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OERVROUW LAURA
Mijn verhaal is uniek en niets anders als dat van jou. Net

zo uniek, bijzonder, leerzaam en kunstig. Magisch! Je

kunt er met zoveel ogen en perspectieven naar kijken.

Elke emotie/bui/innerlijke deel heeft er een eigen gevoel

bij. Zo leef ik golven van extase in mijn leven. Smeuïg,

sensueel, vrij, openend, gevend en ontvangend. En

geloof me, er zijn ook golven waarin ik kan verzuipen

van emoties, angsten, donkerte en pijn.

Graag wil ik jou inspireren met mijn verhaal waarbij ik

de intentie en uitnodiging voel om jou te schrijven,

zodat jij je ook mag her-inneren aan het Leven, aan de

Goddelijkheid, aan de simpelweg eenvoudig zijn wie je

bent. Een verhaal met groeven, schuren, littekens,

blauwe plekken en heel veel kracht.

Mag ik me aan je voorstellen?

Ik laat me graag aan je zien (ook al vind ik het spannend

en voel ik hier en daar tijdens het schrijven echt wel een

hapering) als de Vrouw wie ik nu ben. Laura, is mijn

naam. Ontvangen door mijn biologische vader en

moeder. Een naam waar ik zoveel moeite mee heb

gehad. Vreselijk vond ik het. Misschien omdat mijn

moeder deze naam alleen gebruikte wanneer ze boos

was. Ik kon me niet met haar verbinden (niet met mijn

naam niet en ook niet met mijn moeder). Ik voelde me

iemand anders als mijn naam. Ik voelde eigenlijk overal

anders en niet echt op mijn plek en thuis.
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" Waar zal ik beginnen, bij het meisje of bij de oervrouw?

Hmmm, het is zo interessant als ik hier nu op invoel.

Ik heb plaatsgenomen aan mijn bureau in mijn

werkkamer. De tafel waaraan ik mijn creaties maak en

de (digitale) wereld in breng.

Ik heb een kaarsje aangestoken, zodat het Licht in mij

ontstoken kan worden, zodat ik op een eervolle wijze

mijn verhaal aan jou kan schrijven. Terwijl ik schrijf voel

ik een krachtveld openen. Daar zijn jullie, oervrouwen.

Mijn benen heb ik gespreid, de knieën zijn aan de

buitenkant van de zitting van de stoel, mijn billen

voelen comfortabel in het schapenvacht wat in de stoel

ligt. Ik wil me openen, ik voel me open gaan, ik ben

open, nu ik mezelf voel èn jou, oervrouw.

Mag het Leven helemaal door me heen stromen?

Wat wil er dan gedeeld worden?

Wat wil er gezegd worden?

Waaraan mag ik her-inneren?

Ik laat me leiden, zoals ik volledig doe in mijn werk als

Licht & Levensenergie Activator, schrijfster en expert op

het gebied van chakra-psychologie en heling. In mijn

dagelijks leven lukt het me niet altijd om zo volledig in

overgave te zijn en me te laten leiden door het Leven.

Dus mijn vak, mijn werk mag mij ook dienen. Daar ben

ik dankbaar voor.



" Wat ik als een Thuis-gevoel ervaarde, was niet op

Aardse niveau. Het is lang de hemelse plek geweest

waar ik me mee kan verbinden en thuis voel.

Daar is ze weer, de Oervrouw in mij. Ze staat schuin

achter me. Rijk en grondig aanwezig in haar energie. Ze

brengt en dwingt me terug te komen naar mij, dit

schrijfsel en delen. ‘Ja, durf het aan, doe het maar, schrijf

vanuit Haar, de Oervrouw, in jou. Schrijf vanuit mij, want

dat ben Jij’. Oefff, ze raakt me. Er is dan geen verhaal om

vanuit mijn persoonlijk Ik-je, mijn ego op aan te haken.

Er is in dit verhaal, mijn nieuwe verhaal, herschreven

door de transformatie die ik heb doorgemaakt in dit

leven, geen ruimte voor oude ruis op de lijn.

Helder, krachtig, vol Liefde, geleid ze me terug.

