GomAir:



Marjolein Luijendijk-Gombert
Universele Healing Practitioner

Universele Healing
bij klachten op:

- fysiek
- mentaal
- emotioneel
- spiritueel niveau
of: bij onbalans van lichaam en/of geest.



Reconnection®



Healing op afstand



Reading



Meditatie trainingen



Persoonlijk advies



Coaching gesprekken



Universele Healing huisdieren
bij klachten op:
- fysiek
- mentaal
- emotioneel
of: bij onbalans van lichaam en/of geest

THE ANIMALS ARE WAITING

Gomair: Marjolein Luijendijk- Gombert
Gecertificeerd Universeel Healer
Zie voor meer informatie mijn website
Afspraken maken : ‘s morgens van 9.30-10.00 uur
(niet in het weekend)
Praktijkadres: Hofstede 2
nl-3902 CK Veenendaal

Ik werk alleen op afspraak.

 : +31(0) 623128522
: info@gomair.nl
www.gomair.nl

Tel: +31 (0) 623128522

Universele Healing dieren
Universele Healing en De Reconnectie®

Er is echter is er één groot verschil, tussen mens en dier!

Universele Healing op afstand, behoort tot de mogelijkheden

Verschil tussen Universele Healing ® en De Reconnectie®
Het verschil tussen Universele Healing zoals Reconnective Healing® en De Reconnectie® gaat voornamelijk om
de “intentie”.

Dieren vragen zich niet af wat Universele Healing is, wat
het doet en ze hoeven geen verklaring voor dit alles.
Ze ondergaan een Universele Healing zonder vragen en
zonder scepsis. De reacties bij Universele Healing bij dieren kunnen gelijk zijn als die bij mensen.
Dieren registreren ook de energie en dit is aan hun houding of bewegingen te zien.
Kleine huisdieren kan ik in mijn praktijk behandelen maar
het kan ook bij u thuis gebeuren, wanneer daar de rust en
de ruimte voor is.
Grote gezelschapsdieren zoals paarden ed. behandel ik
uiteraard op locatie.

Het is prettig, wanneer ik een dier op afstand kan behandelen en wel omdat het dier dan in zijn eigen rustige omgeving verblijft en niet druk aan het bewegen is.
Na de Universele Healing sessie heb ik altijd contact
met de eigenaar/verzorger via e-mail of telefonisch.
Ik voer de Universele Healing altijd in mijn praktijkruimte uit, omdat ik daar ongestoord (telefoon deurbel) kan werken en me afstemmen op uw dier
met de aangeleverde gegevens, welke u mij heeft verstrekt d.m.v. het invulformulier dat op mijn website
staat.

De intentie van Universele Healing® is heling op alle
niveaus, het opnieuw in balans brengen
De intentie van De Reconnectie® is om ons opnieuw te
her verbinden met aarde en kosmos om zodoende
(sneller) op ons levenspad (terug) te komen. Men
spreekt ook wel over het ontvangen van je Persoonlijke
Reconnectie.
Bij dieren is een persoonlijke Reconnectie niet nodig.
 De Universele Heling is zeer geschikt voor dier (bare)
 Een Universele Healing heeft de zelfde uitwerking op
dieren als op mensen.

Universele Healing help uw huisdier bij:
Gezondheidsklachten!
Gedragsprobleem!
Een paard – hond – kat – etc. .... met trauma!

Wat kan Universele Healing voor uw dier (bare)
betekenen:
 positieve verandering in gedrag;
 lichamelijke klachten verdwijnen/verbeteren;
 meer rust wanneer het dier (erg) gespannen is;
 sneller herstel na een operatie;
 psychische verbetering na ingrijpende gebeurtenis of
trauma.

Hoe lang duurt een sessie?
Een Universele Healing sessie duurt tussen de 30 en 40
minuten. Op drie opeen volgende dagen of, wanneer dit
(praktisch) niet mogelijk is binnen 1 of 2 weken.
Een bezoek —misschien zelfs een deel van een bezoek—
zou al voldoende kunnen zijn.
Algemeen wordt aangeraden, dat er aan een sessie of
drie gedacht moet worden. En hoewel iedere sessie bijzonder is wordt vaak over de derde sessie gemeld, dat er
iets heel bijzonders gebeurt.
Drie weken na de laatste van de 3 sessies evalueren we
het proces, telefonisch of per mail. In overleg worden dan,
indien nodig een vervolg sessie gepland. Hoewel dit eigenlijk niet nodig is.
Hoe ziet een sessie eruit?
Het dier zit of ligt of naast me, gewoon op de grond, terwijl
ik het dier in contact brengt met de helende frequenties.
Mijn praktijkruimte is prikkelarm, zodat het dier zich volledig kan ontspannen en genieten van deze ervaring.

Belangrijk
De Universele Healer deelt met u wat u heeft ervaren,
maar adviseert niet wat u hiermee moet gaan doen!
Zelfstandig een diagnose stellen kan ik niet en doe ik
niet!

Blijf voor medische vragen altijd in contact staan met
een of uw eigen geneeskundig professional.
Gomair staat voor:
een deskundige en persoonlijke benadering waarbij
aandacht en respect centraal staan.
Ik bied mijn diensten aan particulieren en bedrijven
aan.
Deze diensten kunnen zowel preventief als herstel
bevorderend worden ingezet.
Uw dier (bare) wordt op dezelfde respectvolle manier
benaderd.

