
Accepteer de verandering en richt je energie op een nieuwe richting. 

 

De wereld is in beweging, de aarde is aan het veranderen, het internet staat er vol van , de 

meteorologen zijn dagelijks bezig om metingen te nemen van de trilling van de aarde 

 Ook werd er door vele inheemse wijsheden de voorspellingen gedaan die op vele vlakken al uit zijn 

gekomen. Kijk naar de vele natuur rampen van de afgelopen jaren , en ook de chaos en angsten die 

op de mensen geprojecteerd worden. 

 Hoe hou jij je nu staande in deze woelige tijd. Hoe voorkom jij dat je niet wordt meegezogen in die 

golf van angst en onzekerheden.  

 De uitnodiging ligt hier om in liefde te leven 

 Om de angst voorbij te gaan en in vertrouwen en vanuit overvloed in het leven te staan 

Het vertrouwen dat alles al in energie aanwezig is  

 En dat het zich wil manifesteren via jouw persoonlijkheid 

 De ene heeft een ander doel hier op aarde  dan de andere , het gaat er om dat we allemaal onze 

opdracht gaan uitvoeren  Vanuit liefde en vanuit overvloed en overgave. 

Wat een zweverig verhaal zou je nu kunnen denken 

 Maar ook ja dat is niks nieuws onder de zon, Dat klopt het is algemeen bekend nieuws 

 Die je toch maar niet vaak genoeg horen en lezen kunt. 

 Hoe meer we ermee worden geconfronteerd des te meer we bewust worden van de noodzaak van 

deze transformatie in ons gedrag en leefwijzen 

 Het leven geeft ons de uitdagingen die we nodig hebben om te transformeren 

 Het leven bied ons een kans om vanuit liefde te reageren op alles wat ons overkomt 

 6jaar geleden zag ik me voor het feit gesteld dat ik een nieuw leven in mij ontvangen had, ik mocht 

weer een kindje groot brengen echter stond ik er dit keer alleen voor. 

 Wat een impact op mijn leven  en wat een geweldig groot cadeau 

 Accepteren van de vele veranderingen in mijn leven had heel wat voeten in de aarde maar de 

uitdaging was om een keus te respecteren en alsnog in de liefde te blijven. Om niet vanuit haat en 

angst te reageren, maar te vertrouwen dat het zo de bedoeling is geweest.  

 Dat vermogen om in de liefde te blijven heeft vele deuren voor mij geopend. 

 Nooit eerder ervoer ik zo’n steun uit mijn omgeving. 

 Ontstonden er mogelijkheden in mijn werkveld wat ik voorheen nooit voor mogelijk had gehouden 



Dankbaarheid en nederig zijn in de liefde heeft de deur geopend naar mijn potentieel. 

 Des al niet te min er gebeurde het nodige en de uitdaging werd steeds groter… 

 Vertrouwen dat je ontvangt dat je nodig hebt.  Ik zag mij gedwongen om te stoppen met werken… 

na 13,5 jaar werken bij dezelfde instelling , bevond ik me in eens zonder werk… 

 Paniek was de eerste gedachte “hoe kom ik rond met mijn 2 puber dochters en een klein kind wat 

nog volledig van mij afhankelijk is. Help mij heb ik hardop uitgeroeppen, alle spirits en engelen en 

uiteraard onze schepper. Wat is de bedoeling van al wat nu gebeurd heb ik gevraagd. En enkel die 

overgave en die openheid brak mijn paniek en mijn angst  het opende door de liefde in mijn hart de 

weg naar vertrouwen en overgave”. 

 Ik kon de situatie omarmen en na een periode van rust opende er zich weer een nieuwe deur… ik 

kon eindelijk mijn hartenergie volledig recht doen en ben full time in mijn praktijk aan het werk 

gegaan. Vanuit de uitkering naar zelfstandig bestaan. 

 Accepteer de verandering en het opent nieuwe wegen die meer en meer in lijn zijn met je 

hartfrequenties 

 In de liefde blijven en vol vertrouwen dat je ontvangt wat je nodig hebt nodig ik iedereen uit om hun 

pad te bewandelen. Om vanuit hun eigen passie hun leven te creëren Zodat we allen gaan doen waar 

we werkelijk voor geboren zijn. 

 

Een harte groet , Ludzarda Everts 

 

 

Dit artikel is geschreven door praktijk Centola op 09-09-2012 

 Wil je de artikelen en leuke aanbiedingen van praktijk Centola ontvangen? dan nodig ik jou uit om je 

te abonneren op mijn site. Je ontvangt dan de updates  en af en toe leuke aanbiedingen van mij 

 Je gegevens worden niet met anderen gedeeld. 

En als je geen updates meer wil ontvangen  is dat eenvoudig met 1 mailtje  stop te zetten. 
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