Foto Lezing - Zielsafstemming
Als kind had ik al mijn eigen geloof in reïncarnatie en het universum. Nu
weet ik dat ik destijds nog openstond voor het contact met de bron zoals
veel jonge kinderen.
Door mijn ervaringen met fotolezingen, heb ik bewijs gekregen dat de ziel
buiten tijd en ruimte omgaat, eeuwig is en altijd bij ons is. Het is het
onzichtbare deel wat verbonden is met de Akasha Kronieken wat ik wel
eens de Bibliotheek van het Universum of de Universiteitsbibliotheek van
het Universum noem. In de Akasha Kronieken is alle informatie van
verleden, heden en toekomst opgeslagen. Toch is het niet mogelijk om
onze toekomst te voorspellen. Het enige wat we kunnen voorzien is een
mogelijke uitkomst omdat “alle” mogelijkheden aanwezig zijn in de vorm
van parallelle dimensies. Wat je vandaag besluit, hoe klein deze beslissing
ook lijkt, kan grote gevolgen voor jouw toekomst hebben en daarom doe
ik dus geen toekomstvoorspellingen. Het kan wel zijn dat jouw ziel een
bepaalde richting op wil gaan en dit doorgeeft. De informatie uit de foto
lezing helpt je nieuwe stappen te zetten, weet dat je elke dag opnieuw
kunt beginnen als je dat zou willen. Er bestaat geen “straffende God” dat
bestaat alleen in ons denken en werd gebruikt door machthebbers om het
“gewone volk” onder controle te houden. Karma bestaat wel en dat
betekent in feite alleen dat dit iets is wat jouw ziel nog op wil lossen zodat
jouw ziel groeit en verder kan. Karma kan zowel uit vorige levens als
huidige levens zijn (denk aan terugkerende patronen, situaties enzovoort)
en je kunt dit zien als een soort van opgebouwde spanning die bij de ziel
blijft totdat het geheeld of opgelost is.
Tijdens een foto lezing, stem ik mezelf op energetisch niveau af op de
persoon op de foto en via de foto maak ik een zielsverbinding. Via deze
verbinding ontvang ik informatie. Dit kan in woorden, beelden, gedachten,
gevoelens, symbolen of andere aanwijzingen zijn. Van de informatie die ik
ontvang maak ik een verslag wat je per e-mail ontvangt.
Foto van jezelf
Wanneer je vragen hebt waarop je geen antwoord kunt vinden, of meer
inzicht wil in je hartsverlangens, dan kun je een foto van jezelf insturen.
Je kunt vragen stellen op elk gebied: werk, financiën, relaties (partner,
kind), twijfels, angsten, zorgen, stress, belemmerende patronen of
overtuigingen.
Formuleer je vraag of thema zo kort en bondig mogelijk om te voorkomen
dat je te veel informatie geeft.
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Foto van een dierbare (dat kan ook een overleden dierbare zijn)
Het spreekt voor zich dat er een relatie of band tussen jou en de persoon
op de foto moet zijn (bijvoorbeeld ouder-kind relatie of broer/zus). Maar
ook van iemand voor wie je intensief hebt gezorgd kun je een fotolezing
laten doen zolang er maar een band is of was.
Via de foto krijg ik informatie binnen wat NU (op dit moment) van
toepassing is en wat op dit moment nodig is voor jou. Hoewel het mogelijk
is specifieke vragen te stellen, hangt het antwoord af van wat je op dit
moment nodig hebt om verder te komen. Dit kan dus anders zijn dan je
verwacht of hoopt, maar is altijd het beste op dit moment.
Daarnaast kan een foto lezing, of zielsafstemming, ook informatie geven
over mogelijke blokkades, angsten, emoties, gevoelens en gedrag. Het
geeft vaak een diepe herkenning en inzicht in wat je mogelijk kunt
veranderen om situaties te verbeteren. Je krijgt handvatten waarmee je
verder kunt. Ook wanneer je nieuwsgierig bent of een zielsafstemming
cadeau wilt doen, kun je contact opnemen. Je moet dan wel vooraf
