Reis naar de Natuurlijke Tijd…
Met de Maya’s in de Katharenstreek
Het kersverse Maya-jaar, het jaar van de Blauwe Elektrische Storm doet zijn intrede op 26
juli.
“Educatie en transformatie van de vierde-dimensionele orde van tijd en werkelijkheid, waarbij
synchroniciteit de boog spant in het leven van alledag. Bevrijding van rolgebondenheid en
nieuwe structuren opbouwen.”
Want… elke dag IS anders.
Deze kalender schrijft aan iedere dag een speciale energie toe. Zo kan je bijv. beter geen
belangrijke beslissingen nemen op dagen met het zegel MAAN, omdat dan het gevoel en de
emotie overheersen. Je leert deze energieën weer te her-inneren en te herkennen.
Tijd wordt weer van jou, jij bepaalt zelf hoe en wat. Je neemt de ‘flow’ in je leven bewust
waar en leert hiernaar te handelen.
Deze 7-daagse workshop wordt een exploratie-tocht naar een diepere laag in jezelf én in de
Nieuwe Tijd!
Je wordt ingewijd in de 13 Galactische Tonen en de 20 Zonnezegels en het toepassen ervan in
de praktijk van alledag.
Het beschouwen van je geboorte-visioen, je levensloop, het leren berekenen en interpreteren
van de signatuur van familie en vrienden, het groepspotentieel,…
Aangekomen in het Wavespell van de Rode Aarde – een schitterende timing voor aardeheling en aankomen in je essentie – beleven en genieten we de energie van elke dag door:
- te spelen met de Tzolkin (voormiddagworkshop)
- geleide meditaties / visualisaties
- eenvoudige healingstechnieken
- zwemmen, wandelen in de prachtige natuur
- krachtplaatsen opzoeken
- verhalen
- het ‘leven’ feesten…
Het DOEL van deze reis is de Rode Kosmische Maan. Gezuiverd in lichaam en geest ga je
huiswaarts, gesterkt door een Aanwezig Zijn in het hier en nu.
Het verblijf, volpension, incl. workshops voor de hele periode van 2-9 augustus: 525 euro
Inlichtingen en inschrijving: telefonisch tot 19 juli bij Marleen Beckers: 0486/228 142,
na 19 juli bij Inge Couckuyt: 0488/480 123
Begeleiding workshops: Marleen Beckers, Inge Couckuyt en Bart De Jonghe
Het team van vzw Ammarosa (www.ammarosa.be) heet u welkom!
In Lak’ech! Maya-groet voor ‘ik ben een andere jij’
REKNR. VOOR BELGIE: 001-5595416-47
IBAN: BE22 0015 5954 1647
BIC: GEBABEBB
Referentie: 2/8 – 9/8, WEEK 3
Adres: Domein La Métairie d’en Bord, Puivert, Frankrijk

