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Leven vanuit  jouw sensitieve ritme & roots

Als je je aangetrokken voelt tot het lezen van dit Ebook, dan ben jij in de volgende fase aangekomen van je
transformatie proces en voel je dat het tijd is om je sensitieve systeem verder te gaan zuiveren en afpellen om
jouw eigen ritme en sensitieve roots te gaan leven.

Wellicht begin je net aan dit proces of zit je er al midden in.Wat heel belangrijk is om mee te nemen voor jezelf, is
dat een transformatieproces waar jij nu instapt of in zit met ups and downs gaat.  Het is een proces waar donker
en licht zich zullen gaan afwisselen.Dit transformatie proces gaat in cyclussen. Later kom ik daar op terug.

Sensitief Systeem
Het sensitieve basissysteem bestaat uit:
Fysieke lichaam
Emotionele lichaam
Mentale lichaam
Energetische lichaam
Spirituele lichaam

Deze 5 lichamen staan allemaal in verbinding met elkaar. 
Niets staats los .Ze werken samen en vangen ook voor elkaar op als er disbalans is.
Aandacht  en zachtheid voor jouw hele Sensitieve systeem (5 lichamen ) daar gaat het  over 
als je geboren bent zoals jij en ik.
We zijn hier om een gezond systeem  (nieuwe aarde) samen  te creëren en in te leven.

Fysieke lichaam
Vanaf je geboorte heb je dit  sensitieve prachtige lichaam maar je bent in een tijd geboren en waarschijnlijk ook in een familie waar
niet zo goed om wisten te gaan met jouw gevoeligheid. Dit heb je al heel vroeg aangevoeld, want dat doe jij met je lichaam,
aanvoelen. Dat is jouw aangeboren kracht en gave.
Je gevoelige lichaam is namelijk de poort en ingang naar de nieuwe wereld (aarde) waar we naartoe aan het evolueren zijn.

Nu voelen alle baby;s en kinderen de eerste jaren alleen maar aan, maar als je in een (hoog)sensitief lichaam geboren bent dan is je
invoelend vermogen de primaire manier van het eerste contact leggen. Vanaf je eerste jaren ben je als snel gaan voelen dat je ouders
en omgeving niet op deze manier voelde en je bent je terug gaan trekken en aan gaan passen. 
Je bent je gaan schikken naar hoe je wel paste in je omgeving en geaccepteerd werd en je bent je voelsprieten terug gaan trekken en
je sensitieve lichaam ben je gaan verlaten. Dit kan je heel lang volgehouden hebben. Op een gegeven moment in je jaren naar of in
volwassenheid ben je fysieke klachten gaan ontwikkelen, vermoeidheid, vage lichamelijke klachten, hartkloppingen, pms, spastische
darm , fibromyalgie, stress, hoge ademhaling etc…
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Emotionele lichaam
Als je een fysiek sensitief lichaam hebt dan staat je emotionele lichaam daarop aangesloten en andersom.Emotie is
energie. Je kan het daarom ook onder het energetisch lichaam plaatsen maar ik kies ervoor deze apart te
benoemen.Emoties komen harder binnen bij je en ze verlaten je ook intenser.Je voelt nu eenmaal intenser en je uit ze ook
intenser.Dit kan in je vroege jeugd al niet begrepen zijn door je omgeving, waardoor je heel veel emoties die je toen hebt
gevoeld, hebt ingeslikt en opgeslagen hebt in je systeem.Dit opslaan en inslikken van emoties veroorzaakt fysieke
klachten. Dit is een hele belangrijke volgorde. Onder een fysieke klacht ligt altijd een verborgen emotie te grondslag. 
Verdriet, boosheid, angst en alle nuances hiervan.

Mentale lichaam
Je mentale lichaam staat sterk in verbinding met je emotionele lichaam. Gedachtes die je gelooft en je kleiner maken,
versterken de emoties.
Het mentale lichaam is ongelooflijk sterk en bepalend over hoe jij je voelt.De hardnekkige gedachten die er voorbij komen
zijn in de basis overtuigingen, aannames,patronen vanuit je jeugd, je familiesysteem of vorige levens.

Energetische lichaam 
Dit is het lichaam wat je niet zit maar wel voelt.Zoals meridianen, chakraś, je aua, hara. (navel gebied)Dit lichaam is tevens
heel belangrijk voor jou als sensitieve vrouw om deze zuiver en schoon te houden. Energetische hygiëne is net zo belangrijk
als je tanden poetsen en douchen.

Spirituele lichaam
Dit is je hoger zelf. Het deel van jouw systeem dat verbonden is met het hogere, het goddelijke  het universum, je spirit team,
gidsen, multi dimensionale werelden. Hoe meer jij de eerder benoemde 4 lichamen zuivert, hoe meer jij vanuit je hoger zelf
het leven gaat leven.
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Verbinding met de natuur
Wij mensen staan niet los van de natuur. We zijn 1.
In de loop der tijd zijn we los komen te staan van moeder aarde. Steeds meer zijn we gaan leven vanuit het hoofd en vanuit
het ego en jij en ik zijn opgevoed en grootgebracht vanuit dat oude systeem. 
Maar jij bent geboren om weer te leven vanuit jouw innerlijke natuur en met en in de natuur.We gaan naar een wereld toe
weer waar de verbinding met de natuur om ons heen en onze innerlijke natuur op 1 staan.J
Jij bent geboren voor deze transformatie. Jij bent een schakel, een hele belangrijke. Want je verlangt al je hele leven naar het
leven met en in de natuur. Onbewust was het daar al vanaf je geboorte maar je bent niet in een omgeving opgegroeid waar
deze manier van leven op 1 stond. Je bent afscheid gaan nemen van je eigen innerlijke natuur. Jouw eigen sensitieve
natuurlijke ritme.

