Hoe de energiegroep werkt

Wanneer iemand op energetisch niveau ondersteuning vraagt aan de groep zijn er 26 personen die
de informatie van Rian krijgen. (het blijft allemaal anoniem: er wordt alleen maar de voornaam van
de betreffende persoon gegeven). Ieder van hen werkt op zijn, of haar, eigen manier met energie.
Dat gaat op afstand. Sommigen werken met Reiki, anderen hebben als vanzelf een gave om met
energie te werken, kortom: zij stellen zich in op wat er op dat moment nodig is voor de betreffende
persoon.
Je kunt zeggen dat het vooral om de intentie gaat. Dat geldt zowel voor degene die met energie
werkt, als voor degenen die de energie aanvragen.
De een zendt, de ander ontvangt.
Het is een gegeven: ALLES IS ENERGIE.
Zelfs gedachten die uitgezonden worden komen aan: is volgens velen zelfs de sterkste vorm van
energie.
Het werkt dus als een zender en een ontvanger.
Als de vraag bijvoorbeeld is: het herstellen na een operatie, dan richt iedereen van de groep zich
daarop en trekt de energieën aan die het herstel bewerkstelligen.
De vraag wordt door Rian verwoord en middels een intentie in een e-mailbericht aan iedereen
gestuurd. Vervolgens gaat iedereen met die intentie aan de slag, zodat de juiste energieën gaan
stromen.
Zo kan iemand om allerlei redenen om energie vragen:
- ter ondersteuning van het goed voorbereid een operatie ingaan,
- voor het perfect laten verlopen van een operatie,
- voor een goed herstel daarna,
- ter ondersteuning van de medische handelingen,
- voor verlichting van pijn.
Ook op geestelijk niveau kunnen we ondersteunen:
- om innerlijk rustig te zijn,
- om te kunnen ontspannen,
- om positief te zijn en te blijven.
- om spanningen te verminderen.
Dit zijn slechts voorbeelden.
We ondersteunen ook mensen die bijv. hoogst gespannen zijn voor een examen.
Of iemand die even de teveel op zijn bordje heeft.
Of iemand die depressief is.
Of bij ernstige ziekte.
De groep is sinds 15 jaar werkzaam en in de loop van de jaren ook flink uitgegroeid. De groepsleden
wonen door het hele land.
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Wanneer Rian de aanvraag via een e-mail ontvangt (r.vandereerden@home.nl) brengt ze zo snel
mogelijk de groep op de hoogte. Dat doet ze via een e-mailbericht wat iedereen (altijd onder bcc)
krijgt. De aanvrager krijgt van haar een copy van dat bericht, ook onder bcc. Rian vindt het prettig om
steeds een update te krijgen bij belangrijke veranderingen in het proces, zodat ze de groep weer op
de hoogte kan brengen, want dan kan iedereen weer zo nauwkeurig mogelijk aansluiten bij de
veranderde intentie. Met andere woorden: het is belangrijk dat Rian door de aanvrager steeds op de
hoogte gehouden wordt. We ondersteunen iemand gedurende 2 maanden. Zo nodig in overleg ook
langer.
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