Praktisch: prijs per dagdeel: 70 euro, syllabus en pi-steen
inbegrepen.
Meebrengen: kledij om naar buiten te gaan en lunch. Er is gratis
koffie, thee en verse soep .

Workshop Munay-Ki
Een weg naar persoonlijke groei

Het financiële aspect mag geen hindernis zijn om deel te nemen
aan de Munay-Ki. Wie dit in alle eerlijkheid niet kan geven, kan
de betaling ook spreiden, dit valt te bespreken.

Schrijf tijdig in, we werken in groepjes van maximum 5
personen.
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Nieuwe data voor 2014:
Dinsdag 13 mei, 17 juni en 15 juli
Donderdag 29 mei, 26 juni en 24 juli
Zaterdag 5 juli, 2 augustus, 20 september
Zaterdag 26 juli, 23 augustus en zondag 28 september
Donderdag 11september, 9 oktober en 13 november
Zaterdag 4 oktober, 1 november en 6 december

De Munay–Ki is een reeks van 9 inwijdingen die ons
gegeven werden door de Inca sjamanen.
Je wordt terug verbonden met de Kausay Pacha, het web
van levende energie dat je verbindt met Moeder Aarde en
met alles wat leeft.

-

-

Met deze inwijdingen krijg je de kans om jezelf te helen,
om oude trauma’s te transformeren tot bronnen van
kracht.

Dag 2: De 3 lineage inwijdingen
-

Deze workshop bestaat uit drie dagdelen, met telkens een
maand ertussen om je de gelegenheid te geven de energie
te integreren in je aura en je fysieke lichaam.

-

Dag 1: De 4 basisinwijdingen

-

-

-

Versterken je vermogen om jezelf en anderen te
helen.
Leren jou hoe je alle balast uit je verleden van je
kan afschudden, zodat je kan zijn wie je in wezen
bent
Leren jou hoe je pijnlijke zaken tot bronnen van
kracht kunt maken.
Leert je hoe je beperkende overtuigingen kunt
loslaten.

Toont je hoe je beschermd en ondersteund wordt
door het universum en de krachten uit de natuur,
zodat je alle mechanismen die je opgebouwd hebt
om jezelf te beschermen achterwege kunt laten.
Je leert werken met de archetypes zodat je kan
ervaren wat die voor jou kunnen doen.
Je leert te kijken met de ogen van je hart , zodat je
in alles het schone kan ontdekken.

Brengen je weer in verbinding met het vrouwelijke
en het mannelijke aspect in jezelf.
Brengen heling voor alle wonden die verband
houden met je vrouw zijn of je man zijn.
Brengen heling voor je genetische afkomst.
Brengen heling voor je karmische afkomst.
Leert je bewuster door het leven te gaan en leert je
ook rekening te houden met je nageslacht.

Dag 3: De 2 nieuwe inwijdingen
-

-

Brengen nieuwe coderingen aan in je DNA zodat je
lichaam kan evolueren van een Homo Sapiens naar
een Homo Luminus.
Wekt je innerlijke Goddelijke Licht, zodat je anders
in het leven gaat staan.
Je krijgt je eigen pi-steen

