Aanbeveling Wanda Webbers,
tandarts algemeen practicus
Ik heb besloten om de Vip-dag te doen omdat mij door jouw telefonische interview duidelijk werd
dat ik dagelijks veel meer tijd bezig was dan ik me bewust was, met hetgeen in mijn leven een
verdrietig aspect is. M.a.w. hoeveel energie dat mij kostte. Het betreft de moeilijke (niet-)contacten
met een aantal mensen die belangrijk voor mij zijn. Dat een plek geven en me bevrijden van het
gepieker erover was denk ik mijn grootste uitdaging.
Op de Vip-dag heb ik, zéér tot mijn opluchting, het inzicht gekregen dat ik niet alleen mijzelf hoef te
verwijten dat de contacten niet zijn zoals ik ze graag had gewild. Het is me duidelijk geworden dat
mensen elk met heel eigen opdracht in het leven staan / gekomen zijn. Dat maakt dat harmonieus
contact en onderling begrip niet met iedereen vanzelfsprekend is. Dat maakt dat het voor mij niet
voelt "als mijn schuld". Ik kan e.e.a. nu meer laten voor wat het is. En ik kan nu ook zien dat er dingen
zijn gepasseerd waar ik werkelijk geen schuld aan had. Het gepieker erover is enorm afgenomen.
Hoewel er elke dag wel eens iets in mijn gedachten schiet. Maar dat kan ik ook weer laten gaan.
Voorts is de zin die ik geformuleerd heb na de legging van de lichtkaarten heel belangrijk voor me.
Elke dag bij wakker worden en slapen gaan is die in mijn gedachten. En heel regelmatig levert die me
weer extra inzicht op. Heel waardevol. En zo van toepassing op mij, en de situatie waarin ik mij
bevind.
De mandalaweken zijn van grote betekenis voor me geweest. Tekenen vind ik heerlijk dus dat maakt
al een ingang. Maar de setting ervan, zoals je die creëert vind ik bijzonder; de kaarten met de teksten
die je uitdeelt, de reactie van de deelnemers erop en de openheid die ontstaat / er is bij iedereen
tijdens de besprekingen m.b.t. het thema v.d. week en voorafgaand aan een opdracht, evenals de
lichtkaart legging die je doet voor ieder die dat wil maken de weken tot veel meer dan een
tekenworkshop. De week van de "dromen" heeft me geweldige inzichten gegeven hoewel ik niet of
nauwelijks droom(de) en maar enkele herinneringen had aan een droom. De week van de "engelen"
heeft mij een hele nieuwe kijk op en beleving van engelen opgeleverd. Daar ben ik dankbaar voor. En
het heeft mijn leven verrijkt.
Het volgen van mijn bestemming is mijn leidraad geworden. Eerder was het "pleasen" van anderen
erg belangrijk voor me. Nu voel ik me vrijer en durf ik me te laten zien voor wat ik (waard) ben. Ik
voel me vaker blij en opgeruimd. Kan liefdevol zijn. Ben minder kwalijknemend. Grappig genoeg
versterkt het mijn vermogen om te kunnen zien waar het voor mij uiteindelijk om gaat.
Ik heb tegen twee personen met wie het contact moeizaam is bij afzonderlijke gelegenheden
duidelijk uitgesproken wat ik voelde of vond vanuit mijn eigen beleving. Hetgeen een enorme
overwinning is t.o.v. hetgeen ik eerder zou hebben gedaan.
In mijn werk ben opener tegen de mensen met wie ik werk maar ik merk ook dat ik het werk zelf
meer ontspannen kan benaderen.
Ik ben begonnen met een houtbewerkingscursus waar ik enorm van geniet. Dacht eerst ik ben vast
de enige vrouw! Blijkt helemaal niet zo te zijn. En weet dat het helemaal bij mijn bestemming past.
Ik ben je dankbaar voor alle inzichten die ik heb gekregen. Over mijn handelen, over wat ik belangrijk
vind. Zodat ik kan stralen vanuit mijn midden. En los kan laten wat mij niet meer dient.

