Energetisch curriculum vitae
Saskia Kreutzer
Levensstroom
Het blijft elke keer weer een rivier vol verrassingen, mijn levensloop, vol zijarmen, dan weer
glad, dan weer vol golven, hoog en laag water. Een loop, die ik van te voren nooit had kunnen
bedenken.
Naam: Saskia Maria Kreutzer
Adres: Leeuweriksweide 48
6708LK Wageningen
Email: praktijkbinnenrijk@kpnmail.nl
Web: www.binnenrijk.nl
Tel: 06-10778868
Horoscoop: Leeuw, Ascendant Leeuw & Maan in Schorpioen
Maya horoscoop: Zegel Rode Draak (kernkwaliteit oervertrouwen), Drijfveer is initiëren;
pionier, nieuwe ideeën genereren & Toon 13 (kosmisch) betekent aanwezigheid
Energetische steun: ik voel me sterk verbonden met Pacha mama, moeder aarde, en
tegelijkertijd wordt ik gesteund door de kosmos via Jezus, aartsengel Gabriel en Zeerachiel.

Werkervaring op energetisch gebied
● Trainer bij training Clean Body and Soul, WUR, in 2015
● Assistent bij de training Clean Body & Soul, bij de WUR, in 2014
● Als trainer werk ik reeds 15 jaar met verschillende groepen (jongeren, ouderen, mannen,
vrouwen, verschillende nationaliteiten, etc.) en heb daarin ervaring opgebouwd met
projectie en andere groepsdynamische processen.

Energetische opleidingen en werkervaring
Readingopleiding bij Itaka, Intuïtieve Ontwikkeling Renkum (september 2013 - nu). De
opleiding omvat readingtechnieken voor algemene chakra en aurareading en daarnaast
speciale readingen, zoals relatiereading, gezondheidsreading, reading van overleden dierbaren
en werkreadingen. Op inloopavonden, festivals en via eigen netwerk worden de in de training
toegepaste readingen regelmatig geoefend om meer ervaring op te doen. Ook behoort het
bijwonen van eigen en andermans family sculpture dagen tot de opleiding om ze meer over je
familiesysteem te leren.
Opleiding aura healing bij Itaka Intuïtieve ontwikkeling, Renkum (vanaf september 2011- juli
2013) met certificaat afgerond in 2013. De opleiding omvat basis kennis over aura en
chakra’s, grondbeginselen aura reading en energetische hygiëne en ethiek. Gewone en
specialistische healingstechnieken met de handen, op afstand, celhealing, Atlantic
foothealing, healing met mineralen, geluid, droomkoord- en hormoonstelselhealing.

IAS Working at the boundary, bij Institute of Applied Social Sciences, IAS International,
Haarlem. In de opleiding kreeg ik inzicht in Gestalt, Transactionele Analyse, Group Relations
en Systeem theorie. Ik heb geleerd met deze inzichten in psychologische processen in
organisaties te werken aan een verduidelijking van de taak van organisaties en medewerkers.
2003-2005
Healing en readingervaring tot nu toe (begin 2015)
- 75 healingen met reading informatie veel op afstand, meestal gezondheidshealingen en
celhealingen
- 25 langere readingen vooral gezondheidsreadingen, werkreadingen, en readingen van
een overleden persoon

Cursussen, workshops, themadagen
Lezingen Martijn van Staveren, Itaka, maart 2015
Familieopstellingen bij Matopos, als representant en opsteller (+/- 12), 2001-nu
Yoga vanaf 1990 – nu bij Annemarie Wagemakers, Wageningen
Hagai Katz, thema-avond healing met buitenaardsen, georganiseerd vanuit Itaka, 2014
XiQong lessen in 2013, georganiseerd door de HAN.
Healing In Peru bij curandero in Isa, juni 2012
Workshop Ontdek je coachkracht in de Mayakalender, Levenspadvinderij, maart 2011
Vrijwilliger bij VPTZ, cursus en twee jaar vrijwilliger, 2001-2002
In Mexico healing bij curandero Warikira (Huichol) in 1998?
Werkgroep Spiritualiteit en Landbouw, Landbouw Universiteit Wageningen, 1993-94
4-daagse Teachings van de Dalai Lama, Frankrijk, 1994?
Healingbijeenkomst met Jomanda, Tiel, 1993?

Mijn levensthema en affirmatie
Mijn taak is mogelijke hartsverbinding brengen/laten zien tussen verschillende groepen en
systemen. Ik zie grenzen, misverstanden en uitsluiting maar ook mogelijkheden, begrip en
ruimte door op metaniveau te kijken naar wat er gebeurt en mijn intuïtie te gebruiken. Ik heb
goede alarmbellen voor wat echt en onecht is, wat een masker is en waar dat vandaan komt.
Het hoofdproces in mijn leven gaat om:
Vertrouwen hebben in mijn kracht en mezelf zichtbaar maken daar waar ik dat wens.
De thema’s die ik hierbij steeds weer tegenkom zijn:
*
herkennen machtsspel; macht en onmacht, vanuit boosheid reageren vanwege onmacht
*
vertrouwen en wantrouwen in anderen; rechtvaardigheid en eerlijkheid
*
waarnemen en zijn tegenover oordelen van eigen of andermans gedrag
*
vanuit mijn eigen kracht en energie leven ipv vanuit de wensen v/d omgeving leven
*
vanuit mijn hart werken tegenover vanuit mijn wilskracht trekken aan dode paarden
*
zichtbaarheid en onzichtbaarheid, gerelateerd aan veiligheid en onveiligheid
*
overwinnen van angst door in verbinding te zijn met diegene die mij angstig maakt
*
systemen inclusief maken

Mijn levensthema is:
vanuit mijn hart zuiverheid met zachtheid brengen in systemen.
De affirmatie van mij is:
Ik maak familie- en organisatiesystemen zuiver, zodat er voor ieder mens een veilige plek is,
waar hij/zij gezien wordt
Subaffirmaties zijn:
- ik bewaak zuiverheid
- ik maak ethiek concreet en bespreekbaar
- ik maak mensen bewust van inclusief handelen
- ik laat mensen in hun spiegel kijken op een zachte manier

Mijn specialiteit, toepassingsgebied, vaardigheden
•
•
•
•
•

•
•

Healing op afstand met readinginfo
Healingen vooral op gezondheid en werk
Readingen met overleden personen trekken me aan.
Mijn helderste zintuig is het zesde chakra, helder weten en helder zien (in beelden en
associaties). Ook zijn mijn handen gevoelig en ben ik daardoor helder voelend.
Helder ruiken komt soms naar voren.
Mijn passie is om mensen met zichzelf en anderen te verbinden zodat er begrip voor
elkaar ontstaat, ruimte om te ont-moeten. Het levensthema kan daartoe helpend zijn:
Wat zegt dit over hun huidige leven en hun dromen? Soms heb ik zelf ook heldere
dromen.
Ik kan ook tarotkaarten (of innerchild kaarten) leggen om in beelden of in een verhaal
te vertellen.
Ik gebruik mijn intuïtie bij het inplannen van afspraken (soms meer op hetzelfde
moment omdat ik toch al weet dat ze niet doorgaan), bij het aankaarten van zaken

