
  
mooie ziel in mensen lichaam wat fijn dat jij er bent!
 
Wij (Naomi -vormgeving & Ik, teksten) hebben weer
ons best gedaan om een interessante en mooie
nieuwsbrief voor jou te maken. Ik hoop dat je het net
zo fijn vindt om te ontvangen als wij vinden om het te
creëren. 

In deze tijden kunnen we niet genoeg schoonheid,
licht en liefde verspreiden. 
 

  
 
♡ Agenda, SelfCare Sunday Special Edition 3 April & Ervaar een krachtleven 24 April
♡ De Energie van Maart. Grote Uitzuivering, moederwond en wrok tegen het bestaan.
♡ Volle maan
♡ Vier het licht
♡ Maak ruimte voor de energie van de lente, 10 tips
♡ Boekentip
♡ Is het einde in zicht?

     

In deze editie

Chantal Cindy

Dag,

Hoe gaat het met jou? Merk je het ook?
De tijd versnelt en overgave wordt gevraagd. 
Steeds weer terug naar het hart met de vraag: ‘hoe voelt dit voor mij?’
De stormen worden intenser en de kunst blijft om op je hart te navigeren. Wees even lief
voor jou als dat je tegen een geliefde bent. Heb evenzoveel zorg, aandacht en liefde voor
jou als dat je altijd zo vrijelijk geeft. We worden naar binnen geroepen om steeds meer van
onszelf in de ogen aan te kijken en de natuurlijke levensenergie vrij te maken. 

Wat je ook doet, wees geduldig met jezelf.
 
Mooi alles. 
Liefs,
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Sinds mijn zevende ben ik bezig met de ik in mijn Ik.
Ondertussen heb ik als regressietherapeut ruim 20 plus jaar
ervaring in het werken met de ziel.
Het woord dat ik nog niet kende toen ik het mijn ik in mijn Ik
noemde. 

Voordat ik ontdekte dat er zoiets als een opleiding tot reïncarnatie
therapeut bestond, had ik al een hele zoektocht erop zitten. Om
meer te weten te komen over die ik in Ik en alles wat ik op spiritueel
gebied meemaakte heb ik verschillende dingen uitgeprobeerd. Ik
deel mijn ervaringen graag met jou. 
  
Lezen?

Kijken?  Chantal Cindy | Get to know me (deel 1)

   

Ik neem je graag mee op reis..

Over Mij
Chantal Cindy

Instagram 

Op Instagram deel ik meer over mijn dagelijks leven als
therapeut, quotes, verhaaltjes en hele leuke acties en
kortingen voor de meditatie sessies.

Via mijn IG-story check ik dagelijks even in met mijn
volgers om krachtig door te ademen en een boost te
geven voor de rest van je dag.

Mis niks en volg @chantalcindychoiceznl  op Instagram!

https://www.instagram.com/chantalcindychoiceznl/
https://www.youtube.com/watch?v=nDRjo_wLT_E&list=PLEYgqbIGBN8fTmbGDfNNDiQQAVuylN2bu
https://www.reincarnatietherapie.info/over-mij/
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Omdat ik 4 April jarig ben geef ik Zondag 3 April een speciale SelfCare Sunday.
 
Bij alle meditaties die ik doe ontspannen we het lichaam en wisselen we energie
uit. Dat zit er altijd in. SelfCare Sunday’s zorgen ervoor dat je opgeladen aan je
week begint en goed afgestemd bent op jezelf. 
 
Daarbij heeft elke SelfCare Sunday haar eigen sausje en wat het deze keer wordt
vertel ik niet. Het is een verassing. Dat het mooi wordt, jij ervan zult genieten en
dat het doorwerk, dat verklap ik alvast wel.
Nog een kleine hint… Je bent geliefd!

Geef je ook op voor deze meditatie en maak gebruik van de aanbieding.
 

     Zeg voordat je in slaap valt drie keer; “ik word wakker in mijn beste tijdlijn.”

Bij het wakker worden zeg je drie keer: “ik ben wakker geworden in mijn beste tijdlijn.” 

Herinner jezelf gedurende de dag dat je in je beste tijdlijn loopt.

Houd dit twee weken vol.     

Agenda
Wat voor moois staat er allemaal op de
planning?
 
Maandag 4 April word ik 46 en zondag 3 April
geef ik de laatste Zoom Meditatie in mijn
45ste jaar. Ik vind jarig worden nog steeds
iets bijzonders, net als toen ik kind was.
Alleen nu gaat het meer om het afsluiten van
iets, terugkijken en mij afstemmen op mijn
komende jaar.

https://www.reincarnatietherapie.info/product/selfcare-sunday-special-edition/
https://www.reincarnatietherapie.info/product/selfcare-sunday-special-edition/


 

Zondag 24 April om 21:00 uur is er weer
een Zoom Meditatie naar een
krachtleven. 
In deze meditatie aanschouw je dus
met een vorig leven waarin dat waar je
NU mee worstelt geen probleem in je
leven was. Een vorig leven waarin het
stroomde en jij in je kracht stond.
 
