Transformatie traject springplank 1

Dit pakket omvat:
•
Chakra reading
Dit is een getypt document met informatie over uw 7 basischakra's. (blokkades, activering, kleur en
toestand van je chakra's, waarop moet worden scherpgesteld ..) We zullen hiermee beginnen om een
idee te hebben waar je nu bent. (Energiescan) Na deze lezing zullen we een energetische healing
sessie doen om blokkades en / of implantaten te verwijderen zoals te zien in de chakra-lezing.
•
1 energetische heling op afstand of persoonlijk (sessie van 1 uur) met een klein rapport over
de sessie; Informatie over blokkades of berichten die zijn verbonden met uw 7 basischakra's en uw
4 lagere lichamen. We reinigen de 4 lagere lichamen en de fysieke chakra's, we brengen in balans,
we brengen jullie chakra's in uitlijning. Wanneer een
eerste laag met potentiële energieblokkades wordt verwijderd, gaan we via skype naar een diepere
energiesessie.
•
Implantaat verwijdering behandeling hier behandelen we vragen die kunnen optreden na
de energetische heling en de chakra reading. Méline geeft advies over de hoogste prioriteit die op
dat moment moet worden bereikt. Dit duurt ongeveer 30 minuten, de overige 40 minuten is
energetisch werk: verwijderen van implantaten en dieper werk. De sessie wordt opgenomen als
audio formaat (mp3). Na dit diepere werk gaan we verder met een activeringssessie.
•
Activering en afdaling van het hogere zelf
We doen een basisreiniging van de chakra's en de 4 lagere lichamen om je energiekanaal te zuiveren
zodat het Hogere Zelf kan beginnen af te dalen in je veld en in je fysieke lichaam. Dit wordt

geactiveerd om het afdalende- en verlichtingsproces te starten op een energetisch niveau en op een
fysiek niveau.
Nu dat het proces en de initiatie van de Hogere Zelf-belichaming (activatie) plaatsvindt, duiken we
in je energieveld en zijn potentieel, je gaven, je afstamming en je gidsen. Laten we eens kijken wat
u hebt aangewakkerd van uw gaven voor uzelf:
•
Aquarius reading
3 vragen mogen worden gesteld over nu momentum indrukken, verlangens en noodzaken om te
weten. Bevat gechannelde informatie. Dit is een word-document dat u per e-mail wordt toegestuurd.
Je bent nu klaar om een Magische zoektocht te beginnen met je ZELF en om jouw
Multidimensionaliteit te ontdekken.
• 10 begeleide sessies in persoon/groepsverband (max 5 personen per groep)
We komen 10 keer samen met telkens 1 sessie van 1 uur en we werken rond volgende thema’s:
– Zelfaanvaarding
– Eigenliefde
– Zelfvertrouwen + aarding
– los laten
– Samensmelten van Hogere en Lagere lichamen
– Transcendentie
– Tao
– Merkabah
– Torus veld
– Kabalah tool
Dit Traject neemt 6 maanden in beslag. Je ontvangt dan ook gedurende deze 6 maand begeleiding
en ondersteuning.
Prijs Traject in persoon (individueel) : 2.300 Euro
Prijs Traject in groep (5 personen max): 1.700 Euro

