
Een blik in je agenda vertelt je dat je hele week weer 
bomvol zit. Een belangrijke vergadering van werk, een 
afspraak met je personal trainer, de zwemles van je 
jongste, een 10-minutengesprek op de school van je 
oudste en op vrijdagavond 'date night' met je partner. 
Je was eigenlijk op zoek naar een momentje voor 
jezelf, maar dat zit er weer niet in. 

Vind de weg terug 
naar je hart  
Vriendinnen waarschuwen je wel eens. Ze zeggen tegen 
je dat je ook aan jezelf moet denken, maar je zet jezelf 
eigenlijk altijd op de laatste plaats. Dit begint je op te 
breken. Je voelt je leeg en je bent doodmoe, maakt vaker 
ruzie met je partner en hebt veel negatieve gedachten.  
Het is tijd voor verandering, maar waar moet je beginnen? 

Terug bij jezelf
Gabie Devaney is gespecialiseerd in Reconnective 
Healing®, maar ook zij heeft een vergelijkbare reis door
gemaakt voordat ze tot de realisatie kwam dat er iets 
moest veranderen. 'Ik worstelde met mijn gezondheid en 
was op zoek naar mijn eigen pad; naar mijzelf. Mijn hoofd 
was de baas geworden en ik had me afgesloten voor mijn 
hart. Deze gewaarwording was voor mij het keerpunt.  
Ik voelde dat ik de Reconnective Healing® frequenties 
weer deel uit moest laten maken van mijn leven. Op die 
manier kwam ik weer terug bij mezelf. Dichter bij mijn kern 
door mijn hart te openen en weer te durven voelen.  
Deze ervaring hoop ik nu over te dragen aan anderen.'

In balans 
'De weg terugvinden naar jezelf en je hart kan ontzettend 
lastig zijn, maar het is echt de moeite waard. Ik werk met 
Reconnective Healing® frequenties die dit proces onder
steunen. Tijdens een sessie ervaar je diepe ontspanning en 
rust, waardoor je lichaam de kans krijgt om weer in balans te 
komen en je levensenergie weer kan stromen. Het effect van 
de healing is voor iedereen anders. Veel van mijn cliënten 
omschrijven het als een verandering in hun bewustzijn.  
Je kijk op het leven wordt anders en je zelfvertrouwen  
kan toenemen. Door zelfbewust te zijn, durf je én 
kun je keuzes maken die beter bij jou passen.  
Je cijfert jezelf niet langer weg voor anderen. 
Jij bent net zo belangrijk. In je hart voelen en 
geloven dat je ook aan jezelf mag denken, 
kan een enorme bevrijding zijn.'
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Jij mag er zijn 
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