Ja, erken jezelf maar als de Oervrouw! Het is tijd, nu. Ik

sluit mijn ogen en voel hier op in: 
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Ik erken dat ik een Oervrouw ben
 

De Oervrouw 
Weet
Voelt

Geeft en Ontvangt
 

De Oervrouw
Staat

Is krachtig
Verbindt

Met de Natuur, haar Natuur 
 

De Oervrouw
is Kosmisch èn Aards

 
De Oervrouw 
is in balans

Mannelijk en Vrouwelijk
Stromend door haar heen

 
Ik erken dat ik een Oervrouw ben

Daarom voelde ik dus een grote dikke vette Jaaa! Ik wil

voor dit prachtige magazine schrijven. Het is een proces,

cyclus, stroming, initiatie en bevestiging, zoals ik het

Leven, mijn leven in ieder geval wil leven. 

In flow, overgave, vertrouwen en rust dat elke volgende

stap zich toont wanneer die er klaar voor is en tot die

tijd hoef ik niet verder vooruit. Ik hoef niet harder te

lopen, ik hoef niet harder te werken, ik hoef niet meer te

doen of meer te zijn om…… (vul/voel de leegte maar in).. 

Waarom denken we toch zoveel te moeten doen? Om

wat?

In mijn geval omdat ik bevestiging zocht, goedgekeurd,

toegelaten of geaccepteerd wilde worden. Hm, maar oh,

dat kwam (en komt soms nog steeds) vanuit mijn

innerlijke leegte.

Lang heb ik geloofd dat die leegte, die je misschien wel

herkent, een oorzaak en misschien ook wel een dader

moest hebben. Zo heb ik gewezen naar, erkend en

geaccepteerd dat ik een niet al te makkelijk jeugd hebt

gehad en dat ik ‘door’ mijn moeder zo was geworden. 

‘Ik heb haar Liefde niet gekregen en daarom voel ik me

zo alleen en eenzaam, koos ik voor de verkeerde

vriendjes en kwam ik op mijn zeventiende al op mezelf

te wonen. Al jointjes rokende, super hard werkende,

gevoel-uitgeschakelde overleveraar’. Ja, dat is echt super

waar geweest èn ik wil ook nu iets anders geloven. 

In de wereld van zelf-bewustzijn, persoonlijke

ontwikkeling, spiritualiteit zijn we bijna geobsedeerd

door het uitpluizen waar het vandaan komt en hoe het

komt dat we zo gevormd zijn. Ja, dat is oh zo waar! Ik

buig ook diep voor de jaren en jaren van intens en

healings, transformatief persoonlijk werk wat ik heb

gedaan op heel veel vlakken.

Eerlijk, ik heb veel heel veel geld, energie en tijd

geïnvesteerd aan zelfontwikkeling. Trainingen,

opleidingen, cursussen, coaching, therapie, alles. Omdat

ik dacht en inprenten dat ik getraumatiseerd was, hulp

nodig had, niet goed genoeg was en moest helen,

mocht ik willen dat er ooit van mij terecht zou komen.

Het fundament van deze lekkage in zelfliefde bracht ik

zoals ik leerde terug bij mijn afkomst, herkomst, jeugd

en de kreukels die ik daarin had opgelopen. 

Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd want ik geloof er

heilig in onze opvoeding zo bepalend is voor verdere

leven. En we kunnen ook de rest van ons leven

spenderen aan zelf-heling als we nog geloven dat we nu

niet Heel Zijn.

"Ik ben Heel, compleet en vervuld.
Ik ben geliefd, welkom en gezien."
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Zooo, Strong Women! Zeg ik vanuit mijn persoonlijke Ik

naar de Oervrouw in mij. Poefff, je weet me wel te

verrassen en het te vertellen. Ik voel je in mij ontwaken

terwijl ik dit alles schrijf en verwoord.

Ja, Weet je, zegt de Oervrouw. Je Weet. Je Weet het al.

Je Bent het al.

Vanuit het oer-gevoel, oerverlangen, oer-zijn hoef je niet

meer zoveel, want dan Ben je.

En van daaruit is je verhaal ook heel anders.

