e-chrya

visie door reflectie

Begeleiding naar eenheid van
lichaam – geest – spirit - ziel
Rian van der Eerden
In mijn leven heb ik altijd de wens gehad om mensen te begeleiden in hun proces naar (innerlijke)
vrede en harmonie. Leven in een wereld waarin het soms lijkt dat er veel chaos en onvrede heerst,
kan mensen uit hun kracht halen waarna blokkades kunnen ontstaan die hen van verdere groei af
kunnen houden.
Voor elk mens kan dat proces verschillend zijn: niet te vangen in een vast omlijnd kader, niet vanuit
een vast systeem. Vrijheid van handelen en het nemen van eigen verantwoordelijkheden zijn daarbij
de voorwaarden die van wezenlijk belang zijn.
Door het bewust worden van patronen en mechanismen die in de loop van een mensenleven zijn
ontstaan (of aangeleerd), kan een omwenteling teweeggebracht worden.
Op een bewust niveau kunnen dan waarden en waarheden ontwikkeld worden die beter aansluiten
bij de eigen authenticiteit. Vanuit de eigen visie en vrijheid kan een mens zich dan ontwikkelen tot
diegene die hij/zij werkelijk is. Zo kan dan op een wijze, die los staat van welk systeem ook, een
eigenheid ontstaan in het proces van persoonlijke groei. Zo kunnen fysieke, geestelijke en zielenverstoringen op geheel eigen wijze benaderd, geaccepteerd en geheeld worden, waarbij in elke
levensfase naar innerlijke vrede en harmonie gezocht kan worden. Spiritualiteit en paranormale
gaven worden door mij in het leven als vanzelfsprekend beschouwd.
Het bemoedigen van mensen, daarom gaat het in mijn werk
In de loop van de tijd heb ik een groot aantal verschillende opleidingen en cursussen gevolgd en veel
ervaring opgedaan om zo goed mogelijk anderen te kunnen bijstaan in hun zoekprocessen.
Psycho Sociaal Therapeut: met als basis de Taoistische Filosofie: sinds vele jaren werkzaam als
begeleider van mensen in hun proces naar Eenheid van Lichaam, Geest en Ziel.
Master in Reiki Terra Mai ™ Seichem Master: ruime ervaring in het werken met energie.
Begeleiding bij Spirituele Groei: het in de ruimste zin van het woord mensen ondersteunen op hun
levenspad, wanneer ze op zoek zijn naar hun eigen persoonlijke waarheden.
Begeleiding bij processen rondom ziekte en sterven: voor mensen die zich geconfronteerd zien met
ziekte. Het ondersteunen in het zoeken naar een eigen manier op weg naar het moment van sterven
en daarna.
Sabaaydi Massage: Kruidenstempels die reinigend werken voor het Lichaam, de massage geeft
ontspanning voor de Geest en de energie die stroomt is een weldaad voor de Ziel. Een behandeling
bevordert zo de doorstroming van blokkades.
Zuiverings Behandeling: stimuleert het menselijk zuiveringssysteem, waardoor afvalstoffen
afgevoerd worden en het lichaam zich deze functie weer herinnert.
Zwangerschaps Massage: een ontspannende verwen massage voor de zwangere vrouw en haar kind.
Bevrijding van Emotionele Blokkades: een uitgewerkte vorm van therapeutische begeleiding waarbij
je in twee sessies, door middel van een combinatie van gesprekken, een massage met warme
kruidenstempels en energiewerk de eenheid van lichaam, geest, spirit en ziel herstelt.
Mentor en Verbinder: van e-chrya en haar netwerk.
Diversiteit in werkwijzen voor een echt individuele aanpak.

In mijn leven heb ik aan den lijve moge ervaren wat al deze processen teweeg kunnen brengen en
wat het is om stap voor stap te groeien, ondanks weerstand, pijn, verdriet, maar zeker ook dankzij
liefdevolle ondersteuning en nabijheid van mensen om mij heen.
Ervaringsdeskundige op het gebied van fysieke, mentale en spirituele problemen en oplossingen.
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