Transformatie traject Springplank 3

Dit pakket omvat:
•
1 energetische heling “full treatment” op afstand of persoonlijk (sessie van 2 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.
•
Galactische heling (sessie van 2 uur). We gaan werken met de energieën van de Galactische
dimensies. We activeren en helen een aspect of blokkade doorheen alle tijdlijnen, levens en
Dimensies alsook parallelle realiteiten. We krijgen assistentie van de Galactische Federatie van het
Licht, de Multi Dimensionele Wezens zoals de Andromedanen, De sirianen, de Pleiadiërs en de
Arcturianen.
•

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:

•
Verbinding maken met Hogere zelf cursus – channelingcursus basis. Deze magische online
cursus is een perfecte basis om al het vorige energiewerk dat we hebben gedaan, te integreren en te
activeren, maar nu doet u het zelf en neemt u de leiding. Ben je klaar om je gaven te activeren via
jouw Hogere Zelf door dieper en verder te gaan verbinden op meerdere niveaus dat reiken voorbij
het fysieke?
Deze cursus neemt je mee door het de wereld van jezelf te ontdekken en jezelf te leren kennen.
Jezelf kennen is een deuropening en een sleutel tot communicatie met je Hogere Zelf en jouw gidsen
op een bewust niveau. De laatste module bestaat uit 3 skype-sessies met Méline (elke 35 minuten)
om de stappen te maken in de richting van channelen of verbinden met je Hogere zelfbewustzijn

Prijs: 900 Euro