De Oervrouw Weet hoe ze zichzelf kan helen, in het

moment, omdat ze Weet hoe ze voor zich-zelf kan

zorgen en dat is ook één van haar belangrijkste taken en

overdracht in de wereld. Leren om voor zichzelf te

zorgen. Onafhankelijk vanuit Verbinding. Zelf-voor-

zienend vanuit innerlijke kwaliteiten in plaats vanuit de

buitenwereld.

Laura vraagt haar innerlijke Oervrouw; Wat mag ik verder

over mij vertellen?

Oervrouw; Wie bedoel je met mij?

Laura; Hmm, ja, dat is een goede! Als ik mij zeg, ben ik

toch direct geneigd om aan het interpersoonlijke te

denken. Dus de persoonlijk ik waaraan al die vele

verhalen en condities aan verbonden zijn. En nee, dat is

niet wie ik echt ben? Okay, wie is mij? Ik blijf het toch zo

moeilijk vinden.

Oervrouw; Precies, daar ga je alweer… Zo gemakkelijk

floep je mee, alsof het een glijbaan is waarin je wordt

meegenomen. 

Je kunt iedereen moment stoppen, terugkomen naar dit

moment, het Zijn van het hier en nu waarin Alles in

aanwezig is.

Laura; Ik snap het en ik voel dat ook zo en hoe vertel ik

daar vanuit of hoe schrijf ik van daaruit mijn verhaal in

dit magazine?

Oervrouw; wie ben je?

Laura; ik voel de diepgang van deze ogenschijnlijke

simpele vraag

Oervrouw; Oh wacht even, ik onderbreek je even.. Met de

eigenlijk nog belangrijkere vraag; Wie wil je Zijn? Want jij

hebt de keuze!

Laura; Hmm, ja, ik erken mezelf, nu, vandaag, tijdens dit

schrijven als De Oervrouw en ik erken ook dat ik Laura

ben, een menselijk deel inclusief ego en persoonlijk

deel.

Oervrouw; Wie WIL je Zijn? Jij hebt ieder moment de

keuze. En eigenlijk gaat het niet over de ene of de

andere zijn. Een oervrouw is Heel en compleet. Omarmt

al haar aspecten, delen en persoonlijkheden in haar.

Donker en Licht. Zacht en Woest. 

Wauw, wauw, dit kwam onverwachts dat ik er eventjes

van bij wil komen. Dit heerlijk schrijfstuk. Een

channeling is het eigenlijk. 

Ik laat het even rusten, tot ik weer op een ander

moment verder zal gaan. Diep dankbaar voor de

erkenning en bevestiging.
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" Ik ben vandaag in een co-workers space waar ik mijn

computerwerkzaamheden doe. Sinds mijn business is

gegroeid van een Yoga-Coaching bedrijf naar een online

(leer)platform voor bewustzijnsontwikkeling bestaan

veel van mijn taken uit computerwerkzaamheden. Groot

geluk is dat ik als spiritueel ontwikkelde vrouw ook echt

hou van digitale wereld. Waarschijnlijk omdat mijn

carrière in de marketingwereld hierin is gegroeid en ook

omdat ik de enorme potentie voel en ervaar. Zo was ik

afgelopen februari in Egypte (waar ik een heel apart

verhaal over kan schrijven) terwijl ik een 8 daagse

Instagram Cursus aan het lanceren was. Het was

geweldig. Ik voelde me goed en daarom was het ook

een super succesvolle cursus geworden. 

Succes ligt voor mij niet alleen in de cijfers en of

aantallen. Het succes ligt in het geluk wat het mij brengt

en daarom mee ook aan mijn social media tribe, volgers,

believers, cliënten en klanten. "

" Ja, ik wil je er toch graag nu iets over vertellen. Want

het is zo magisch! Wat ik heb ervaren, is niet in woorden

uit te leggen of over te brengen en toch ga ik het

proberen te doen, want de boodschap die ik heb

gekregen in Egypte gaat juist over het Mystieke. 

Mystiek, wat is het? Hoe kom je erbij en mee in contact?

Altijd was ik er geboeid, voelde ik me er sterk tot toe

aangetrokken. En toch was het volgens mijn

geconditioneerde standaard iets ‘buitengewoons’,

misschien zelfs wel abnormaal. Onaards, wat wanneer je

het uitspreekt zelfs als gevaar kan worden gezien.

