
Strålernes guddommelige lys.  

Den 12 takkede stjerne 🕊  Ny tids indstrømning og udvikling af energi arbejde. 

Her er et citat fra kraften bag den Hellige Blå flamme.  
"positiv bevidsthed, om Guds vilje i atmosfæren af jorden. 
Hver Lys sjæl, der "tuner ind" til en af strålerne bliver et lysende center af denne særlige 
kraft og vil gennemgå indvielser. 

Energien modvirker og opløser det negative accept af enhver forvrængning skabt af det 
menneskelige sind. 
Energien antænder den guddommelige gnist i ethvert menneske til at fremme udviklingen 
på jorden konstruktivt.  
Strålerne healer traumatiske oplevelser og ødelæggende påvirkninger af tidligere 
oplevelser, så du kan gå ud og leve dit liv, ud fra dit hjerte og dit EGET livsformål. 

På dette kursus lære du: 
De 12 stråler i stjernen at kende, de 7 stråler fra vores centrale sol og de 5 højere 
galaktiske stråler. 
Hvordan du kan samarbejde med dem, hver enkelt stråles visdom, samt hvilke krystaller 
og mestre strålerne samarbejder med for at skabe maskulin og feminin balance. 
Strålernes lys og kraft overføres til dig. 
Du lære hvordan du bruger energien til healing og løft. 
Du lære at kalde kraften og ligge den i dine kreative ting og krystaller. 
Vi træner healingen i cirklen. 
Din egen intuitive lyd vil vågne, hvis du er klar, som et godt redskab og samarbejde med  
energien. 

Medbring: 
Et Smykke, lidt krystaller eller andre krafting der gerne vil med. 
Rigtig godt med en rasle eller tromme til at kalde og overføre energierne, hvis du har. (Kan 
købes her i hulen hvis du ønsker ) 
En madpakke og drikkedunk. 
Praktisk Tøj og støvler til naturen. 
Lørdag 27 feb. kl.10-16 
Pris  Kr.1200.-  KL.10 -16 :  Takanaiya sms 60710222 - schanne@Shamanhulen.dk  
Vigtigt med kontakt ved tilmelding, vi følger restriktionerne angående antal af deltagere. 
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Der findes mange stråler, men her beskrives de stråler som på nuværende tidspunkt har 
stor indflydelse på planeten Jorden. Det er de 7 stråler fra vores Central Sol og de 5 
højere galaktiske stråler, som den Ny Tids udvikling har åbnet sig for.  
De 7 stråler fra vores Central Sol er syv energistrømme, der gennemtrænger vores 
solsystem. De udspringer af de syv stjerner fra stjernebilledet Store Bjørn og 
sammenfatter de forbundne energier fra syv solsystemer, hvoraf det ene er vores. 
Stjernen Sirius og "de syv søstre" fra Plejaderne danner en triangel, en treenighed, med 
de syv stjerner fra Store Bjørn og denne konstellation har en meget vigtig indflydelse på 
vores solsystem. 
Alt levende på jorden tilhører en eller flere af de 7 stråler. Hvert individs spirituelle struktur 
er en sammensætning af de forskellige strålers kvaliteter, hvor personligheden udgør det 
fysiske/æteriske legeme, astrale(følelses) legeme og det mentale legeme, og hvor hvert 
legeme er tilknyttet en bestemt stråle. 
På de syv stråler repræsenterer Gudsnavnet (Elohim) tanken og det mentale, 
Ærkeenglene repræsenterer de følelsesmæssige kvaliteter, og Mestrene repræsenterer de 
menneskelige kvaliteter på det æteriske/fysiske niveau. 
Strålernes Kraft, visdom og sammensætning rækker langt ud over vores jordiske 
fatteevne. 
Strålerne arbejder i et stort samspil for det højeste gode til alt levende. 
Og kan bruges både til mennesker og dyr. 


