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Zorgenden... samen voor een glimlach
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Voor al de zorgenden tussen de mensen. Voor ieder hart dat een stuk van zichzelf
geeft voor een ander, klein of groot... weet dat jullie werk en inspanningen niet alleen
maar vruchten afwerpen in jullie persoonlijke levens en in de ervaringen die je
maakt. Weet dat de glimlach die je tovert op het gezicht van wie dan ook, meer is
dan alleen maar die ene glimlach.
Weet dat er een verbondenheid is tussen alle zorgdragers en zorgenden. En dat die
verbondenheid steeds dichter naar elkaar toe begint te komen.

Velen hebben lang gedacht dat ze de enige zorgenden zijn in hun eigen kleine
universum en dat is heel begrijpelijk. Maar als je straks de lach op iemand zijn
gezicht ziet verschijnen voor iets wat jij hebt gedaan, voor een zorg die jij aan
iemand hebt gegeven. En die zorg hé, dat kan iets kleins zijn, dat kan een gebaar
zijn, dat kan een moment van begrip zijn. Dat kan een minuscuul cadeautje zijn.
En je ziet dat gezichtje lachen hé … weet dan dat er eigenlijk naast jou een andere
zorgende staat die ook een gezichtje heeft doen lachen en nog een zorgende staat
die ook een gezichtje heeft doen lachen.
En dat er eigenlijk heel veel goeds gebeurt. Uit jouw handen, door jou, maar niet
door jou alleen, maar door een collectief aan zorgdragers.
Durf je met je broeders en zusters te verbinden. Durf te voelen dat jij niet de enige
bent die bekommerd is om het lot van de wereld. Weet dat wij met horden, maar
horden van mensen en van zielen zijn die zich inzetten, elke dag, om van deze
wereld een meer glimlachende wereld te maken. En voel je niet alleen!
Durf om je heen te kijken en zie de andere zorgdragers en zeg: hey vriend, ik weet
waar jij mee bezig bent, ik ben daar ook mee bezig. Geef elkaar een knuffel en ga
samen verder.
Het is heel belangrijk dat bewustzijn, het weten dat je verbonden bent in de strijd,
dat je niet alleen op het slagveld staat. Want ja, het is soms een slagveld af en toe hé.
Want de krachten die niet zo zorgzaam met mensen en met situaties omgaan die
zijn niet min de laatste tijd, ja. Maar door dat ieder in zijn eigen kleine leventje die
strijd is aan het strijden, lijkt het soms alsof je alleen op je tegels staat.
Wel, het is een groot schaakspel. En of je nu een koning bent of een pion, of wat dan
ook. Je maakt deel uit van een team mensen, een team harten.
Durf de hartenklop van de andere zorgdragers te voelen en
dan hoor je een lied hé, in je hart en in je hoofd weerklinken
dat te luid is om te kunnen verstaan hé.
Zo sterk is gemeenschappelijke zorgkracht. En die is er!
En het is tijd dat elke zorgdrager dat ook begrijpt, dat ook
beseft, dat ook ervaart, dat ook voelt, dat we SAMEN bezig zijn.
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En dat niet één gezichtje alleen maar gelachen heeft vandaag, maar dat er vele
gezichten hebben gelachen. Omdat wij ook met velen zijn.
En als die eenheid - dat bewustzijn van de lachers - die beseffen: hey er wordt voor
ons gezorgd … dus we zijn met vele die lachen kunnen.
En de zorgdragers die beseffen van: hey wij zijn met velen die samen voor iets goeds
aan zorgen zijn. Dan wordt dat 1 mooi bloementapijt, 1 mooi boeket.
Het boeket dat ik hier voor me heb staan, is een boeket zoals wij als mensen allemaal
samen zijn.
Durf die eenheid te voelen. Want die eenheid wordt ook van hogerhand
georkestreerd en voor je het weet doe je ´s morgens je venster open en je ziet zo
iemand als jij aan de andere kant van de straat staan. En je ziet de kinderen en de
oudjes en de behoevende mensen weer dansen in de straten. Dat is beloofd.
Maar jij moet je ogen opendoen en eens goed om je heen kijken.
En zien dat er werkelijk heel veel goed werk is verricht en dat je
je niet meer alleen hoeft te voelen in je strijd.
Het is niet 'Samen staan wij sterk'.
Het is: 'Besef hoe sterk wij allemaal samen gewoonweg zijn!'

