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VOORBIJ HET EGO

"Ik deel graag ervaringen
die mij iets hebben
gebracht in mijn
persoonlijke ontwikkeling"
“De achterliggende gedachte die ik
gebruik bij mijn huidige Energie
Reset is dat we in mijn optiek een
ziel (harde schijf) hebben, een soort
blauwdruk van wie je bent en wat je
hier te doen hebt op aarde.
Gedurende de zwangerschap en in
het leven komen er steeds meer
programma’s (normen, waarden,
oordelen, overtuigingen, gewoontes
etc.) van mensen of invloeden uit je
omgeving bij jou op de harde schijf.
Dit zorgt voor ruis en een slechte
verbinding met wie jij in wezen bent.
Tijdens een Energie Reset worden er
vaak al tig programma’s verwijderd
en krijg je dus een reset van jouw
systeem. Heel fijn, soms intens en
vaak heel verlichtend.
Zoals er ook meerdere wegen naar
Rome zijn, zo zijn er ook tal van
mogelijkheden om bij jouw harde
schijf te komen, bovengenoemde is
daar één van. Daarnaast zijn er nog
andere methodes zoals hypnose,
verschillende ademtechnieken, yoga,
meditaties en ook mijn laatste
hobby Human Design geeft al veel
helderheid. Een andere intense
aanpak om tot de kern te komen is
Ayahuasca en nu dus ook i-Travel
een mildere variant. Voel je
uiteraard vrij om te kijken welke weg
voor jou bestemd is!”

Angelique

Toetjée! Body - Mind - Skin

"SUPER LEUK DAT
JE INTERESSE HEBT
IN i-TRAVEL!"

WAT IS i-TRAVEL?

i-Travel staat voor een Inner Journey oftewel een Innerlijke Reis.
Tijdens deze i-Travel word je meegenomen op een reis in jouw
onderbewuste. Je krijgt wat je nodig hebt en wat je aankunt. Soms
is het nodig om wonden te helen, te groeien of confrontaties aan
te gaan. Vaak is het zo dat tijdens een i-Travel je in verbinding
komt met de bron, met liefde en met het eenheidsbewustzijn.
Om deze reis te kunnen maken is er een hulpmiddel in de vorm
van een chocolaatje nodig. Deze is legaal, 100% natuurlijk, vegan
en zorgt ervoor dat er een directe verbinding wordt gemaakt met
jouw hartfrequentie. De één noemt het een heilig plantmedicijn,
de ander drugs, maar in mijn optiek, als je alles plat zou slaan en
bekijkt vanuit Non-Dualiteit (de “het is wat het is” filosofie) is het
niets meer of minder dan een stukje Cacao waar 20 verschillende
kruiden inzitten met daarin ook een deel van een liaan genaamd
Caapi, en Psilocybine, een schimmelsoort die in truffels voorkomt.
Wanneer je dit neemt zorgt het ervoor dat er bepaalde
verbindingen in je hersenen aan gaan (in mijn beleving is het de
pijnappelklier die aan gaat, ook bekent als het 3e oog) waardoor je
meer gaat waarnemen dan onze huidige 3Dimensionale omgeving.
Je maakt verbinding met veel meer lagen in jezelf en om je heen,
waardoor je tot inzichten kunt komen en daardoor steeds dichter
bij jezelf komt. De chocolaatjes helpen je dus om je bewustzijn te
vergroten, in een groter potentieel te stappen, innerlijk
helingswerk te doen en om meer in verbinding te komen met je
hart.
Je werkt met een natuurlijk product, iedere choco kan dus anders
zijn en ook de ervaring kan per keer verschillen. Over het
algemeen werken ze hetzelfde, maar er zijn natuurlijk altijd
uitzonderingen.

"DE CHOCOLAATJES
SMAKEN NOG
LEKKER OOK!"

WAAROM i-TRAVEL?
Hoe zou het zijn wanneer je helemaal
verbonden bent met wie jij diep van
binnen bent? Zonder alle ruis,
programma’s, patronen, normen en
waarden die je onbewust hebt
overgenomen van je familie en omgeving.
Hoe zou het zijn als je die programma’s
gaat herkennen en los gaat koppelen
zodat de verbinding met jouw kern, jouw
harde schijf of blauwdruk steeds
duidelijker zichtbaar wordt?
Hoe fijn zou het zijn als jij dan kan leven
vanuit jou zelf, zonder alle oordelen,
zonder alle angsten, zonder al die ruis?
"ER ZIJN GEEN AFLEIDINGEN,
100% FOCUS OP JEZELF"