Mystiek. 

D E  V O L G E N D E  D A G

M Y S T I E K  E G Y P T E

Wikipedia omschrijft het als: 'Mystiek is het

hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging

van de ziel met God. De term mystiek verwijst ook naar

de achterliggende leer over kennis en persoonlijke

ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de

normale menselijke perceptie.'

In de Valley of the King in Luxor, ligt ongelooflijk veel

goud, wijsheid en bronkracht opgeslagen. Ik wilde vanaf

het begin dat we onze reis boekten, er niets over lezen

en ons daar niet door een gids laten leiden. Ik wilde het

zèlf ervaren. Wat precies wist ik nog niet. Of eigenlijk

wel, diep van binnen, in mij, Wist ik het wel. Want Zij in

mij besloot dus om niet te gaan lezen of te informeren.

Zij besloot het op haar manier te doen en de Mystieke

Kracht van Egypte te ontvangen als het kwam. De

dagen verstreken. In de overweldigende cultuur,

opdringerigheid van de mannen op straat en alle

verschillen die overal zichtbaar waren, begon ik mijn

geduld te verliezen. Egypte was toch zo magisch?! Waar

kan ik dat dan vinden? We besloten fietsen te huren en

op weg te gaan naar de veelbelovende Valley. Mijn

winterhuidje, het was tenslotte begin februari, brandde

bijna weg door de zeer scherpe en felle woestijnzon.

Maar het was heerlijk! Vrijheid, zelf de weg bepalen, te

snel zijn voor de mannen in de verkoopstalletjes. De

Valley’s zijn grote gebergten waar ogenschijnlijk niets te

vinden valt. Droogte en dorheid, wat lijkt als een

levenloze bedoeling. Geniaal! Hoe er ooit is bepaald

deze plek uit te kiezen om zoveel wijsheid, geschriften,

universele kennis weer te geven en op te slaan. Want

velen zullen omgekeerd zijn, omdat het er veel te heet is

en er geen leven zichtbaar is (nog geen grassprietje wat

er kan groeien). Toch waren o.a. de Romeinen hier

geweest, die honderd jaar voor Christus de rijkdom

wisten te vinden en zij hebben een hoop schade

veroorzaakt. Maar wat er ook is gebeurd en vernield, wat

er is achter gebleven, is de mystiekheid voor diegene die

het wilt ontvangen. "
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5 minuten die alles veranderden...

" Door de honderden toeristen met selfiesticks heen

deed er zich in eens een spontaan moment voor. Bij de

entree van een van de tombe had ik een prachtig

oogcontact met de bewaker. Het was puur en we

begrepen elkaar helemaal, zonder een woord te zeggen.

Vanuit de hartsverbinding. Hij zag dat ik kwam voor iets

anders. Deze graftombe bleek stil en zonder andere

toeristen te zijn. Mijn partner (die half Egyptisch is en

zich redelijk goed verstaanbaar kan maken) startte een

gesprek met de bewaker en ik ging alleen vooruit de

tombe in. De stilte, de grootsheid die ik meteen kon

voelen, wilde ik eventjes voor mijzelf. Ik vroeg of ik even

hier alleen mocht zijn en ging zitten in kleermakerszit

op de grond. Oh nee, zei de bewaker, dit mag eigenlijk

niet, je mag geen foto’s maken dat je ‘dit’ doet. Het is

verboden en niemand mag dat zien! 

Mijn partner beloofde de man dat er geen foto

genomen zou worden en we dit aan niemand mochten

vertellen. Mediteren, Yoga... Het is er verboden. In mijn

interpretatie omdat het wegen zijn naar God, de Bron

en het Universum. Dat mag niet, want dan ben je niet

meer beheersbaar. Dan bezit je je eigen kracht en ben je

vrij.

Het waren vijf minuten van mijn leven die alles

veranderden. Ik zat daar in de donkere tombe op de

grond in kleermakerszit. Mijn partner en de bewaker

liepen terug naar boven richting de ingang en gaven mij

dit moment. 

Het gebeurde in een seconde. Ik sloot mijn ogen en pats

daar was ik, vol-le-dig verbonden met het Universum.