Wil jij dit ook graag ervaren geef je dan
nu op. 
Beperkt aantal plaatsen (18). Vol = Vol.

Wil je lezen over het allereerste krachtleven dat ik zelf heb ervaren?
Lees dan deze blog

Wil je weten over naar een kracht leven?
Lees hier meer over in mijn blog 

 
Kracht Levens Zondag 24 April 20:30 uur. 

Zoom Meditatie.

https://www.reincarnatietherapie.info/product/zoom-meditatie-vorig-leven-kracht-leven-24-april/
https://www.reincarnatietherapie.info/blog/2022/02/20/mijn-eerste-krachtleven/
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Als ziel hebben we allerlei soorten levens ervaren.
We zijn elke kleur wel geweest, ook switchen we tussen geslacht en rol en
hebben verschillende religies uitgeprobeerd. 
We hebben slachtoffer levens; Levens waarin het slachtofferschap is ingegrift.
Dader levens; levens waarin wij de dader zijn of ons zo voelen.
Neutrale levens, er gebeurt niet veel bijzonders. Deze levens worden ook wel
uitrust levens genoemd en vaak als saai ervaren door de ziel. En we hebben
Krachtlevens.
Krachtlevens zijn levens waarin we goed in ons kracht stonden, waarin het
stroomde. Waarin dat waar je nu tegenaan loopt in je leven niet bestond, of je
had er nauwelijks last van, ging er anders mee om.

Een krachtleven is dus een leven waarin ‘alles’ stroomde.
Ook wel het ‘tegendeel leven’ genoemd.
Als jij je in dit leven bijvoorbeeld nooit veilig hebt gevoeld bij jezelf, is het goed
om eens te ervaren hoe het is om je WEL veilig bij jezelf te voelen zodat je ook
een duidelijk referentiepunt hebt van waar je naar toe wil en de kracht in jezelf
kunt wakker maken. Als jij je in dit leven zelden thuis hebt gevoeld, of geliefd, of
welkom, of… dan is het goed de andere kant eens te ervaren. 
Het is in dit leven ook niet weg, het is ondergesneeuwd geraakt door andere
ervaringen. Het is goed in jezelf de levensenergie te ervaren waar krachtlevens
me verbonden zijn.

 

Wat levert werken met Krachtlevens je op?
 
• Je ontmoet en integreert een deel van jezelf.   
 (Je innerlijke supporter)
• Meer zelfvertrouwen
• Je hebt het tegendeel ervaren en kunt het nu
makkelijker herkennen/manifesteren.
• Je ontdekt een krachtbron in jezelf

Krachtlevens



De energie….
Er vindt een grote uitzuivering plaats. Dat merken we in de collectieve energie maar
ook individueel, in onze lichamen. Veel mensen hebben de griep, hebben die net
gehad of zijn onderweg deze te krijgen. De innerlijke tuin maakt zich op voor de
lente, maar de winter is nog niet helemaal voorbij.

Iets roept nog terug naar binnen….

Ik merk dit proces ook bij mijzelf en Maart heeft mij tot nu toe vooral tot vertraging
en overgave uitgenodigd. Zelfliefde en zorg blijft belangrijk, zeker wanneer de
stormen om ons heen nog intenser worden en voorlopig ook niet gaan liggen.
Richt je daarom op wat je wel kunt, op waar je hart van gaat zingen. En als je nu even
je innerlijk lied niet kunt horen, dan is dat ook goed. Blijf aanwezig bij jezelf en heb
geduld met jezelf. Verderop in deze nieuwsbrief haal ik nog wat thema’s aan die nu
spelen. Zoals de moederwond en wrok tegen je bestaan.

 



De donkere kant van de moeder werd vooral uitgespeeld in het archetype
van de Stief Moeder (de Boze Foute Moeder). Toch zijn veel kinderen
opgegroeid met getraumatiseerde moeders die niet in staat waren
onvoorwaardelijk van zichzelf te houden en onbewust beperkende patronen
en overtuigingen doorgaven. Deze wond en de schaduw van de moeder
komt steeds duidelijker bloot te liggen. De wond is diep. Neem je tijd voor
onderzoek en heling als je voelt hierdoor geraakt te worden.

Hoe is de energetische band tussen jou en jouw (voor)moeder(s)?
Hoe was jouw periode in de baarmoeder?
Hoe was het leven van jouw ouders tijdens jouw conceptie en tijd in de
baarmoeder?
Welke thema’s speelden er?
Wat heb je overgenomen dat niet bij je past?
Hoe werd er gereageerd op jouw komst?
Mijmer eens over jouw vroegste periode…
Kijk naar foto’s van jezelf van toen. Wat wens je jezelf toe?

