Beste Frank Buijs,
Ik loop al een tijdje met bepaalde gedachten rond. Ik dacht constant aan het feit wat ik nu
eigenlijk wil in het leven. Waar wordt ik gelukkig van, wat is mijn levenspad oftewel
levensmissie. Zit ik nog wel op het juiste spoor en ga zo maar door…en wie ben ik nu
eigenlijk, wat zijn mijn talenten, wat is het doel in dit leven...
Iets in mij gaf aan dat het tijd wordt voor iets anders, iets nieuws, maar wat. Lang ben ik daar
mee bezig geweest.
De laatste paar maanden kom ik steeds meer mensen tegen, waarmee ik een of andere
diepzinnige spiritueel gesprek mee krijg, terwijl het eigenlijk over het werk had moeten gaan.
Het is zo ontzettend super gaaf om met mensen over het heden en de toekomst te praten en
dan voornamelijk in het teken van de vele gebeurtenissen die momenteel plaatsvinden en in
het teken van de grote bewustzijnsverandering die eraan komt. Als ik in gesprek ben met die
mensen dan raak ik de tijd helemaal kwijt. O, o .. wat zou ik daar graag mijn beroep van
willen maken zeg.
Heel de dag mensen helpen met een stukje bewustzijn van de nieuw tijd.
Van de week kwam ik bij toeval, tenminste als je geloofd in toeval, iemand tegen via internet
die aan engelen reading via de mail doet. Nieuwsgierig als ik was, heb een kijkje genomen op
haar website. Ik heb mijn foto, geboortedatum en naam doorgemaild en kreeg via de mail
onderstaande tekst toegestuurd.
************************************************************************
“Als ik mij afstem op jou krijg ik duiven te zien, en ze vertellen me dat deze duiven symbool
staan voor de cyclus van oud naar nieuw. Het is belangrijk jezelf er aan te herinneren dat je
niet alleen bent in deze dagen van je spirituele reis. De duiven zijn hier met een boodschap:
Laat vrede en liefde jou voeden gedurende de grote veranderingen die nu gaande zijn.
Er komen veel vormen van intuïtief werken voor op de aarde, en het gebruik maken van jouw
intuïtieve gaven speelt dus een zeer belangrijke rol bij het werk wat je doet en mag gaan
doen, deze opdracht heb je als ziel op aarde. Je mag veel dingen gaan doen waarbij je intuïtie
een grote rol gaat spelen. In je werk, in je creatieve kant etc..en de boodschappen die je zelf
verspreid!!
Wat je nu allemaal doet is nodig!!
Jouw intuïtief weten is erg groot en je bent zo ontzettend dienstbaar aan de wereld, je mag
ook andere mensen helpen om hun eigen intuïtie te helpen vergroten te erkennen en te
accepteren, dit is ook je levensmissie!! Je hebt een sterk vermogen om de boodschappen en de
lessen van de hogere wezens te horen en met ze te communiceren. In jouw bewustzijn maar
ook in jouw onderbewustzijn, ontvang je de leiding en boodschappen van wezens uit andere
dimensies. Eén van jouw gaven is het vermogen om deze hogere lessen te delen met anderen.
Soms zal je alleen maar iets zeggen, en dat zullen de juiste woorden zijn op dat moment voor
de juiste persoon, zonder dat jij daar zelf altijd een idee van heb, wat het met de ander kan
doen..Jouw Gidsen vragen je dus om deze gave nog meer en meer te verfijnen, je moet meer

