Healingdag 7 maart 2020
Op zaterdag 7 maart 2020 organiseerde Annelies voor de 8e keer een Healingdag in Kootwijk. Voor
deze dag waren uitgenodigd als gastsprekers :
Jessica van Lingen
Medium

Peter Pollet
Healer

Lotje Chayanna Vromans
Sound and arthealing.

Joke Plaatsman en Henk Kooy
Henk is ZangPsycholoog en Joke een zingende Gestalttherapeut.

Jessica van Lingen
Na een kort welkomstwoord van Annelies stelt Jessica van Lingen zich aan de groep (29 personen )
voor.
Ze vraagt ons dan om ons te ontspannen en te luisteren naar de muziek van Ede Staal : ‘Het is nooit
zo donker west’. Ze vertelt ons voor de mediumdemonstratie begint hoe moeilijk het is voor veel
mensen om in deze moeilijke tijden het licht te blijven zien. Om te genieten van de mooie en fijne
dingen die ons leven( ook) te bieden heeft en de dingen te doen die je fijn vindt en waar je blij van
wordt. Ze vraagt ons om zoveel mogelijk schuldgevoelens en angst los te laten, om te blijven
luisteren naar wat jouw ziel aangeeft. Ze vertelt ons dat de boodschappen vanuit de Spirituele
wereld voor de hele groep kunnen gelden, niet alleen voor degene waar de boodschap voor
doorkomt.
Hierna maakt ze een aantal contacten met overleden dierbaren voor enkelen in de zaal. Vader,
moeder, vriendin, familieleden. Even mogen we hun aanwezigheid weer voelen. Maar ook hun
liefdevolle en troostende woorden ervaren.
Daarna vroeg Jessica aan de groep of er mensen zijn die ook als medium zouden willen werken ?
Of er mensen zijn die dat wel eens gedaan hadden of er gewoon nieuwsgierig naar zijn. Ze koos er
twee uit, uit de vele handen die omhoog kwamen. Om de beurt mochten ze naast haar op het
podium staan. Blanco, met lef en de grote wens om dit te ervaren. In stappen hielp ze en begeleidde
ze hen, en als vanzelfsprekend kwamen heldere boodschappen door.
www.jessicavanlingen.nl.

Peter Pollet en Corina Kroone
Peter is een man van weinig woorden, hij is meer een doener.. Peter is healer en heeft een eigen
manier van behandelen. Hij noemt zichzelf ‘de sloper’ van negativiteit. Peter heeft een bewogen
leven achter de rug waarbij hij al meer dan veertig jaar mensen heeft behandeld, in diverse landen.
Zijn hart is groot, hij helpt graag. Spiritualiteit zit in iedereen, dat wil hij je laten voelen, dat je goed
bent zoals je bent en dat alles wat je nodig hebt al in je zit. Jarenlang heeft hij met zijn geliefde vrouw
Corina in een camper gewoond waarmee zij reisden van Marokko naar Nederland en weer terug.
Sinds vorig jaar hebben de camper verlaten. Ze wonen nu in Veenendaal waar ze samen mensen
behandelen. Corina vertelt over hun leven samen , hun belevenissen ‘onderweg’ en over al het
‘nieuwe ‘ wat zich aandient zoals de groepshealing die Peter vandaag voor het eerst van zijn leven
zal geven. Na ruim een half uur groepshealing praten we nog wat na over de mogelijke effecten van
de behandeling en bedanken we Peter en Corina voor hun komst.
Peter heeft geen website, je kunt hem wel op Facebook vinden waar hij ook inspirerende stukjes
schrijft.

Lotje Chayanna Vromans
Lotje laat deze middag wat van haar energie kaarten met codes verwerkt in een soort mandala’s zien.
Ze gebruikt verschillende technieken en digitale software voor deze kaarten.
Spiri Art, energietekeningen op gevoel gemaakt met bijenwas of acrylpouring. Een helende
energieoverdracht met zelf ingevende boodschappen.

Meer over Lotje kun je vinden op www.klankvanjouwziel.nl

Joke Plaatsman en Henk Kooy
Als een geschenk uit de hemel ( na een ziekmelding ) kwamen Joke Plaatsman en Henk Kooy naar
Kootwijk .
Henk is ZangPsycholoog en Joke een zingende Gestalttherapeut.
Dit keer zingen ze voor het eerst in het openbaar samen.
Een primeur zoals ze beiden ‘THE JOY OF SACRAL-VOICING’ noemen.

Allebei hebben ze een grote liefde voor de stem en verwonderen zij zich over de kracht die de stem
heeft. Zij hebben ontzag voor de sacraliteit die zingen brengt.
Beiden werken met deze speciale stemkracht, licht- en klankether in hun praktijk.
Ze zingen beiden met hart en ziel. Ze laten zich leiden door wat als vanzelf wil ontstaan.
Graag zingen zij beiden op bijzondere krachtplaatsen over de hele wereld. Henk het liefst in Egypte.
Zingend kun je je met de ‘heilige’ kracht van zo’n plek verbinden. Dit voel je in je hele wezen.
De stem opent, heelt, verbindt en leidt je naar de ‘heilige’ plaatsen in jezelf; je lichaam, je geest en je
ziel.
Deze middag werd er door klanken, instrumenten en stemkracht van beiden iets in ons aangeraakt.
We werden meegenomen naar de diepten van onze ziel…. waar we ons innerlijk
kind ontmoetten …dan weer was er een oude pijn die een uitweg zocht… de bevrijding van het
loslaten… terug naar de stilte van ons innerlijk heiligdom.
Een vreugdevolle reis van vormen, kleuren, emoties en beelden.

Henk Kooy : http://stemontwikkelaar.nl/over-stemontwikkelaar/
Joke Plaatsman : www.jokeplaatsman.nl

Alle gastsprekers en deelnemers heel hartelijk dank voor jullie medewerking en aanwezigheid !
En Hilde v/d Kamp en Peter voor hun hulp !

Reactie van Carla Traarbach op de healingdag van 7-3-2020 :
Na een paar weken die in het teken stonden van onderhandelen met instanties vandaag een heerlijk
zonnige dag op een mooie locatie met een groep gelijkgestemden, om verschillende vormen van
werken met energie te ervaren: een voordracht in mediumschap; een indrukwekkende
groepshealing; energiekaarten met codes verwerkt in een soort mandala 's, daarna heb ik in de
pauze even een wandeling tussen de bomen gemaakt om weer met de voeten op aarde te komen en
tot slot via klank-zang.
Heerlijk om na jaren weer eens mee te hummen, wat mis ik dan het laagdrempelige koortje waar ik
10 jaar in heb gebast.
En alsof dat niet genoeg was er als afsluiting een gezamenlijke soepmaaltijd. Met een grote groep
mensen samen eten aan een lange tafel, blijer kun je mij haast niet maken..
https://www.heeljezelf.today

Annelies van Rheenen

