Het Ware Goddelijke Chakra-systeem Ontsluierd (2-daagse)
Op 17-08-2017 ronden we 30 jaar energetische evolutie af na de Harmonische Convergentie
van 17-08-1987 en is het nu de tijd om versneld oorspronkelijke oeroude ‘Goddelijke’ chakra
kwaliteiten te laten ontwaken.
De bijzondere planeetstanden van de Harmonische Convergentie in 1987 activeerde bij grote
groepen mensen wereldwijd het ‘ontwakingsproces’ van 5 'Goddelijke' Zielskwaliteiten, buiten
de 7 hoofdchakra kwaliteiten om, die men uitdroeg in Lemurië, Atlantis en tijdens de eerste
levens in Kemet-Egypte.
Lange tijd was er verwarring betreffende het veranderende chakrasysteem, omdat men 12 of
13 chakra’s waarnam (o.a.Sonia Bos (13 chakra’s), Roy Martine (14 chakra’s), Drunvalo
Melchizedek (13 Egyptische chakra’s) en dan ikzelf niet te vergeten:12 Egyptische chakra’s)
De afgelopen jaren heb ik ‘tekens’ en beelden mogen ontvangen die mij duidelijk behoorden
te maken wat er werkelijk gaande was. Inmiddels heeft de kennis over het huidige 7-delig
chakrasyteem zich op een duidelijke en begrijpelijke wijze aan mij geopenbaard en behoor ik
deze te delen, zodat men vanuit een Hoger Bewustzijn en Hogere Trillingsfrequentie in het
dagelijks leven kan ZIJN en Zielstaken kan uitdragen.
Inhoud workshop
Tijdens deze dagen wil ik graag ‘mijn’ weten en ervaringen delen omtrent de 12
Zielskwaliteiten die door de 7 hoofdchakra’s worden omvat en vooral de deelnemende
zielsmaatjes de mogelijkheden, krachten en kwaliteiten daarvan zelf laten ervaren (via o.a.
bio-energetische oefeningen, Prana techniek, ademhaling technieken, uitzuiverendetransformerende en hoger bewustzijn visualiserende meditaties en Heilige Geometrische- en
chakra activaties).
Ook gaan we doelgericht kijken of er verstoringen of blokkades in het chakrasysteem
genesteld zijn, om deze uit te zuiveren, balanceren en activeren, zodat de ware kwaliteiten
van het 'Goddelijke' chakrasysteem kunnen ‘ontwaken’ en integreren.
Als alle Chakra’s op gelijkwaardig niveau, vanuit hun Oerkwaliteiten samenwerken, stromen
alle bijbehorende kwaliteiten door naar het Kruinchakra en kunnen de de God- en Godin
kwaliteiten, zoals Helder ruiken-, proeven-, voelen-, zien-, horen en weten en de IK BEN (I
AM) kracht in het dagelijks leven en Hier en Nu worden uitgedragen.
Het deelnemen aan deze dagen is zeker een toegevoegde waarde voor JeZelf en o.a.
praktijk gericht werken of het ondersteunen- begeleiden van HSP en kinderen. Het is tevens
een update voor degenen die de Cosmic&Flower therapeuten opleiding hebben gevolgd.
De investering in Jezelf is € 222,- excl. BTW, inclusief de syllabus, 30ml flacon met de
benodigde Cosmic&Flower Energies of Zielsfrequenties, Kristal water- koffie- en kruidenthee
met wat lekkers erbij. Lunch behoeftes behoor je zelf mee te nemen. Voor bedrijven en
praktijkvoerenden kan de BTW apart erbij berekend worden.
Data: 12 en 13 Augustus 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
Adres: Huize Licht. Korte Water 84A Amsterdam
Parkeren is gratis

Aanmelden via: email of via Facebook
Over Donny Sterfeld
Donny Sternfeld is mediamiek begaafd en één van haar zielstaken is om de kennis die ligt
opgeslagen in het DNA-RNA en universele informatie bloot te leggen. Ze is oprichtster en
ontwikkelaar van Cosmic&Flower Remedies, het Bawiti Oasis Resort, Key to Egypt tours en
het As-Salaam Gezondheidszorg en Ontwikkelingshulp project. Verder is Donny
Natuurkundig therapeut met de diciplines Orthomoleculaire geneeskunde, Fytotherapie en
Homeopathie en is ze de Nederlandse Ambasadeur van Shams El Nile Universiteit, afdeling
Pyramids Health Science and Resource in Egpte. Zie voor meer
informatie: www.cosmicflower.nl en www.egyptvacations.eu