mediteren, en de leiding volgen die je ontvang en ook nodig heb..voor jouw levensmissie. Je
mag gaan ontwaken, en meer en meer in jouw kracht komen te staan.
Ontwaken van al bestaande gaven en talenten in jou, er komen steeds meer sterke spirituele
en creatieve krachten in jou naar boven, dit is jouw roeping, jouw weg! Je mag jouw eigen
kracht dus duidelijker gaan voelen en gebruik maken van deze kracht en gaven. Je mag
vooral je eigen leiderschap kwaliteiten meer tot uiting brengen zodat je anderen hiermee kan
helpen.
En je krijg steeds meer het vermogen om voor alles een creatieve oplossing te bedenken. Je
mag in je eigen licht gaan staan en gaan schijnen en stralen...Je mag jouw kracht en gaven
delen met de wereld!! Jij kan heel goed dingen manifesteren, je kan in elke situatie op een
positieve manier een positieve uitkomst creëren door je eigen vertrouwen en je sterke
gedachten!
Jij wordt in je leven bevrijdt van alle lasten en problemen op alle fronten, zeker als ik je sterk
bewust bent van alle kleine en grote zegeningen die je al ontvangt in je leven...
Dit is een ultieme manifestatie!!
Op alle niveaus en alle manieren, dit is het keerpunt in jouw leven!! Je zal al het goede tegen
komen, en alle tekenen van al het goede dat de wereld te bieden heeft zal jij op allerlei brede
stromen gaan merken, als ik jij je hierop blijft focussen dan creëer je alleen maar meer en
meer goeds in je leven..
Ook krijg jij een enorme toegang tot veel kennis en informatie, die je in vorige levens al heb
vergaard, om jou nu te helpen in dit leven. Deze kennis zal jouw helpen begrijpen wie je echt
ben, wie je geweest bent en wie je zal zijn, jij zal de connecties herkennen die jij hebt met
mensen in dit leven en je zal weten welke rollen er zijn met deze mensen,je bent nu vooral
bezig met het nakomen van je ziels afspraken en het oplossen van oud karma!!
Om zo ver te komen, mag jij je eerst gaan bezig houden iedereen te vergeven in je leven, en in
liefde los te laten, die niet meer bij je passen, en mag je in balans komen met je zelf je dus
gaan richten en aandacht gaan besteden aan jezelf. Je mag naar al het goede gaan kijken in
je zelf zodat er een nieuwe bewogenheid ontstaat in je zelf in positieve zin...en jij dus weer in
harmonie en balans komt en leert houden van je zelf.
Je mag jouw dankbaarheid tonen aan je zelf en aan het leven zodat je trots en blij bent...Op
korte termijn zal je dit als een groot geschenk gaan ervaren in jezelf maar ook vooral in je
hart. Rene je mag alle talenten en gaven die verborgen liggen in jou, nu naar buiten gaan
brengen, je moet wel geaard blijven en helder,je word erg geholpen met de hogere energieën
uit het universum, als jij je laat leiden hierin, dan zal je in de nabije toekomst iets heel moois
neer gaan zetten voor de wereld, met mijn gaven..
Wat ik zie is dat je echt in de overgang van oud naar nieuw zit, een nieuwe fase in jouw
leven...jij mag meer vrede en liefde gaan ervaren in je zelf en anderen. Je zal nu ook deze
energie en de kracht gaan krijgen om te kunnen doen wat je moet doen..je wordt volledig
gesteund door boven. Deze cyclus zal niet lang duren en zal spoedig rond zijn, en dan zal jij
de volle overvloed en schoonheid ervaren van deze prachtige periode van innerlijke groei in
je Zelf..

Als je wilt kan ik je ondersteunen met healing om alle blokkades op te ruimen en volledig in je
kracht te komen en dus van je zelf houdt !!!”
************************************************************************
Ik hoef je niet te vertellen dat ik dit als een cadeautje uit de hemel ervaar. Ik ben haar zo
ontzettend dankbaar. Dit gaf voor mij zoveel antwoorden op zoveel vragen. Binnenkort ga ik
met haar afspreken om een persoonlijke 1 op 1 healing te doen om de, kennelijk onbewuste
blokkades, bij mij weg te halen, zodat ik nog verder kan groeien en nog meer mensen kan
helpen.
Ik ben zo enorm blij dat ik dit graag met je wilde delen. Zo weet je ook meteen een stukje
meer over mij .. hihiJ
Waarom wilde ik dit met jou delen Frank Buijs? De boodschap die in haar tekst staat spreekt
volgens mij als voor zich toch? Ik hoop dat ik me op dat gebied verder mag ontplooien en dat
je binnenkort nog meer van mag horen.
Ook heb ik dit naar je gemaild omdat dit een persoonlijke boodschap naar jou is Frank Buijs.
Loop je vast in je leven, zoek je een uitweg, wil jij weten wat jou levensmissie is, wat de
antwoorden zijn op de voor jou zo ontzettend belangrijke vragen, wil je spiritueel verder
ontwikkelen enz, enz, dan gun ik jou ook een engelen reading Frank Buijs.

Wil je meer over haar weten? Bezoek haar beide websites eens:
Jijbentuniek en moederenkind
Je kan op bovenstaande linkjes klikken dan kom je meteen op haar website terecht.
Ik hoop dat het jouw ook kan geven wat het mij heeft gegeven.
Met veel liefde en wijsheid
Rene
ps. Voor wie bovenstaande linkjes niet werkt hier de volledige urls van de websites:
http://www.jijbentuniek.webnode.nl/mijndiensten
http://www.moederenkind.net/pages/home.php

