~ Praktijk voor Persoonlijke Bewustwording vof ~

Christuslicht
De Meervoudige Merkaba Technieken werken met hoger dimensionale energieën van
Universeel Christuslicht. Andere benamingen voor Christuslicht zijn prana of chi of ki.
Christuslicht bestaat uit componenten van liefde en licht. De Christuslicht Technieken bestaan
uit praktische oefeningen die gebruikt worden voor heling van anderen of om jezelf te
beschermen en te helen.
Er wordt in de training naast allerlei energie- en helingsoefeningen ook aandacht besteed aan
de kwaliteit van vergeving. Vergeving is de sleutel om werkelijk vrede te vinden met alles
wat er in je leven is gebeurd. Alleen op deze manier is werkelijke heling van alle issues uit je
verleden mogelijk.
Als je de spirituele lessen die je leven je geeft leert accepteren, helen en meester te worden,
kun je werkelijk verantwoording nemen voor al je handelingen. De helingen die je dan geeft,
worden ook dieper en krachtiger. Een meervoudig merkabaheler werkt dagelijks met het helen
van zichzelf en heeft geleerd om cliënten te begeleiden in hun helingsproces. Op deze manier
zijn zij weer een inspirerend voorbeeld voor anderen. Via het geven van meervoudige
merkaba helingen, dragen we de hogere niveaus van liefde en licht uit in dienstbaarheid naar
anderen.
Lichtlichaamactiveringstechnieken
Je levenservaring wordt opgeslagen in je bewustzijn. Dit bewustzijn wordt ook wel je
lichtlichaam genoemd. Je lichtlichaam is eeuwig en onvergankelijk. Je hersenen slaan ook
informatie op, maar deze gaat verloren bij je fysieke dood. Het is mogelijk om je bewustzijn
via speciale spirituele technieken te verruimen naar de maximale grootte. Als dit gebeurt door
middel van Lichtlichaamactiveringstechnieken, spreken we van een merkaba.
De Lichtlichaamactiveringstechnieken zijn ascentietechnieken en bestaan uit
- Een gevorderde spirituele schoonmaakmeditatie en een zelfbekrachtigingsmeditatie
waarbij o.a. karmische verbindingen via de chakra’s worden verwijderd met behulp
van aartsengel Michael en vele andere bekende lichtwezens.
- Vergevingsmeditaties en energetische bewustwordingsoefeningen die mensen in staat
stellen om hun alledaagse leven meer te genieten.
- Een nieuwe manier van schoonmaak van de chakra’s van de lichtlichamen
- Een nieuwe manier om je lichtlichamen te activeren en te expanderen tot merkaba’s.
- Deze krachtige technieken vragen dagelijks slechts tien minuten tijd en brengen
iemand in een heldere staat van bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde. De nieuw
ontwikkelde helingtechnieken brengen heling op het fysieke en geestelijke niveau.
De Meervoudige Merkaba Technieken vormen een unieke spirituele lijn die je de
mogelijkheid geeft om een versnelde spirituele en persoonlijke groei door te maken waardoor
je in staat bent om werkelijk liefdevol met situaties, mensen en dieren om te gaan. Als je door
gebruik van deze merkaba-technieken een bepaald niveau bereikt, is het niet meer nodig na dit
leven opnieuw geboren te worden op aarde voor vervolglessen. We spreken dan van
hemelvaart of ascentie. Men zet zijn verdere ontwikkeling dan voort in de hogere dimensies.
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