
NIEUWSBRIEF   MUNAY-KI

Dag lieve mensen,

Waarschijnlijk hebben sommigen al gehoord over de Munay-Ki initiaties, deze
ontvangen en ervaren. Voor anderen is het misschien nu “ het moment “

Voel je vrij deze mail door te sturen om anderen hiertoe uit te nodigen en op die manier
een wegwijzer te zijn........in alle vrijheid en respect.

Munay-ki : een energetische kwantumsprong in de menselijke
evolutie!

Munay-Ki betekent “ liefdeskracht “ en “ ik hou van je “.
Het zijn 9 initiaties ontvangen en doorgegeven via de Q’Eros, afstammelingen van de
Inca’s.
De bedoeling ervan is een grote sprong te maken in ons menselijk transformatieproces, in
plaats van babystapjes via generaties lange incarnaties.
Deze inwijdingen worden nu wereldwijd doorgegeven, het zijn energetische transmissies
om ons te helpen te evolueren van “Homo Sapiens” naar” Homo Luminus”( de verlichte
mens om dit op harmonische manier te laten verlopen, zodat we mee kunnen met de
verandering in het bewustzijnsniveau waarin 2012 een belangrijke rol speelt. De reis van
illusie van afgescheidenheid naar het bewustzijn van eenheid en harmonie.

Deze 9 initiaties hebben elk hun eigen betekenis en doorwerking.
Ze worden opgedeeld in 3 sessies met een tussentijd van enkele weken om de
transmissies goed te laten doorkomen.

De eerste dag leer je om je heilige ruimtes te openen en krijg je de vier basisinwijdingen,
nl. – de inwijding van de healer

- de banden van kracht
- de inwijding van harmonie
- de inwijding van de ziener

We sluiten af met een korte vuurceremonie en het sluiten van onze heilige ruimtes

De tweede sessie, een maand later ongeveer, openen we opnieuw onze heilige ruimtes en
ontvang je de volgende drie inwijdingen:

- de inwijding als hoeder van de dag + meditatie
- de inwijding als hoeder van de wijsheid + meditatie
- de inwijding als hoeder van de aarde + meditatie

we sluiten af met een korte vuurceremonie en het sluiten van onze heilige ruimtes



Op de derde dag, ongeveerd weer een maand later, ontvang je de belangrijkste
inwijdingen

- de inwijding van hoeders van de sterren ( met meditatie)
- de inwijding van de Schepper

we sluiten opnieuw af met een vuurceremonie en het sluiten van je heilige ruimtes

op deze laatste dag, ontvang je je inwijdingssteen ( pi-stone), en syllabus.

De munay-Ki rites zijn heilig en er moet zorgvuldig mee worden omgesprongen, niet
iedereen is er klaar voor deze te ontvangen, het moet écht een roeping zijn in je hart om
een “ Bewaker van de Aarde” te worden.

Je wacht best drie maanden om zelf de inwijdingen door te geven, zodat je hele wezen de
tijd krijgt om deze inwijdingen te integreren in je wezen en lichaam om  zo de zaadjes die
in je geplant worden te laten groeien!

De cursus gaat door in groepjes van min.3 tot max.5 personen

Prijs: 195  euro,  pi-stone en syllabus inbegrepen

Men mag per keer betalen, dus 65 euro/dag

De inwijdingen, zouden in geval van genoeg inschrijvingen doorgaan op 3 oktober of op
gezamelijke afgesproken datums.

Inschrijven :Marthe Prenten 0474/528693
Plaats: Sabbestraat 3 te Valmeer (Riemst)

Hou er rekening mee dat de eerste inwijdingen toch een  4-tal uren in beslag nemen of
iets langer, afhankelijk van het aantal ingeschreven personen!

In Licht en Liefde,
Marthe,


