Teksten van Asait
Wat is de tekst eigenlijk?
Zoals Asait het zegt, is de tekst die u krijgt een huiswerk. Dat betekent dat u eigenlijk verschillende taken krijgt opgelegd:
•
u schrijft of tikt de tekst volledig uit.
•
u leest en bestudeert hem voortdurend, de passages erin worden duidelijker naarmate u deze meer bestudeert.
•
De tekst is voor u persoonlijk bedoeld: u geeft hem ook niet aan iemand anders door (aan uw partner mag natuurlijk wel),
tenzij Asait u daartoe duidelijk de opdracht geeft. In dat geval zal het meestal gaan over passages en nooit over de hele
tekst.
Normaal gezien kunt u de CD-ROM afspelen op elke (recente) CD-speler. Probeer anders op een DVD-speler of in de wagen. Kijk in
de handleiding van de speler om te pauzeren en terug te spoelen, dat is altijd mogelijk om de tekst te herhalen bij het noteren.
U zal ervaren dat u veel meer uit de tekst kan halen als u deze intuïtief benadert, met uw hart, en niet zozeer verstandelijk of
mentaal. De tekst zal u veel duidelijk maken over uw zieleprogramma, veel meer dan dat hij u zal zeggen of u morgen met de lotto
gaat winnen. Vermits het over een huiswerk gaat betekent dit van u ook een inspanning: vermits u zich geëngageerd hebt om uw lot
in de eigen handen te nemen en daarom de raad vroeg aan hem, is het niet meer dan normaal dat er ook van u dit actief in handen
neemt. uschept uw eigen realiteit, in volledige vrijheid. Dit moet u steeds voor ogen houden.

Wat met de beloofde naservice?
Als er dingen in de tekst staan zoals boeken, cursussen, of verwijzingen naar lichtwerkers of therapeuten zal Asait er meestal bij
zeggen: “Dit wordt u na de verbinding geduid.”, voor zover hij u deze informatie niet letterlijk verschaft. Dit betekent dat Sonia na
het doorgeven van de tekst of, als u de tekst helemaal hebt uitgeschreven of uitgetikt en er daarna met haar contact over opneemt,
u zal verduidelijken over welk boek, cursus, werker of therapeut het gaat.
Vermeld steeds de volledige passage in zijn letterlijke context (de hele zin), dit vergemakkelijkt de duiding. Stuur echter niet de
volledige tekst, alleen letterlijke passages.

Hoe neemt u over de tekst contact op met Sonia?
Sonia heeft geen e-mail adres, en hoewel de partner van Sonia ook met het esoterische begaan is, neemt u over de boodschap van
Asait voor u beter geen contact op per e-mail, uit respect voor zijn privacy. Daarom wordt ook gevraagd dat u de opgegeven
methodes en tijdstippen zoudt respecteren:
•
Ofwel neemt u telefonisch contact op werkdagen tussen 17.00u en 18.00u - vergeet niet dat dit het moment is dat de
afspraken worden gemaakt, dus denk aan de anderen en houdt uw gesprek kort en bij de zaak: informatie over boeken en
cursussen, of verwijzingen naar lichtwerkers of therapeuten. +32 (03) 366.58.71
•

Ofwel stuurt u een brief - houdt er wel rekening mee dat u niet de enige bent en oefen wat geduld voor het antwoord.

Informatie op de website
Over sommige onderwerpen heeft Asait informatie gegeven die is bedoeld voor iedereen, voor alle mensen die hun weg zoeken.
Daarom zijn deze teksten, samen met nog andere onderwerpen (onder andere rituelen) gepubliceerd op het internet. Als u een
internetverbinding heeft, ga dan vooral eens kijken:

http://www.sonjan.be
Het meest comfortabel surft u met een standaardconforme browser zoals Firefox, Mozilla, Opera,Chrome of Safari. Microsoft
Internet Explorer volgt deze standaarden niet, tenzij vanaf versie 11, en dan nog niet volledig. Nogal wat bezoekers klagen dat ze
niet kunnen surfen op de site. Nu weet u waarom: het ligt aan de browser die u gebruikt. Als die standaardconform is hebt u nooit
problemen op internet, ook niet op deze site. Gebruikt u iets anders, komt u in surfproblemen…
Kijk ook na of u Adobe Reader hebt geïnstalleerd. Dat hebt u nodig om de teksten van Asait te lezen. Er staan er bijna vijftig op de
site, gratis voor iedereen bereikbaar.
Een paar keer per jaar wordt per e-mail wat aan de mensen verstuurd. Dat kan een bericht zijn van Asait, iets van algemeen belang,
of iets dat binnenkwam en waar iedereen iets aan heeft. Wees gerust, niet alles wordt zomaar doorgestuurd, en niemands adres
wordt doorgegeven zonder toestemming. Geef een seintje als u ook in deze lijst wil opgenomen worden door het formulier op de
website in te vullen.
Samen met Asait zullen Sonia, haar partner en de andere mensen die om raad komen u zeer dankbaar zijn.
Veel licht en liefde wordt u toegewenst.
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