VOOR WIE?
i-Travel is voor iedereen die een stap vooruit wilt zetten in het
leven, die bereid is aan zichzelf te werken en
verantwoordelijkheid wilt nemen voor zijn of haar eigen leven.
Deze chocolaatjes geven je wat je op dat moment nodig hebt.
Voor de ene persoon is dit heling, blokkades wegnemen, angsten
onder ogen zien of confrontaties. Voor de ander kan dit
betekenen om in onvoorwaardelijke liefde te komen, te
herinneren wie je bent, waar het leven over gaat en waarom je
hier bent.
Het is niet voor iedereen weggelegd om een ervaring met deze
chocolade alleen aan te gaan. De setting waarin je dit doet is
zeer bepalend voor je ervaring. Daarom bied ik als
ervaringsdeskundige en energetisch therapeut een liefdevolle en
professionele begeleiding. Dit helpt je veilig te voelen om jouw
innerlijk werk te doen. Professionele begeleiding en de juiste
setting zijn een absolute meerwaarde op jouw innerlijke reis. Er
zijn geen afleidingen, je hoeft nergens aan te denken en je kunt
je 100% focussen op jezelf en jouw reis.

eigen verantwoordelijkheid
Het maken van een reis doe
je volledig op eigen
verantwoordelijkheid. Ik zorg
voor een veilige omgeving
waarin jij een zo optimaal
mogelijke ervaring kunt
hebben. Ik doe geen poging
om jouw reis ‘te sturen’. Het
is de bedoeling dat je je
eigen ervaring hebt.
Na aanmelding ontvang je
het intake formulier met een
vragenlijst en een verklaring
waarin je aangeeft dat je
deze ervaring vrijwillig
aangaat en dat doet vanuit
een 100% eigen
verantwoordelijkheid.
Deelname is alleen mogelijk
met deze ondertekende
verklaring.
Je krijgt wat je op dat
moment nodig hebt. Dat
gebeurt wanneer het je lukt
om je helemaal over te
geven. Wat de choco’s je
geven is niet te sturen, maar
vertrouw erop dat je alles
aankunt wat je
voorgeschoteld krijgt. Ook
als je met dingen te maken
krijgt die je als onplezierig
ervaart, realiseer je dan één
ding: het zal ergens goed
voor zijn en ook dit gaat
weer voorbij. Zie het als een
soort film die je
gepresenteerd krijgt, soms
kijk je ernaar, soms zit je er
middenin.
Ontspan en laat de film
letterlijk over je heen
komen.

voorbereiding
Zorg dat je minimaal 3 dagen ervoor gezond
leeft. Eet veel groenten en wees voorzichtig
met suiker, koffie, alcohol, varkensvlees en vet
eten.

Het helpt als je de dagen ervoor niet een
overvolle agenda hebt en enigszins hebt
kunnen ontspannen. Het hebben van een ‘leeg
hoofd’ maakt het maken van een goede reis
makkelijker. Ga uitgerust op reis. Wees je
bewust met welke energie je op reis gaat.
Op de dag zelf kun je in de ochtend nog een
licht ontbijt nemen: beetje fruit, yoghurt etc.
Je mag er ook voor kiezen helemaal niet te
eten. De ervaring wordt doorgaans bevorderd
als het gebeurt op een lege maag, maar voor
sommigen zorgt een ‘hongerig’ gevoel juist
voor afleiding van de ervaring. Kijk wat past
bij jou. Ik zorg dat er eten is tijdens en na de
reis. Je kunt tijdens de reis ook thee of water
drinken, soms krijgen mensen hoofdpijn
wanneer ze te weinig drinken.
Zet je intentie. Bijvoorbeeld doorbreken van
oude patronen, inzichten krijgen, leven vieren,
zelfliefde ervaren, een bepaald thema inzien
etc.

Zorg dat je lekker zittende, niet knellende
kleren mee neemt/aan hebt (geen beugel-BH).
Veel tijd ga je namelijk liggend doorbrengen
terwijl de ervaring zich binnen in jou afspeelt.
Neem lekkere pantoffels/ sokken mee.
Neem je eigen kussen mee en ook iets warms
om aan te trekken. Dekens zijn aanwezig.
Neem als je wilt iets mee dat je kracht geeft of
een voorwerp of foto dat voor jou betekenis
heeft. Uiteraard kan je ook een pen en schriftje
mee nemen om je inzichten en ervaringen in op
de schrijven.
Plan de dag erna niet al te veel. Hoewel je vrij
snel weer normaal functioneert en alles kunt
doen, werkt de ervaring doorgaans nog even
door. Het is fijn als je dit de ruimte kunt geven.

VERVOER
Het is niet verantwoord om zelf
weer achter het stuur te kruipen.
Om meer relaxt de ervaring in te
gaan is het fijner wanneer er
iemand is die je kan brengen en
halen. Mocht je in de Bollenstreek
wonen is het ook mogelijk om
door mij thuis gebracht te
worden. Laat dit van tevoren even
weten wanneer je gebruik wilt
maken van deze gratis service.
Het openbaar vervoer is natuurlijk
ook een optie. Check dan even
welke busverbinding het beste is
vanaf Leiden Centraal.

