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Liefde voor Moeder Aarde

“Als kind was ik al zeer verbonden met de aarde en de 
natuur. Ik kende geen angst en voelde mij beschermd en 
vrij. Ik kon heerlijk in het warme zand liggen kijken naar 
de wolken en vogels. Had een eigen zwiepboom en plukte 
elke dag bloemen. Vanuit mijn mooie praktijkruimte in 
het Groningse Wedde vertel ik dit, ik ben een gezonde 
Hollandse struise dame waar de liefde van af spat én 
oprichter van ParaZorg.”
 
“ In het medische circuit vond ik geen oplossing voor het 
eczeem van onze zoon en ontdekte zo de alternatieve 
zorg. Er ging een wereld van herkenning voor mij open. Ik 
verbaasde mij over de goede resultaten van mijn helende 
handen en volgde de opleiding voor paranormaal thera
peut. Een prima beoordeling en vele medische vrijstel
lingen in het eerste jaar resulteerden in de overstap naar 
de Academie Integrale Menswetenschappen in Utrecht. 
Vanaf 2006 startte ik mijn praktijk ParaZorg als trans
persoonlijk counselor, healer en wandelcoach. Tevens 
installeer ik energiepiramides bij u thuis bij een gebrek 
aan levensenergie. Dankzij mijn unieke combinatie van 
een groot invoelend vermogen, hartenergie en esoteri
sche wijsheid met kennis van zingevingsvraagstukken 
help ik nu dagelijks vele mensen om zich te hervinden. 
Ik ben speciaal naar de aarde gekomen om mensen te 
helpen die vast blijven zitten en niets begrijpen van alle 
veranderingen.”

Tijd voor de reis

“Ik ben net terug uit Peru! Waar ik vol enthousiasme, 
maar nog wel zichtbaar aan het bijkomen van de intense 
beleving en de urenlange vlucht, als ik dit aan het papier 
toevertrouw. Mijn innerlijke stem vertelde mij dat het nu 
de tijd was om te gaan. Ik leerde Wisdomkeeper Kiesha 
Crowther kennen door haar kristalceremonies. Het was 
een grote eer persoonlijk uitgenodigd te zijn voor een 
bijeenkomst van een selecte internationale groep die het 
zuivere hart open durft te zetten.” 

“De ceremonie vond plaats op een leylijn aan het Titicaca
meer (Zuid Amerika) en bestond uit het installeren van een 
heilige kristal genaamd: ‘The Crystal of Many Souls’. Dit 
kristalnetwerk geeft nu een boost aan de aarde. Ik maakte 
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”Wij leven in een bijzondere tijd waarbij de wereld lijkt af te zakken in 

pijn en chaos. Aan de andere kant zijn er nog nooit zoveel vrijheden 

geweest om van koers te veranderen. We bevinden ons op een 

keerpunt van dualiteit naar eenheid. Weet jij wat je neer wilt 

zetten? Want nu is de tijd om je bewust te zijn van wie je bent 

en waar je kansen liggen”, schrijft Harma Bakker van spiritueel 

coachingpraktijk ParaZorg Nederland.

Leven vanuit het hart
SPIRITUEEL

Vrouw
VISIE

&

vrouw   V IS IE

&

& & &

&

INCA MEESTERSCHAP



11

via krachtplekken, onder leiding van Meester van de Andes 
Mallku Aribalo, direct contact met de aarde. Lemurië, het 
tijdperk voor Atlantis, waarin we de aarde beminden en 
samenleefden met de natuur, beleefde ik daar heel sterk. 
Ik heb deze liefde vooral in de rotsen mogen ervaren, een 
thuiskomen. In een pikdonkere grot voelde ik de vertrouw
de baarmoeder van Moeder Aarde, Pachamama. De hele 
planeet wordt bijeengehouden door liefde en de trilling van 
geluid, resonantie. De oerschepping, het werken met klan
ken van creatie, daar stoeiden wij mee op Machu Picchu.”  

Niet het doel, maar de reis telt

“Elke handeling die wij als mens verrichten wordt veroor
zaakt door innerlijke drijfveren. Op onze innerlijke tocht 
naar een hoger bewustzijn kunnen we alleen vertrouwen 
op onze zielengids. Net als mijn cliënten maakte ook ik 
de reis van frustratie, kwetsbaarheid, angst, schaamte, 
twijfel, minderwaardigheid, schaduw, rouw en moed om 
uit te komen bij liefde van de ziel. Het is niet het doel, 
maar de reis die telt, door beleving, bezieling, dankbaar
heid en geluksmomenten.” 

Leef in het NU

“De reis naar Peru was niet alleen inspirerend, het gaf mij 
ook een enorme kracht en vertrouwen. Volgens mij moe
ten we als vrouw vaker zeggen: ‘Ja, ik ben nodig, ik doe er
toe’. Ik roep vrouwen op om juist nu meester
schap te verwerven over creatie, zuiverheid, 
intentie, gedachtenkracht, je koers aanpassen 
en je krachten en talenten te manifesteren in 
het NU. Het vrouwelijk aspect dat weet en ziet 
en haar macht gaat oppakken. De kennis van 
water is verloren gegaan, zachtheid, verbin
den. Het gaat er nu om eenheidsbewustzijn te 
activeren en het versmelten van het manlijke 
en het vrouwelijke in ons. Denken én voelen. 
De gevederde slang, Quetzalcoatl, de eenwording van de 
condor en de slang, de vereniging der tegenstellingen.” 

Dankbaarheid

“Wij dragen de kennis van onze voorouders in ons. Ik 
voel dat ik ben aangeraakt door de Ouden, de stilte, de 
wind, rotsen, water, Pachamama. Aangesloten op deze 
oeroude kennis voel ik grote dankbaarheid voor Moeder 
Aarde. De grote toendravlakten wekten veiligheid en ver
trouwen in mij. Heb ‘gevlogen’ als een adelaar in Pisaq. 
Peru laat je de pelgrimstocht ervaren van de slang via 
de puma naar de condor. En nu ik weer terug ben in ons 
kikkerlandje, moet ik alle ervaringen een plekje geven. 
En delen met anderen. Want met alles wat ik nu weet, 
zal ik vele mensen kunnen helpen om een beter mens te 
worden en de échte ‘ik’ te vinden.”

Voor meer informatie of contact:
Harma Bakker
Tel. 0652680016,
of via mail info@parazorg.nl 
www.parazorg.nl

Peru 
Geliefde Harma,
Als de Dageraad gloort 
in het Hier en Nu
Zul jij weten dat we jou niet zijn vergeten,
Want jouw Leven
Vol van herinnering
Zal het land Lemuria u oproepen
En herkennen
Om opnieuw geleefd te worden
In en met jou
En al jouw vrienden om je heen.

In liefde,
De Meesters van het Titicacameer


