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Wat leer je in de niveau 1 workshop?
Je krijgt uitleg over begrippen zoals heilige geometrie, je elektromagnetische velden,
pranabuis, hogere dimensies en hoe onze schepping tot stand komt. Je leert met helende
energie te werken. Je krijgt speciale meditaties waarin met de energie van aartsengelen en
opgevaren meesters wordt gewerkt. Van deze nieuw ontwikkelde drie meditaties is ook een
CD verkrijgbaar. Karmische banden worden verbroken waardoor je een nieuwe doorstart in je
leven kunt maken. Je leert hogere chakrasystemen te reinigen en pranacentra te activeren
waardoor je twee merkabavelden tot stand leert brengen. Met behulp van deze merkabavelden
en andere technieken, leer je jezelf en andere vertrouwde mensen uit je omgeving een
krachtige heling te geven. Verder leer je geneeskrachtig water te bereiden en met grotere
stromen van prana te werken. Er vinden bijzondere activeringen van je pijnappelklier
(epifyse) plaats en van je hogere hartchakra zodat je zielskracht dieper opent. Je heelt
blokkades in je hersencellen zodat je spirituele vermogens toenemen.
Wat brengt deze workshop?
De positieve effecten zijn per persoon natuurlijk heel verschillend. Effecten zijn bijvoorbeeld
toegenomen helderheid van je bewustzijn, een diepere verbinding met vrede en liefde, een
gevoel van 'schoon' van energie te zijn en met een 'schone lei' verder te kunnen leven. Er
vinden diepe helingen plaats op meerdere niveaus. Je leert een nieuwe methode om hele
krachtige helingen te geven. Door ook helingen te ontvangen in de workshop, ervaar je zelf de
krachtige werking.
Wat bereik je met de merkaba meditatie?
Door dagelijks de Meervoudige Merkaba Technieken te beoefenen middels een meditatie van
ongeveer 10 minuten:
- Bereid je jezelf voor op je meervoudige hemelvaart en kun je verschillende niveaus
van verlichting bereiken tijdens je leven.
- Kun je meer rust vinden in jezelf.
- Voel je je aanwezig in het nu en kun je hogere niveaus van liefde en licht ervaren.
- Kun je jouw engelenlichtlichaam om je heen gaan voelen.
- Kun je beschermd worden tegen verstorende energieën.
- Kun je een versnelde spirituele groei doormaken. Door je chakra’s en pranacentra
regelmatig te reinigen en je lichtlichamen te activeren, kan er meer liefde en licht door
je heen stromen. Je bewustzijn groeit.
- Kun je gevoeliger worden en nieuwe vermogens ontdekken en ontwikkelen, zoals
helder voelen, helder dromen, helder zien etc.
- Kun je krachtige helingen geven.
- Houd je jouw levensenergie goed op peil. Dit is heel belangrijk in deze tijd, omdat de
hoge elektromagnetische smog en straling en de toename van schadelijke chemicaliën
een zware wissel trekken op onze levensenergie. We zijn eerder moe en onze
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spirituele energievelden krimpen. Dit maakt het moeilijker om ons bewustzijn op een
bepaald niveau te houden. Met de Meervoudige Merkaba Technieken kun je
zelfstandig je spirituele velden van bewustzijn op peil houden onafhankelijk van het
aardse elektromagnetische veld.
De Meervoudige Merkaba Technieken zijn niet op een religie gebaseerd en kunnen met elke
levensovertuiging worden gebruikt.
Ieder mens heeft de vrije keus om zich te ontdoen van oude beperkingen, om zichzelf te
helen en te zien wie hij werkelijk is, om zijn eigen grootsheid te durven zien en om zijn volle
potentie te gaan leven en zo zijn eigen hemel op aarde te scheppen! Ook jij kunt definitief het
karmisch wiel van dood en wedergeboorte ontgroeien en aan het eind van je leven 'opvaren'
als meester naar de hogere engelenrijken. Bekende figuren zoals Shiva, Boeddha,
Mohammed, Mozes en Jezus hebben allemaal het multi-dimensionale verlichtingsniveau van
een Christus bereikt onder andere via het werken met de toen bestaande merkabatechnieken.
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