
Lieve mensen,

NIEUWSBRIEF

Aan het einde van 2022 voelde ik al dat 2023 een magisch, sprankelend 
en vernieuwend jaar ging worden. Al een poosje ervaarde ik onrust. Mijn 
ziel klopte duidelijk op de deur van mijn aardse persoontje met een grote 
druk om de deur te openen naar mijn diepste verlangens en deze te 
realiseren. Als mens vind ik veranderingen ook lastig en spannend. Net 
zoals de meeste mensen vind ik het fijn om in mijn comfortzone te 
vertoeven. Dat is veilig en vertrouwd. Verandering is een onbekend 
terrein waar je, als een sneeuwbol, weer door elkaar wordt geschud. Als 
je dan kijkt naar de dwarrelende vlokjes die rustig weer een plek zoeken, 
vinden wij ook onze weg in het nieuwe. Het duurt even, maar gaandeweg 
ontstaat een nieuw pad waar we ons weer veilig kunnen voelen.



Ik noem de veiligheid omdat wij onbewust onze basis behoefte scannen. 
Kunnen we ons veilig verbinden met het nieuwe, vertrouwen we op de 
weg die we hebben gekozen, lukt het financieel, kan ik het ‘dragen’. 
Toen mijn lichaam mij duidelijk maakte dat ik niet door kan gaan met 
dagen 8 uur achter elkaar te werken, mijn lichaam mij alle pijn in 1 keer 
liet voelen, heb Ik 2 weken plat gelegen waar ik een prachtig nieuw plan 
doorkreeg van mijn Gidsen.

Speeddaten met je Gids ‘the next step’ voor degenen die hun gids al 
kennen of al met hun Gids werken.
De ziel en het hoger zelf is de volgende dagretraite die ik doorkreeg 
om de verbinding te herstellen met wie jij werkelijk bent.
Transformatie van de ziel. Waarbij het eerste jaar ‘ de ziel als kompas’ 
mag heten en het 2de jaar ‘de kracht van de ziel’. Deze cursus is een 
nieuwe manier om te leren wie jij echt werkelijk bent, te herstellen 
wat jou blokkeert en jouw talent in te zetten. Het is een combinatie 
van coaching, therapie (allerlei vormen) en intuïtieve, spirituele 
ontwikkeling. Met deze cursus kan jij je persoonlijk, intuïtief en 
spiritueel ontwikkelen. Per jaar zijn het 7 bijeenkomsten, met iedere 
dag een paar thema’s waar we met de groep op verschillende 
manieren naar gaan kijken en oplossen. Ook krijg je hierbij 2 privé 
coach sessies en 2 x een online bijeenkomst waar je vragen mag 
stellen in de groep. (in maart volgt er meer info)

Zo ontstond:

Uiteraard blijft Speeddaten met je Gids 1 een favoriet om mensen te 
verbinden met hun Gidsen.

Dit jaar mag ik ook de cursus chakra en aura healing geven. Een 
prachtige cursus waarbij je leert te testen met de biosensor en de 
pendel. Te testen welke chakra’s uit balans zijn en deze te herstellen 
door middel van kristallen en edelsteen therapie. (in maart volgt er meer 
info)

Ook al vind ik het spannend om mijn praktijk los te laten, ik weet dat 
door het doorgeven van mijn kennis, mijn ziel jubelt en mij volledig 
ondersteunt. En dat is wat ik jou ook gun. Volledig te kiezen voor wie jij 
werkelijk bent. Voor de kracht die altijd al verscholen heeft gezeten in jou 
en nu eruit wil. Jou wil laten zien wat jouw werkelijke capaciteit is.



 Je leert op een speelse, luchtige, maar wel concrete, manier zien 
welke kant jij op mag met je leven.
Je leert zien hoe jij die eerste stappen kan zetten en welke ballast je

Je leert hoe je je kunt verbinden met jouw helpers: je gidsen, engelen 
en je hoger zelf.
En je leert hoe je het fundament kunt leggen om je leven weer 
voedend te maken en je wensen en verlangens uit te laten komen.

Misschien kan jij het je nog niet voorstellen, omdat je het nog niet hebt 
ervaren. Maar dit is wat er nu van ons gevraagd wordt; het deurtje open 
zetten naar onze verlangens zodat we ze kunnen ervaren en kunnen 
gaan leven. En stel dat het nu allemaal nog veel mooier mag zijn dan je je 
nu voor kunt stellen? Dat het waarmaken van je dromen je vervult met 
blijdschap? Meer dan je ooit had kunnen vermoeden?

Voel je het verlangen om je dromen waar te maken? De wens om je 
spirituele gaven in de wereld te zetten. Je minder te laten leiden door de 
mening van anderen. En wil je leren jouw eigen koers te varen?

Wil je vanuit een veilige basis stappen zetten, jezelf bevrijden van oude
"programmering en vertrouwen op je innerlijke kracht, jouw Gidsen en  
hoger zelf?" 
Bij de cursus "Transformatie van de ziel" komen de volgende 
onderwerpen aan bod;

      daarvoor los mag laten.

Ik hoop je snel te ontmoeten!

Sprankelende groet van hart tot hart, van ziel tot ziel en van 
mens tot mens,

Fanny

Als je vragen hebt kan je mij mailen via urristi32@kpnmail.nl of bellen
op 06-81252065 



Agenda:
*Cursus chakra en aura healing

Van 10.00-16.00 bijdrage € 500,-- 
Les 1 25-03
Les 2 27-05
Les 3 03-06
Les 4 08-07
Les 5 09-09

 
*De ziel en het hoger zelf: 22-04

Van 10.00-16.00 € 97.00
 

*Speeddaten met je Gids 1: 24-06 of 23-09
Van 10.00-16.30 € 97.00

 
*speeddaten met je Gids ‘the next step’2 30-09

Van 10.00-16.00 € 97,00
 

*Transformatie van de ziel -  eerste jaar de ziel als kompas 
Van 10.00-16.00 € 560.00

Les 1  21-10-2023
Les 2  11-11-2023
Les 3  16-12-2023
Les 4  13-01-2024
Les 5  17-02-2024
Les 6  16-03-2024
Les 7  13-04-2024

 

urristi32@kpnmail.nl  |  06 - 812 52 065 