Een ongekende, warme, lichte en meest liefdevolle

energie stromen door me heen. Ik ervaarde universele

Lichtliefde door me heen èn tegelijkertijd was ik

onderdeel van het Universum. Helemaal opgenomen in

de energie van Lichtliefde, zoals ik het het beste kan

omschrijven. Het is een diepe werkelijk herinnering, op

cel èn zielsniveau, aan dat wat en wie we zijn. Ineens

werd alles duidelijk, had ik geen vragen, geen zorgen,

zelfs geen gedachten. Ik was me bewust van mijn

lichaam en kon de krachtige energie ook aards en fysiek

ervaren en voelen. Dit is wat we mogen leven! Jaaaaa, als

een krachtige boodschap aan mij. Voor mij, voor jou.

Omdat we weer mogen herinneren dat we dit Zijn. Vrij

en los komen uit heers-schappij. Dit is ons potentieel!

Ik besefte dat mijn tijd kort was en er elk moment

nieuwe toeristen konden komen. Ik opende me nog een

beetje meer om alles te ontvangen wat nu beschikbaar

was voor mij en rustig aan rondde ik af. Dankte ik de

energie, God, het Universum, de tombe, de bewaker en

mijn partner. Terug bij de poort was er opnieuw

oogcontact met de bewaker. "Ze is puur, ze heeft een

groot en puur Hart", zei hij in het Arabisch. "Wat jij hebt

gezien, ervaar ik elke dag als ik even naar binnen ga. Ik

kan er niemand over vertellen. Maar ik zie dat jij het ook

hebt gezien." Met een eervolle en toegewijde blik

dankten we de herkenning en verwondering in elkaar. "
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" In mijn bedrijf, genaamd WEL LICHT, voel ik dat ik de

brug ben tussen de spirituele sferen en het Aardse

bestaan. Zo breng ik de vertaling maar ook de

belichaamde oefeningen om tot de ervaring en beleving

IN het lichaam te komen. Hierin ligt voor de ultieme

stroom, geluk en bevrediging die we volgens mij

allemaal ten diepste verlangen. 

Op mijn zeventiende ben ik in contact gekomen met

Kundalini Yoga, nota bene via een krantenartikel. Het

voelde direct dat ik daar heen moest. En vanaf de eerste

proefles waarin ik vrijwel continue ervaarde IK-MOET-

WEG-HIER, wist ik dat dit ‘the place to be’ was. 

Het schuurde, wrong en bijten aan alle kanten. Ik bracht

onbewust een lege rugzak vol onverwerkte emoties en

trauma mee, welke ik wekelijkse een beetje leegde door

veel tranen te laten stromen tijdens de lessen. Het

maakte zoveel in mij los. En ik vond het nog steeds ‘the

most weird iets’. De yogadocente droeg een tulband,

lange witte kleding met hier en daar een verfijnd

borduurwerk erin. Ze was altijd prachtig, statig bijna,

aanwezig en straalde een diepe rust uit vanaf haar plek

op een schapenvacht.

Zo begon mijn avontuur op het pad van zelfrealisatie

met vooral veel opruiming. Terwijl ik op bewust niveau

geen enkel idee had waar ik nou eigenlijk mee bezig

was. Ik brak twee jaar lang wekelijks in stukjes uit één op

de yogamat. Waardoor ik me jaren en jaren later kon

realiseren dat het ook de yogamat was die me weer bij

elkaar heeft geraapt.

Op de yogamat werd ik geconfronteerd met al mijn

emoties, beperkte gedachten, overtuigingen en het

heeft mij in mijn lichaam, kracht en licht gebracht. Het

heeft werkelijk mijn Kundalini Energie weer

aangewakkerd, een basis in mijzelf ontwikkelt waarop ik

durfde te vertrouwen en vanaf 2016 eigen

onderneemster werd. Ik wist dat ik, met mijn verhaal en

ervaring, een hogere wijsheid van dit leven mocht gaan

uitdragen. 

Vervulling, vrijheid en vreugde. Dat zijn de drie pilaren

van mijn werk en creaties. Ik geloof sterk dat bezielde

projecten, creaties, kunst en producten een creatief

proces kennen die verbonden zijn met de cyclussen van

de natuur en het leven. 