Het jaar 2022 staat o.a. in het teken van
de ‘terug’ keer van de vrouwelijke kracht/
energie. Om deze te omarmen mogen
we alle schaduw facetten op het vrouw
zijn aankijken in onszelf. Vandaar ook
dat de maand maart en April vooral in
energie de moeder wond aanspreken.
Van onze moeder krijgen we veel door.
Dat begint al tijdens de conceptie en
gaat daarna verder in de baarmoeder.
De band met onze moeder kan een
complexe band zijn, ook heerst er veel
taboe rond dit onderwerp. De Moeder is
bijna heilig, daar mag geen verkeerd
woord over gesproken worden.

De Moederwond



Wrok over je bestaan

Ken je onderstaande zin? Heb je die ooit in frustratie uitgeroepen? Zo ja. Hoe denkt
je innerlijke puber er nu over?
“Ik heb niet gekozen om hier te zijn! Jullie wilde mij!!!”
De wrok over je bestaan. Het zijn op deze wereld waar het soms hard en lelijk is. Het
kind dat erachter kwam dat het allemaal niet zo leuk was als dat hij voorgeschoteld
kreeg, voelt zich flink in de maling genomen. Vanuit het perspectief van de ziel
gekeken is er bijna altijd toestemming. Al dan niet van harte. Voor de opgroeiende
persoonlijkheid kan het soms bijna als straf voelen.
 ‘Omdat jullie mij wilde moet ik nu…..en bedankt!” Deze wrok over je bestaan staat
vreugde in de weg.

Hoe kun je voluit genieten als je er eigenlijk niet wil zijn? Verzoen jezelf met het feit
dat je er AL bent. Werk met dat deel dat de wrok vasthoudt. Hoe jong ben je dan?
Over hoe dat zit met incarneren heb ik een blog geschreven en een vlog gemaakt.

Blog; Incarneren is best een hele klus
Vlog; Heb ik ervoor gekozen om hier te zijn?

Meer lezen? Lees ook dit blog; De conceptie; een energetisch druk moment. 

Meer zien? Bekijk deze vlog; Waarom de conceptie een belangrijk moment is.

Abbonneer je ook op mijn Youtube kanaal

https://www.reincarnatietherapie.info/blog/2015/04/17/incarneren-is-best-een-hele-klus/
https://www.youtube.com/watch?v=LAk2_lsVOso&t=484s
https://www.reincarnatietherapie.info/blog/2015/10/05/de-conceptie/
https://www.reincarnatietherapie.info/blog/2015/10/05/de-conceptie/
https://www.youtube.com/watch?v=paeBB9DwGTQ&t=28s
https://www.youtube.com/c/ChantalCindy


Volle Maan in Maagd 18 Maart
Met de volle maan in de praktische op detail gerichte Maagd en de zon in het dromerige
intuïtieve Vissen kunnen we merken dat we een innerlijke strijd voelen tussen hoofd en
hart. De kunst is dat je in harmonie bent met jezelf en hoofd en hart op een lijn brengt.
Waar ben je bang voor als je je hart volgt? Welke beren ziet je hoofd? Welke oplossingen
voel en weet je?

Onthoud…De ziel kent oplossingen waar het hoofd geen verstand van heeft. Wees stil en
luister. We creëren vanuit vibratie, vanuit stress komt er dus niet zoveel leuks terug.

Vier het licht 20 Maart 2022

Twintig maart zijn de dag en nacht even lang. Daarna wint het licht aan terrein en wordt
het duister verder teruggedreven. Verwelkom het licht terug in jouw leven door bij
zonsopkomst een (witte) kaars aan te steken. Schrijf je wens op de zijkant van de kaars.
Steek de kaars aan met een intentie. Laat het opbranden, blaas de kaars niet uit.

Volle Maan



Maak ruimte voor de energie van de lente.

Tien tips.

1. Kijk eens naar de contacten en berichten in je telefoon. Alles wat
zware energie heeft en tot jouw verleden behoort kan gewist worden.

Doe hetzelfde met je social media.
 

2. Doe een voorjaarsschoonmaak. Wat kan weg?
Welke spullen dragen zware energie voor jou?

 
3. Zet na het schoonmaken alle ramen open en reinig je huis met salie

 
4. Ga op een fijne plek in je huis zitten, keer naar binnen.

Visualiseer de zon boven je huis en hoe de zonnestralen je huis zuiveren
en in het licht plaatsen.

 
5. Dans in je woonkamer, zing en maak plezier.

Laat je uitbundigheid nog meer vrolijke energie aantrekken je leven in.
 