toestemming vragen aan diegene, of je laat de persoon zelf contact
opnemen.
Het blijft voor mij ook altijd weer bijzonder wanneer iemand mij een foto
toevertrouwd en het blijft altijd weer spannend of iemand zichzelf of zijn
of haar dierbare wel helemaal herkent en of ik alles wel helemaal juist
interpreteer. Het is ook bijzonder om te ervaren dat ik soms ook
handelingen of gedrag van de persoon op de foto ervaar of oppik zodat de
aanvrager weet dat de informatie echt van de persoon op de foto is.
De kosten voor een foto lezing zijn €35,-.
Wil je een foto lezing laten doen, stuur dan jouw aanvraag per e-mail of
via het contactformulier. Na ontvangst van de aanvraag, ontvang je
informatie en een betaalinstructie. Wil je een factuur, stuur me dan jouw
volledige naam en adresgegevens. Door het voldoen van de betaling, geef
je aan akkoord te gaan met de verstrekte informatie.
Na ontvangst van de betaling zal ik de foto lezing doen (meestal binnen 5
werkdagen en uiterlijk binnen 2 weken). De informatie die ik uit de lezing
ontvang stuur ik via een e-mail naar je toe.
Hieronder kun je een aantal reacties lezen:
✓ Lieve Joyce, Ontzettend bedankt voor de mooie afstemming. Wat
indrukwekkend om dit over mezelf te lezen. Ik herken mezelf er
helemaal in en het is me helemaal duidelijk. Wat zit er veel
verborgen in mij precies zoals ik altijd heb gedacht. Ik zal dit nog
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vaak overlezen en telkens zal er iets meer tot me doordringen. En de
oefeningen ga ik graag doen.
✓ Hé Joyce, Heel hartelijk bedankt voor de lezing. Er zit zeker een hoop
van herkenning in, ook voor mijn man. Hij gaf zelf al aan er nog een
hoop van te kunnen leren. Wij allebei trouwens. We zullen de lezing
nog een paar keer doorlezen en als er nog meer vragen zijn, zullen wij
dat zeker laten weten. Nogmaals bedankt, Liefs Monique
✓ Joyce, dank je voor de lezing. Het gaat inderdaad over mijn moeder.
Dus daar zat je al erg goed. Maar ook daarna ben je haar heel goed
blijven beschrijven. Ik ben blij dat ik je haar foto hebt gegeven. Het
voelt niet alleen goed voor mij, maar ook naar mijn moeder toe, alsof
we elkaar weer mochten ontmoeten. Conclusie...... Joyce, je hebt het
erg goed aangevoeld. Dank je Veel liefs Gré
✓ Hallo Joyce, Bij deze wil ik je bedanken voor de mooie foto reading.
Vanaf de 1e regel tot de laatste regel heb je mijn dochter beschreven
zoals ik haar ken! Met haar talenten en onzekerheden, het vrolijke en
het speelse inclusief een paar traumatische gebeurtenissen in haar
15e levensjaar. Je hebt echt alles haarfijn aangevoeld! Lieve groet,
Alida
✓ Hi Joyce,
Ik heb zojuist de fotolezing nog een keer gelezen. Na de eerste keer
de lezing gelezen te hebben was ik er stil van. Nu heb ik er meer
worden voor ;-). Ik vind het heel bijzonder hoe raak jou lezing is en ik
herken mij (en mijn situatie) er dan ook 100% in.
Nogmaals dankjewel. Ik laat het nu weer even verder zakken.
Liefs, Rik
Wil je direct een foto lezing aanvragen of wil je na een foto lezing zelf ook
een reactie plaatsen? Mail me jouw aanvraag of reactie.
Op de website https://akashacoaching.nl/aanbod vind je meer informatie
over de andere mogelijkheden die Akasha Coaching biedt.
Heb je vragen? Bel 06 44 880 528 of mail me dan.

Akasha Coaching
Zuideinde 101
1131 AE Volendam
Mobiel: 06-44880528

info@akashacoaching.nl
www.akashacoaching.nl
IBAN:
NL72ABNA 0615 6981 31

BTW nummer: NL002133904B64
AGB code zorgverlener: 90-039638
AGB code praktijk:
90-18092
Kamer van Koophandel: 37151907

