Reconnective Gathering: The Upgrade

Woensdagavond 15 juni geef ik weer een avond voor hen die van mij
de Reconnection ontvangen hebben.. .
De vorige avond (15 maart) was een groot succes, gezien de vele positieve en enthousiaste reacties van de deelnemers.
Er waren maar liefst 16 deelnemers en we hebben met 8 behandeltafels
gewerkt in een setting van 1 op 1..
Plaats: Buurthuis ’t Ooievaarsnest, van Lodensteynstraat 83b, Delft
Tijd: 19.30 – 22.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)
Bijdrage: € 10,-- incl. koffie / thee / wat lekkers
Graag van te voren aanmelden via info@the-reconnection.nl
015-8891437 / 06-22804933 www.the-reconnection.nl
Waar?
De grote zaal van het buurthuis (Het Ooievaarsnest) bij mij aan de overkant is hier heel geschikt
voor. Hier geven wij ook onze Reiki– en Jassentechniek– avonden.

Ervaring is niet nodig
Je kunt ervaring opdoen met het behandelen van anderen maar ook heerlijk zelf een behandeling
ontvangen. Ook al zou je al voldoende ervaring met behandelen hebben, het is toch een heerlijke
ervaring om zelf behandeld te worden door 1 of meerdere deelnemers.
Uit ervaring en onderzoek weten we dat: waar meerdere Reconnective behandelaars aanwezig zijn,
de frequentie van de energie enorm toeneemt. Eric heeft naar dit fenomeen menig onderzoek laten
verrichten. Op deze avond mogen wij dit zelf gaan ervaren.
Introducees
Het is ook mogelijk om introducees mee te nemen, dus ken je iemand in je omgeving die wellicht geinteresseerd is in de Reconnectie ? Neem hem of haar dan gerust mee, de introducees ontvangen
van mij, voor aanvang van de healings een activatie waardoor ze volwaardig mee kunnen doen.
Van 17 mei t/m 2 juni ben ik niet telefonisch bereikbaar, wel per mail.
Dit ivm met onze vakantie naar Turkije.
Ik hoop dat ik een groot aantal van jullie weer mag (ont)moeten!
Met een warme Harte-groet,
Yvonne Nieuwhoff www.the-reconnection.nl www.denieuweaarde.com