RISICO
Mijns inziens zijn de risico’s van de
choco’s niet groot, maar wel
afhankelijk van hoe je in het leven
staat. Dat kan bijvoorbeeld komen
door de dagen ervoor, je humeur,
je verleden of in het moment dat
je in proces bent door het leven.
Het is mogelijk dat je daarmee
geconfronteerd kan worden. Leef
je het leven (volledig) in angst en
raak je snel in paniek dan raad ik
iedereen af dit te doen. Durf je je
daarentegen over te geven aan de
magische werking van de choco
dan is er volgens mij zeer weinig
risico, al doe je het altijd wel op
eigen risico. Geef je eraan over,
want daar zit een begin van een
mooie heling, ontwaking en
connectie met je hogere zelf.
Het wordt afgeraden wanneer er
sprake is of geweest is van
psychoses of epileptische
aanvallen. Combineer nooit met
medicatie zonder je behandelend
arts te raadplegen.

MUZIEK
De reis wordt ondersteund door
muziek. Er is prachtige muziek die
zeer geschikt is om een deze reis
mee te maken. De muziek helpt je
om ‘uit je hoofd’ te gaan en je
lekker mee te voeren naar dat wat
zich aandient.

programma

10:00 stoppen met eten
12:30 aankomst op locatie in
Noordwijk bij Toetjée!
12:30 – 13:00 acclimatiseren,
informatie & uitleg
13:00 inname 1e chocolade gevolgd
door een magische massage (indien
gewenst)
14:00 inname 2e chocolade
18:00 lichte maaltijd en evt. ervaring
delen/ noteren
19:00 naar huis

Bovenstaande betreft een indicatie
van tijd, het kan in het moment heel
anders lopen. We laten de factor tijd
los.

investering

Wil je zonder afleiding, in jouw
eigen energie jouw innerlijke reis
maken onder professionele en
liefdevolle begeleiding? Boek dan
een i-Travel privé sessie.

Privé sessie €479,-

Wil je graag jouw i-Travel
ondergaan in een privé setting
samen met je vriend, vriendin,
partner, familielid of iemand anders
die jouw dierbaar is en waar je je
goed bij voelt?
Kies er dan voor om samen een
Duo-sessie te boeken.
Je maakt dan beide een boeking en
krijgt een eigen intake.

Duo sessie €349,prijs p.p

"DE IMPACT HIERVAN
OP JOUW LEVEN IS
ONBETAALBAAR"

MASSAGE

TIPS

Waarom een massage? Ik heb
gemerkt dat het lastig kan zijn om
je over te geven aan de sensaties
die loskomen zodra het
chocolaatje begint te werken en
je daardoor snel weer in je hoofd
schiet en eventueel weerstand
ervaart. De massage zorgt ervoor
dat je goed verbonden blijft met
je lichaam en ademhaling en
daardoor ontspannen de reis
begint. De massage begint met
drukpunten op het lichaam (over
de kleding heen) en gaat daarna
door in het masseren van het
gezicht, nek, schouders en de
hoofdhuid.

Ga niet te snel voorbij aan alle
inzichten, tips en healing die je
hebt ontvangen tijdens je reis,
maar doe er ook daadwerkelijk
iets mee. Hieronder een aantal
tips en doe vooral wat goed voelt!

JETLAG
Niet iedere reis zorgt direct voor
een gevoel van geluk en rust. Het
kan zijn dat er allerlei dingen naar
boven zijn gekomen die je moet
verwerken. Heb compassie met
jezelf en neem de tijd om alles
een plekje te geven. Weet dat ik
na een paar dagen contact met je
opneem om te vragen hoe het
met je gaat. Indien je eerder
behoefte voelt aan nazorg neem
dan contact met mij op.

Maak een wandeling in de
natuur de dag(en) na de reis
Ga mediteren om met je ziel te
blijven verbinden
Creëer iedere dag een moment
van rust voor jezelf
Luister de muzieklijst terug
Schrijf je ervaringen op om
deze te verwerken
Maak afspraken met jezelf van
dingen die je anders wilt doen
in je leven
Neem eventueel een coach in
de hand om de inzichten te
implementeren
Deel je ervaring met anderen
die je vertrouwt
Neem actie op de inzichten
Herhaal de i-Travel. Iedere keer
brengt het weer iets nieuws.

i-Travel is dus een mogelijkheid om naar binnen te keren en
te ontvangen wat je nodig hebt. Belangrijk is om dit in een
setting te doen die voor jou fijn voelt en dan ben je bij
Toetjée! in Noordwijk aan het juiste adres.
Ik zal ervoor zorgen dat het jou aan niets ontbreekt en dat
alles aanwezig is. Daarbij is gedacht aan de juiste setting,
muziek, eten en drinken.

Vragen?
Mocht deze informatie jou
triggeren en voel jij een JA?
Neem contact op en je ontvangt
een intake formulier en de
vragenlijst. Vul deze volledig in,
onderteken en stuur terug. Indien
er geen contra-indicaties zijn
plannen we een afspraak in om de
i-Travel te kunnen maken.
Ik ben heel benieuwd hoe jij het
dan gaat ervaren!

Angelique Aniba
Toetjée! Body - Mind - Skin
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