Temaer:

Vejen til din indre Shaman

1o moduler

Alt kan vendes til kærlighed både i krop, Sjæl og bevidsthed.

alt på jorden er i din krop

Du kan rejse med din sjæl og få den oplysning og godkendelse som du har brug for.
Hvis du ikke kan lide det der er derude så gå ind?
Lidt mere tekst på vejen igennem forløbet:
Modul.1
Velkommen i Cirklens Energi – Tag din plads – Kommunikation
Beskyttelse i en ny tid? Hvordan bruger vi den uden at lukke af
Din indre kraft – skabelse af din egen Kraftstav - Ceremoni
Modul.2
Afbalancering af ego - indvielse af dig og din kraft stav.
Åndelige lektier – Rejser i livets temaer med din kraftstav.
Rejsen igennem dig selv og dine 9 Chakra
Sammen rejser vi i hver enkelt chakra, forløser det som blokere eller skaber ubalance, for at åbne
mere op skridt for skridt og holde energien og balancen.
Lyssøjle arbejde.
Modul. 3
Åndelig lektier - tiden lige nu - Indre rejser – transformation af tunge mønstre
Den blå flamme for gennemsigtighed og meditation, sjælen kaldes hjem
Healing af Psykiske port.
Modul. 4
Kundalini – ur energi – syngeskåle – lyd – Mantra - regnbuens forening af alt der er.
Balancering af Chakra i sig selv, træning på hinanden.

Det Hellige Kar – Røgelse – Renselse – Pendul – din krop som Pendul.
Modul.5
Magiske Krystaller og Shaman kraft.
Magiske Krystaller – Laserkrystaller Gennemgang.
Rensning og opgradering af dine krystaller, indkodning til ny tids energi og den kraft der er brug
for til healing.
Okarina og Hellige fløjter til magi og indvielse.
Indvielse og Ceremoni af dig, din magiske fløjte og dine Shaman krystaller.

Modul. 6
Shamanhealing, træning med magiske krystaller, Skanning af aura med krystaller, udtrækning af
kodet energi/Begrænsende temaer/knuder i det astrale legeme.
Spirituel Psykologi - Respekt for dine værdier, at ære dig selv.
Hvordan opstår mediet.
Modul. 7
Jordstjernen, Lyd healing - Flammen for gennemsigtighed
Mød din Renhed – Kraft – Visdom – Sandhed - Skønhed.
Velkommen til visdommen på rejsen med den blå flamme - Jeg er den jeg er.
Metatron taler gennem renselse og meditation, vil du have mere, vil du skabe kontakt og leve din
guddommelige Vision? Må du stoppe med at gå ud og lede, hvis du vil have mere må du gå ind og
rejse med din sjæl, den ved alt og du er et med alt, du er.
Du lære metoden til at rense og løfte dig selv ind i harmoni, gennem den blå flamme af renhed og
sandhed, gennem Meditation med opgaver til at give slip på det der er udenfor dig selv.
Modul.8
Magiske Urter, Blomster og Hellige Olier
Der arbejdes med bundter og buketter af blomster og urter til Beskyttelse healing og renselse, Du
lære at vække, samarbejde og indvie planterne og får visdom og træning i at bruge dem.
Indvielse – Skabelse af pile til pileceremoni.
Modul.9
Kraftdyr – Den hellige rasle
Du modtager dine personlige kraftdyr lære om hvordan dyrene fra Orion bæltet kommer ind med
din kraft til Healing og energien lægges i din rasle.
Indvielse og sammensmeltning af alt vi har lært til en samlet shamanhealing og Ceremoni.
Modul.10
Pile Ceremoni – Vision i naturen
Visdom og indvielse på den Hellige Kraft Pile ceremoni, Pilenes ceremonielle Betydning - Pilenes
Hellige Symbolik og Funktion- Planeternes Betydning - og kraftdyr Zodiak – et aktivt Horoskop i
samarbejde med englene og planeterne.
Sammen trækker vi himlen ned på jorden - Et redskab til at vise vejen ud af begrænsede mønstre.
Maskulin/ feminin Balance i en ny tid.
Vi samarbejder med Mestre og Engle fra det højeste guddommelige gennem hele forløbet
Redskaberne kan kun bruges i lysets tjeneste, alt andet vil blive opløst.
Hjertelig Velkommen.

