiten bij de intenties die jij geformuleerd hebt. We bundelen en
zenden Lichtkrachten die aansluiten op alle niveaus, zowel fysiek, psychisch, geestelijk als
energetisch.
Zie het maar als een soort Lichtcirkel om je heen, een energieveld dat zich voor jou vormt, waar
vanuit precies de juiste energieën naar jouw hart stromen die jou volledig dragen in jouw proces.
Stuur je vraag om ondersteuning naar r.vandereerden@home.nl
Ik stuur dan een mail naar de Lichtwerkersgroep met de vraag of zij je gedurende twee maanden
willen ondersteunen in de intenties die JIJ uitgezet hebt. (Deze periode kan op jouw verzoek verlengd
worden).
Als tussentijds jouw situatie verandert, maak dan opnieuw contact en stuur me een e-mail waarin je
met mij overlegt wat je nodig hebt, waarna ik opnieuw de groep vraag aan te sluiten bij die nieuwe
veranderde intenties.
Na de periode van twee maanden ondersteuning kan de groep er in principe mee stoppen.
Als jij dan je hart blijft openstellen voor de energie, die in die Lichtcirkel voor jou stroomt, kun je zelf
steeds jouw intenties uit blijven zetten in dat veld en kan de juiste energie voor jou blijven stromen.
Zo voorkomen we dat je afhankelijk wordt van de Lichtwerkgroep die voor jou aan het werk is en
word je zelf een Lichtwerker.
Met een mooie wederdienst om mee te werken als Lichtwerker voor jouw eigen omgeving waar
mensen behoefte hebben aan ondersteuning.
Mocht het zijn dat je voor iemand anders hulp wilt vragen: toestemming van de aanvrager is altijd
nodig. Wanneer de hulpvrager niet bij machte is om zelf de hulpvraag te stellen mogen we altijd Licht
voor de persoon bundelen en in een veld om hem of haar heen zetten.
Rian van der Eerden.

