
Uitleg over paranormale gaven
De visie en de methode



Wie ben ik?
● even voorstellen: wie ben ik 
● wat is mijn ervaring en zoektocht geweest wat betreft hv 
● hoe pas ik dit nu toe? 
● persoonlijk vooral: karmische energie voelen en bewust zijn/werken met mijn eigen 

innerlijke energetische plattegrond 
● volledig in balans, niet vermoeiend en niks blijft hangen/neem ik over. 
● toch lees ik (alle energie noemen) en kan dit ook onderscheiden en ermee werken in de 

praktijk/dagelijkse leven. 
● visie: eerst je eigen innerlijke plattegrond kennen mee werken. Van daaruit eventueel 

meer. 
● moet geen doel zijn, maar resultaat van helderheid verkregen door beoefening met jezelf. 
● gevolg: geen samsara dat mee komt  (angst, onbalans)



Video’s om uitleg te geven
● Waarom video's?  

Te veelomvattend voor een cursus en toch uitleg nodig

● Welke onderwerpen?
- omgaan met emoties of andere energie oppikken van anderen
- spirits zien en helpen
- kunnen voorspellen
- wel of niet werken met deze gave in jouw werk of privé
- uitleg verschillende energieën, waarom je deze leest
- twee verschillende soorten helderheid

● Uitleg vanuit boeddhisme

● In video’s geen oefeningen of opdrachten. Ook geen reacties op de video’s mogelijk



Vanuit boeddhisme
Wat is het deel ‘boeddhisme’ in de uitleg?

● werken met kennis over interne winden en elementen
● werken met aandachtstraining: bij jezelf blijven, niet steeds op anderen gericht zijn, kennis over 

normale zintuiglijke informatie en actieve zaden in zichzelf
● niet afschermen 
● werken met kennis over leegte en Sidpé Gyalmo beoefeningen 
● benadering spirits anders (niet weghalen of wegjagen, maar met compassie en geven wat ze 

nodig hebben
● kennis van causale pad uit de bön
● kennis over link met jeugd (overlevingsmechanisme) en zélf verantwoording nemen voor jouw 

geluk en gedrag
● twee soorten helderheid. Niet bezig zijn met verzamelen van bijzondere ervaringen. 
● niet bezig zijn met geluk vinden buiten jezelf: anderen hoeven emoties van zichzelf niet te 

veranderen of weg te halen. Jij zult zelf een manier moeten vinden om beter om te kunnen gaan 
met ongemak in omgang met anderen



Ook interactieve mogelijkheden
Vragen stellen, opdrachten doen, methodieken leren en oefenen, ervaringen delen

● Vimeo kanaal: alleen uitleg
- eigen vimeo kanaal
- aangeven welk onderwerp je in uitleg terug zou willen zien: per email
- filmpjes op onderwerp gesorteerd
- te vinden op internet

● Interactieve omgeving: dezelfde video’s met daarbij
- methodieken behorend bij het onderwerp
- oefeningen om deze methodieken te oefenen
- opdrachten om beter begrip te krijgen over het onderwerp
- ervaringen delen (dit kan ook privé)
- vragen stellen (dit kan ook privé)
- aangeven welke onderwerpen waar je graag uitleg over zou willen hebben
- opgeven via mijn website

● betaalbaar, omdat mensen met heldervoelendheid vaak in een positie zitten waarin ze geen geld 
hebben om dure cursussen of therapie te volgen



Waar en hoe?
● Waar vindt ik de gratis video’s?

Vimeo kanaal: 
www.vimeo.com/allesligtinhetwoordzien

Het is nodig een vimeo-account aan te maken. Dit is gratis. Dit doe je door naar de pagina te 
gaan die hierboven genoemd wordt en vervolgens naar ‘inloggen’. Hier kun je vervolgens naar 
‘join’. Heb je al een account? Helemaal goed. Dan kun je gewoon inloggen met dit account.

● Hoe kom ik in de interactieve omgeving?

Geef je via mijn site op. Dit kan hier: http://www.cindy-bloemberg-breider.nl/inloggen.html
Je ontvangt vervolgens van mij betalingsgegevens en een code na betaling. 
De kosten zijn 2,50 euro per maand. Je betaald per jaar, maar de eerste keer alleen voor de 
maanden die het jaar nog heeft. In januari kun je opnieuw verlengen voor een jaar. Het kost dus 
maximaal 30 euro per jaar.
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Contact
Indien je graag contact wilt

- via email 
opgave@cindy-bloemberg-breider.nl
Het kan 1 week duren voordat je antwoord krijgt. 

- in de interactieve omgeving op verschillende manieren (privé berichten, reacties e.d.)

- whatsapp 06-36040879 (NIET bellen!)

Ik kan niet bellen in verband met mijn complex meervoudig gehandicapte zoon. Ik kan namelijk 
vaak de telefoon niet opnemen omdat ik met hem bezig ben. Email en whatsapp, of de 
interactieve omgeving, stelt mij in staat om zelf het moment van antwoorden te kiezen. 

Dit is ook de reden waarom een antwoord op jouw mail 1 tot 1,5 week kan duren. Ik werk niet alle 
dagen vanwege de begeleiding van mijn zoon.
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