Remedies van de workshop “ Deep trauma Relief ”
Deze workshop behandelt de 3 volgende remedies:
 Creation
 Deep trauma relief
 The Feminine
Deze 3 remedies zijn een 3-eenheid: man-vouw-innerlijk kind. De vrouwelijke energie wordt
vrijgemaakt, zodat de mannelijke energie verder in kan dalen en hierdoor kan het innerlijke kind
geboren worden.
Met deze 3 remedies kunnen we opnieuw verbinding maken met onze oorsprong en de 1e stap in ons
incarnatieproces. We zijn als mens op aarde gekomen om mee te doen aan een experiment. God, de
Bron, of hoe je het ook wilt noemen, wilde zichzelf ervaren en leren kennen en dat kon alleen maar
als er een afsplitsing zou komen van zichzelf. Bovendien was de afspraak dat de planeet aarde een
planeet zou zijn waar de ‘eigen wil’ van de mens werd gerespecteerd en daarom werd de aarde in
quarantaine gezet.
Zodoende splitste God zich in vele delen, de goddelijke vonken, die zielen werden genoemd. Bij de
incarnatie van je ziel als mens op aarde, zouden meteen alle herinneringen van je afkomst en de
herinnering aan de eenheid, uit je geheugen gewist worden. Je zou vergeten wat je op aarde kwam
doen en de herinnering aan het eenheidsbewustzijn was ver weg naar de achtergrond geschoven.
Met deze remedies gaan we op zoek naar het moment van de 1e incarnatie van je ziel op aarde en je
krijgt de mogelijkheid om eventuele trauma’s die hierbij ontstaan zijn, los te laten. Want dat deze
evolutie niet altijd geheel ‘traumavrij’ is verlopen, kan je je misschien wel voorstellen.

De reis van de ziel en afscheidingspijn
Deze pijn ontstond op het moment dat je ervoor koos om je goddelijkheid in een stoffelijke wereld
uit te drukken. We hebben het hier niet over je huidige incarnatie, maar het moment dat je de
baarmoederlijke geborgenheid van “Thuis” verliet om je God-zijn op een individuele en autonome
wijze te leren ontdekken. Het was de geboorte van de ziel – de geïndividualiseerde, goddelijke
uitdrukking – die op het punt stond een buitengewone reis te ondernemen om het universum in al
zijn facetten te ontdekken. Net zoals een kind op een bepaald ogenblik de beschermende veiligheid
van zijn thuisomgeving wil verlaten om op een onafhankelijke wijze keuzes te kunnen maken en zelf
richting wil kunnen geven aan zijn leven, wilde ‘jij’ als een goddelijk ‘bewustzijns-aspect’ Thuis
verlaten om op eigen kracht en gevoel je eigen Wezen te herontdekken. Het verlangen naar ervaring,
avontuur en zelf-ontdekking was sterker dan het verlangen naar ‘eeuwige’ geborgenheid.
Alhoewel je geheugen bij je geboorte gewist werd, ben je op je reis nooit helemaal je verbinding met
‘Thuis’ kwijtgeraakt. Je aandacht ging echter hoe langer hoe meer uit naar de illusie van de
vormwereld, zodat het contact met je Thuisbasis naar de achtergrond werd verschoven en je deze op
een zeker moment zelfs helemaal vergat. Je vergat dat je een multi-dimensioneel energiewezen was
en je begon jezelf te zien als een driedimensionaal stoffelijk wezen in een gigantisch universum
waarin allerlei krachten met elkaar concurreerden. Zo ontstond de dualiteit en werd angst geboren
voor het onbekende, voor gevaar, voor andere wezens, enz. ….Dit is de ‘kosmische geboortepijn’……..

