Je eigen energieverdeling met eigen ogen kunnen bekijken:
NIEUW TIJDPERK VOOR CHAKRA- EN AURAFOTOGRAFIE…
Het is voorbij… de tijd dat energie van mensen via een aurafoto vastgelegd kon worden
en alleen via een helderziende of –voelende uitgelegd kon worden.
Voor iedereen is het nu mogelijk geworden de eigen energiestromen en ook de
remmingen/balans/overactiviteit daarin, met eigen ogen op video en foto te bekijken.
Een doorbraak? Nee. Want over de gehele wereld werken al duizenden therapeuten met
dit technische systeem dat in Amerika is ontwikkeld en daar dagelijks wordt getest en
vernieuwd. Yvon van der Meer, Chakra- en Aura analist, heeft het systeem naar
Nederland gehaald en de vertaling voor haar rekening genomen. Daarmee werkt zij met
een uniek systeem in de gehele Benelux.
Waarom is er zoveel belangstelling
vanuit de media? Het antwoord is
simpel: omdat iedereen nu eindelijk
letterlijk zelf kan zien en inzicht krijgt in
welke capaciteiten je hebt en hoe je deze
gebruikt. Vooral dat laatste is belangrijk
omdat nu aan de hand van de foto waarop de eigen energiestromen staan-,
inzicht gekregen kan worden in de
manier waarop je handelt, praat, keuzes
maakt enz.. En dus kan overwegen wat
te doen om daarin tot meer evenwicht te
komen. Want daar ga je lekkerder-vanin-je-vel-zitten. En je zekerder voelen.
Het systeem maakt dus duidelijk welk
type energie je veel gebruikt (en dus ook
veel mee kan) en wat je minder gebruikt.
Hiervan wordt dan ook al gebruik
gemaakt voor het ‘doorlichten’ van

personeelsbestanden
(“heb
ik
vernieuwing nodig in de samenstelling
van mijn personeel als ik meer
innovatieve ideeën wil hebben in mijn
organisatie”), voor studiekeuzes en
beroepskeuzes.
Geen mystiek meer
Via beurzen, cursussen, artikelen,
adviezen
en
haar
Chakra-Aurapraktijkactiviteiten werkt Yvon van der
Meer er aan om de mystiek van de Auraen Chakrawereld af te halen en te laten
zien dat je concreet en letterlijk inzicht
kunt krijgen in het persoonlijk
functioneren. En men dus ook zelf je
energiestroming kan beïnvloeden …
www.stromen.info