V E R V U L L I N G ,  V R I J H E I D  &  V R E U G D E
Conceptie, Geboorte, Leven en Dood. Het bevrijd mij om

op deze manier met relaties, verbindingen,

samenwerkingen en producten in verbinding te gaan.

Het zorgt er namelijk voor dat ik niet in mijn controle

modus ga waarin ik wil bepalen of al moet weten of het

gaat lukken. Want daar heb ik nogal moeite mee gehad.

ik heb het echt moeten leren door de ervaringen heen

in mijn leven om te creëren vanuit overgave, berusting

en vertrouwen.

Zo werk ik vandaag aan een nieuw bezield project. Een

grote droom die mij en mijn partner absoluut zal

vervullen, vrij laat voelen en intense vreugde zal geven.

Dat doet het nu al. In de conceptfase van een nieuw

project kan ik altijd zoveel enthousiasme voelen, een

activerende stroom van creatie-energie in mij, opkomen

vanuit mijn bekkengebied mag het verlangen, broeden,

voeden en vorm krijgen. Ook is er een fragiliteit van

kwetsbaarheid aanwezig. Als een sneeuwklokje in

februari een emotie was, was het dat. Pril, vol

schoonheid en pracht.

Dit is het aller aller liefste wat ik doe.. Het leven volgen,

met het leven stromen. Zien waar het me mag brengen.

Voelen wat ik mag maken en creëren. Voor mijzelf, mijn

gezin, bedrijf en community. Ik wil maken vanuit mijn

hart en ziel om de wereld te dienen, zodat ik met elke

stap meer vervulling, vrijheid en vreugde kan

verspreiden. Als klein meisje, als oervrouw, als wilde

vrouw, als partner, als zuster, als hoedster en ik wens in

de toekomst ook als moeder van prachtige kindjes die ik

heel graag zou willen maken en baren ;).

Hmmm, jaaa, dank je wel Vrouw, dat je leest, mee voelt

en luistert met je Hart. Zo bijzonder te voelen dat je dat

doet. Terwijl ik nog aan schrijf, is het artikel nog

helemaal niet in het magazine gedrukt en toch zijn we

er al. Samen, verbonden en één. Dat is wat dit schrijven

mij heeft gebracht en gegeven. De her-innering van de

Magie van het Leven. De Goddelijkheid. Op elke plek,

thuis, in mijn werkkamer, in de co-workers space, op de

yogamat, in elk moment is het mogelijk.

Ik wens dat je door mijn verhaal dit hebt kunnen

herinneren. Het lijkt mij daarom ook super leuk om van

je te horen. Via de facebook van OERVROUW of direct

via mijn Instagram @wellichtleven. 

Liefs, Laura
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Over mij in vogelvlucht;
 

* hond Emas (betekent goud) is mijn zielevriend
* dagelijkse aard ik in de brabantse bossen

* ik houd ontzettend graag van klussen
* in de keuken voel ik me een heks 

* droog graag kruiden, maak zelf bouillon 
* kan niet volgens recept koken

* back to basic tot comfort queen
* liefde voor heerlijke plaatjes

* ontdek sinds afgelopen jaar egyptische mystiekheid
* schrijfster van het boek Chakra-Magie!

* 13x in mijn leven verhuisd (en zou het zo weer doen)
* in mijn hart en baarmoeder voel ik me al moeder

* zwak voor broodje hagelslag (met echte roomboter)
* reisde in 2011 solo naar Indonesië
* kan huilen van een prachtig bloem

* confetti is mijn symbool voor vreugde
* (bijna) elke kamer in huis heeft een altaar

* verslaafd aan maken van muzieklijsten op spotify
* van vegetariër naar OER voeding 

* droomt van earthship en leven in fijne community
* volg nu een training in heilige belichaamde

seksualiteit
* bakt elke week iets van een amandelbrood,

bananencake of ontbijtmuffins
* offert haar menstruatie bloed aan de aarde of in

stromend water
* stoom mijn yoni om in contact met mijzelf te komen

* vind het leven maar moeilijk als ik angst ervaar
* wil ooit nog op visionquest

* en naar India
 