Universele boodschap, 29-12-2016
door Loesja.
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Liever een persoonlijke boodschap?
De stem van je ziel… niet makkelijk te horen of te onderscheiden in de overvloedige
stroom aan informatie die ononderbroken op ons af komt. En als het wel lukt dan
waait de wind van dagelijkse beslommeringen de kostbare boodschappen van je ziel
vaak weer snel uit je geheugen.
Je ziel kent nochtans de meest waardevolle adviezen en de grootste wijsheid.
Te midden van de razendsnelle veranderingen en de zorgwekkende gebeurtenissen
in onze persoonlijke levens en in de samenleving, is het horen van de boodschap van
je Ziel, meer dan ooit, broodnodig.
Bovendien staat je ziel rechtstreeks in contact met de universele bron van
kennis en liefde alsook met de lichtwezens, gidsen en de meesters van wijsheid
die ons graag tot steun zijn.
Na 25 jaar ervaring als psycho-energetisch therapeute, healer en levenscoach geeft
Loesja Klimczak vanuit haar intuïtieve verbinding met jouw ziel en in samenwerking
met de meesters van wijsheid, persoonlijke Zieleboodschappen door.
Elke boodschap komt vergezeld van een bloem als geschenk en ter zegening van je
levenspad.
De boodschappen worden digitaal
opgenomen, hetzij live tijdens een
groepsbijeenkomst, hetzij zonder jouw
bijzijn op bestelling.
De audio's en een foto van je bloem
ontvang je per mail, via een
WeTransfer link voor download op je
pc. De bloem van de live sessies krijg je
mee.
Elke boodschap duurt ongeveer 10
minuten. Je kan om de 6 maanden een
nieuwe boodschap aanvragen.
Boodschappen voor derden vragen kan enkel mits toestemming. Kinderen tot 16
jaar op verzoek van ouders mits opgave van de leeftijd.
Voor bestelling boodschap stort 25€ op rek. nr. BE10 9797 8881 3604 van
Mayanatlantyda, met vermelding van volledige naam, telefoonnummer en e-mail
adres (schrijf @ als AT – sommige bankapplicaties accepteren het symbool @ niet).
Maandelijks vindt er één opnamesessie plaats. Je ontvangt dus jouw persoonlijke
boodschap binnen 4 weken na ontvangst van de betaling in jouw mailbox.
Nog vragen? Een groepsbijeenkomst bij je thuis organiseren? Bel 0485/98 25 27.

Wie is Loesja
Loesja blikt terug op een kwart eeuw ervaring als lifecoach - docente - therapeute
en intuïtief medium. In haar praktijk 'Mayanatlantyda' begeleidde ze reeds talloze
volwassenen, jongeren en kinderen, in alle omstandigheden van hun leven.
Als coach staat ze bekend om om haar unieke coachingstijl, waarbij ze je heel
liefdevol, doch efficiënt naar de kern van het probleem leidt en je jouw diepere zelf
help terugvinden.
Ze neemt je mee voorbij de grenzen van je eigen verwachtingen en verruimt jouw
bewustzijn op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.
Haar ‘rechttoe-rechtaan’ benadering zet altijd wel iets in je ‘op z’n kop’ maar
tegelijkertijd plaatst ze je met beide voeten op de grond. Dit haalt meer
zelfvertrouwen en vreugde in je naar boven en brengt een stroming op gang van
positiviteit en vernieuwing in jouw dagelijks leven.
Haar persoonlijk motto is : ‘Onze wereld heeft nood aan mensen die zich
specialiseren in het onmogelijke’.
Haar ultieme leraar is en blijft de Liefde.
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