6. Leg euromuntjes op allerlei plaatsen in je huis. Herinner jezelf dat
overvloed door je leven stroomt.

 
7. Zet bloemen in je huis.

 
8. Schrijf een brief naar je innerlijke delen die nog verbinden zijn met pijn

uit je jeugd. Laat ze weten hoe het nu met je gaat.
 

9. Kijk naar je altaar. Klopt het nog?
 

10. Verf een muur een nieuwe kleur.
 

Bonus tip: Plak een lief briefje voor jezelf aan de binnenkant van je
buitendeur.

 



 Het Magdalena Mysterie

Prachtig verhaal waar ik nu middenin zit. Ik moest er wel even inkomen,
maar nu ik erin zit, wil ik er niet meer uit. Het doet mij een beetje denken
aan de boeken van Dan Brown, toch vind ik deze leuker (maar ik kwam dan
ook niet door een van de boeken van Dan Brown heen). Ik houd van historie
en mooie weetjes en beiden komen in dit prachtige verhaal aan bod. Dit is
deel I van een trilogie.

Tekst van de achterflap:
Een dodelijke politieke strijd die eindigt in twee executies. Een
driehoeksverhouding die de loop van de geschiedenis zal veranderen. Een
religieuze revolutie die de wereld op zijn kop zet. Een verhaal dat al
tweeduizend jaar wordt doodgezwegen. Tweeduizend jaar lang heeft een
groot geheim verborgen gelegen in de rotsachtige wildernis van de Franse
Pyreneeën: een verzameling perkamentrollen die in de eerste eeuw door
Maria Magdalena werden beschreven. De verbijsterende inhoud ervan stelt
de gebeurtenissen en figuren uit het Nieuwe Testament in een compleet
nieuw daglicht. Maar bovennatuurlijke krachten beschermen de geheime
bergplaats en alleen een voor deze taak uitverkoren persoon kan het
geheim ontrafelen, iemand op wie al eeuwenlang wordt gewacht. Maureen
Paschal, een jonge Amerikaanse journaliste, had alleen nooit gedacht dat zij
die persoon zou zijn... Het Magdalena Mysterie is een adembenemende
thriller die de levens van veel van de meest illustere personen in de
geschiedenis met elkaar verbindt. Van kunstenaars als Sandro
Botticelli en Jean Cocteau, tot Europa's heersers als de de Medici's en de
Borgia's. Van religieuze iconen als Franciscus van Assisi en Jeanne d'Arc, tot
grote wetenschappers als Leonardo da Vinci en Sir Isaac Newton. En van
legendarische helden als koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel,
tot Jezus Christus, Maria Magdalena en Johannes de Doper.

Boeken Tip 

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-magdalena-trilogie-1-het-magdalena-mysterie/1001004006175031/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-114976568077-S-862038675526-1001004006175031&gclid=Cj0KCQjwuMuRBhCJARIsAHXdnqMUxknORsTDDSz12IuQCHcvX3ZIalENbuydwoJHChdG6JfS0LA4N6saAo-9EALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-magdalena-trilogie-1-het-magdalena-mysterie/1001004006175031/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-114976568077-S-862038675526-1001004006175031&gclid=Cj0KCQjwuMuRBhCJARIsAHXdnqMUxknORsTDDSz12IuQCHcvX3ZIalENbuydwoJHChdG6JfS0LA4N6saAo-9EALw_wcB


Is het einde al in zicht?? 

Door alle energiestormen lijkt het soms
alsof er geen einde komt aan al dat
werken aan jezelf. Je bent er
ondertussen wel klaar mee nu, maar het
is nog niet klaar met jou. Helen gaat in
een spiraal en het is belangrijk dat je
ziet waar je al bent. Wat je allemaal al
bereikt hebt. Ben jij nog steeds in staat
om vreugde te brengen en te
ontvangen?
Zie jij door al het lelijks nog steeds de
mooie bloemen van het leven?

 
 

Wil je een afspraak met mij maken voor regressie of een LBL ? 
Neem dan contact met mij op.

 

Het is geen wedstrijd met een eindstreep maar een doorgaande reis waarin jij
steeds verder transformeert dat wat nog zwaar is, wat je natuurlijke levenskracht
ondermijnt zodat ook daar het licht kan schijnen, de energie kan stromen en de
lente kan beginnen.

Geniet van de reis.
Tot slot.

Ik hoop dat je weer hebt genoten van deze nieuwsbrief.
Tot ergens halverwege in april!

Wees lief voor jezelf!

https://www.reincarnatietherapie.info/reincarnatietherapie/
https://www.reincarnatietherapie.info/life-between-lives/
https://www.reincarnatietherapie.info/praktisch/contact_me/

