Chela Cheops Inwijding Workshop

Tijdens de overgang naar het Nieuwe mens ZIJN ontvangen velen onbewust de
innerlijke ‘calling’ om slapende DNA celgeheugen herinneringen weer te activeren, door
terug te keren naar krachtplaatsen waar men ooit Goddelijke eigenschappen heeft
'achtergelaten.'
Na de 'val van Atlantis' waren de eerste levens vol beproevingen, waardoor het grootse
gedeelte van de mensheid hun Goddelijk Zijn verloor.
Egypte is 1 van de landen waar velen zich nu tot aangetrokken voelen, omdat veel
aanwezige bewuste en onbewuste Oerblokkades terug te voeren zijn naar het Chela
Cheops-Piramide Inwijdingsproces.
Een Chela is een verheven leerling, die tijdens het inwijdende Chelapad de
eigenschappen en vermogens van het Goddelijk Zijn, ZELF op energetisch, mentaal en
emotionele niveau behoorde te activeren en integreren, tot op het niveau van de
Egyptische Goden, die wij nu kennen als Licht Meesters en Meestervrouwen.

De Cheops Inwijding duurde 3 ½ dag en was kort omschreven een training, die het
vrouwelijke intuïtieve en mannelijke mentale wezen naar het Goddelijk Mannelijke en
Vrouwelijke Niveau behoorde te activeren, zodat het Heilige Huwelijk kon plaatsvinden
dat nodig is om het Complete Goddelijk Zijn te kunnen bereiken.
Vandaar dat elke Chela Inwijding gericht was op confrontaties die angsten en
paniekaanvallen opriepen, die het Goddelijke Zijn blokkeerde, om deze te leren
overstijgen.
Ondanks dat er een 12 jaar Linkeroog en 12 jaar Rechteroog Isis-Horusscholing
voorafging aan een Inwijding, stierf 1 op de 200 Chela’s tijdens de Cheops Inwijding.
De doelstelling van de Chela Cheops Inwijding workshop is alle, vanuit het Cheops
Inwijdingsritueel, aanwezige Oerblokkades in het DNA celgeheugen te Transmuteren,
zodat je de laatste worsteling van je Chelapad op Moeder Aarde kunt overwinnen, je
Zielstaken in het dagelijkse leven kunt uitvoeren en je voorbereiden op de
wedergeboorte van je Goddelijk Zijn en de Nieuwe Aarde, die zal mogen resoneren
vanuit het concept van Maät.
We sluiten de dag af met een doelgerichte, inzichtgevende en Zelfhelende activatiesessie,
die ondersteund wordt met de Cosmic&Flower productlijn.
Deelname maximaal 6 zielsmaatjes
Datum: 12 Juni 2016
Adres: Den Dogdreef 1, Breda
Investering in Jezelf: €111,- excl. BTW. Dit is inclusief: Syllabus. Gebruik Cosmic&Flower
productlijn. Gedoseerde 30 ml flacon met benodigde C&F Energies en Zielsfrequenties.
Naar behoefte Koffie- kruidenthee, met wat lekkers erbij. Vegetarische soep tijdens de
lunch.
Verdere lunchbehoeftes behoord men zelf mee te nemen
Aanmelden met vermelding: naam, geboortedatum en adres, via Facebook privé
berichten of desertdonya999@hotmail.com