Basis waarden

Om jouw unieke sensitieve ritme weer te vinden en te gaan leven, heb je je te verbinden met deze waarden:

Afstemmen op jouw innerlijke natuur.

Dit is een basis waarde om jouw ritme te leven.
En dit is een proces dat niet binnen 1 maand of 1 jaar gedaan is.
Het vergt afstemming, zelf liefde, geduld en vertrouwen.
Het zijn cyclussen net als in de natuur buiten ons.Er is een nacht en dag in je proces, een donker en een licht.Er is een storm en wind en
er is zon en windstil en alles daar tussen.De bloemen, het gras, de planten, ze groeien allemaal op hun eigen tempo.Daar gaan we ook
niet aan trekken om ze te laten groeien.
Het menselijke ego systeem die we ook hebben (en niets mis mee is want deze is ook nodig) zal ongeduldig zijn, angstig zijn, boos zijn
tijdens jouw transformatieproces.
Het is er allemaal.
Kijk maar naar buiten, het is er allemaal!

Zelf liefde
Jezelf vanaf nu op 1 zetten. En dit is een proces maar heel belangrijk om de intentie uit te zetten.

Acceptatie
Accepteren dat jij niet in het oude (familie & maatschappelijk )systeem past.Je mag gaan loslaten dit steeds toch weer te
proberen. Jij bent hier om een schakel te zijn naar het nieuwe systeem, het oude gaat vallen.

 Aanvaarden van spiegels
De mensen en situaties in je leven buiten je  (fijn en pijnlijke en alles daartussen in ) zijn allemaal  deels spiegels en helpers
om jouw unieke ZELF en sensitieve roots te leven.

Commitment geven aan jouw innerlijke wereld en transformatie proces
Commitment voelen naar jouw transformatie proces en  dat je hiervoor heel veel los te laten hebt in de buitenwereld.
Maar daarvoor in de plaats JEZELF weer terug gaat vinden. Het medicijn zit namelijk al in jou!

Afpellen van sluiers en lagen van oude pijn en onzuiverheden in jouw 5 lichamen

Om je eigen ritme te vinden is het van belang dat je af gaat pellen wat niet van jou is. Afpellen van onzuiverheden en lagen
die jouw niet meer dienen, je unieke zelf te leven.Er zijn lagen ontstaan in :-je kindertijd (innerlijke kind)-in je familiesysteem-
in vorige levens.Deze lagen van pijn, overtuigingen, aannames, patronen weerhouden jou er van om je zuivere zelf te leven.
Om jouw ritme te vinden en ook daadwerkelijk te kunnen leven.
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Sensitieve roots / familie roots
Je bent opgegroeid in een familiesysteem.
 Jouw familie roots zitten diep geworteld maar zijn verbonden aan de cyclussen, patronen, overtuigingen, manier van leven
etc..van jouw familiesysteem. 
Dit gaat heel diep en gaat heel ver terug.Waarschijnlijk heb je je altijd al anders gevoeld van je familie en ben je aan het
loskomen van dit systeem. 
Soms bewust en soms onbewust.Er is niets mis met jouw familie systeem en wat heel belangrijk is (wat vaak later komt als
je je eigen roots hebt ontdekt) dat je respect en dankbaarheid kan voelen voor het systeem waar je fysiek, emotioneel,
mentaal, energetisch mee verbonden bent.Toch heb jij een andere weg. Jij hebt je los te maken van je familie roots en je te
verbinden met je eigen roots. Dit houd niet in dat je je familie niet meer ziet in het dagelijkse leven, maar wel dat je je los
gaat maken fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch van dit systeem. En dit kan een eenzaam proces zijn en daarom is
het zo van belang dat je een tribe van gelijkgestemde sisters om je heen gaat creëren, om zo in een veilige bedding los te
komen van het oude systeem waar je in bent opgegroeid.
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Wil je echt commitment geven aan jouw innerlijke proces en gaan starten met ; 

Leven vanuit je 
Sensitieve Ritme & Roots?

Vanaf 24 sept 2020 start het 
online basis Ritme & Roots traject 

van 2 weken samen in een groep met gelijkgestemde sisters.

De basis van de inhoud van dit ebook zal in de vorm van filmpjes, rituelen en
visualisaties  behandeld gaan worden. Je gaat echt een basis fundament

neerzetten voor jouw afdalen in je innerlijke sensitieve systeem.

*visualisaties en rituelen:
aarding/verankeren

energetische bescherming/reiniging

kennismaking innerlijke systeem
(innerlijk kind/man/vrouw)

kennismaking innerlijke natuur 
(medicijnwiel wijsheid)

*facebook groep met sisters
*2 x mogelijkheid om vragen te stellen aan mij in uur online FB live in groep

Investering : 33 euro incl. btw

Stuur me een email of PB  als je mee wilt doen:
info@rianpetersen.nl

Online basis traject
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