Solar Aartsengelen Workshop

De 10 Solar Aartsengelen zijn een Orde van Aartsengelen, die speciaal geselecteerd is om de
mensheid te helpen het Concept van Maät, de Nieuwe Aarde en het Gouden Tijdperk mede te
manifesteren.
De 10 Solar Aartsengelen en hun Engelenlegioen kennen alle Zielen, die met de bewuste keuze
geïncarneerd zijn om hun eigen Engelwezen en kwaliteiten te gaan herinneren.
Ze kennen de aardse frustraties en verlangens, die ontstaan zijn door de Zielskeuze en de
daden die men vanuit de vrije wil maakte die de Zielkeuze nu blokkeert.
De Solar Aartsengelen laten ons weten dat ze, tijdens heftige periodes, waarin veel verdriet,
onmacht, boosheid, frustraties en angsten ervaren worden, begeleidend naast ons wandelen.
Tijdens de workshop reik ik je zowel je persoonlijke Solar Aartsengel aan, waarmee je
Zielsafspraken maakte voordat je incarneerde, als de andere Solar Aartsengelen.
De doelstelling van je persoonlijke Solar Aartsengel is je helpen om Hun Helende en
Genezende Engelenfrequenties in je wezen weer te activeren; je helpen om je Innerlijk Licht vast
te kunnen houden; je helpen om je Astrale Lichtlichaam, dat nu een limiet tot de 7de dimensie
kent, te gaan overstijgen; je laten herinneren dat je de Zielskeuze hebt gemaakt om een
Poortopener te zijn voor de nog ontwakende mensheid, door hen te helpen weer samen te smelten
met hun Goddelijke Oorsprong.
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: 03 Juli 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 lekker 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

