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“We hebben vele malen stukjes van ons Zelf afgesplitst in vele unieke vormen. De reis naar dit zonnestelsel en onze aarde
heeft ons naar de uiterste grenzen van het afdalingsproces gebracht. Naar een staat van vergeetachtigheid en disharmonie
die we niet nòg eens hoeven te ervaren. Wordt het niet tijd om de pijnlijke herinneringen uit het verleden los te laten?
Ben je je bewust dat je niet thuishoort in het lichaam dat je voor dit leven hebt uitgekozen? Je koos het ras, het land,
de familie en de omstandigheden waarin je alles zou kunnen ervaren wat je nog moest leren, loslaten, transmuteren
en overstijgen om uiteindelijk je zelfmeesterschap op te eisen!”
Uit het boek “Laat het Licht zijn” gechanneld door Ronna Herman

Terug naar je meesterschap II
Herinner je wie je bent en waarom je hier bent
De workshop ‘Terug naar je Meesterschap II’ is het vervolg van deel I. Het is aan te bevelen deel I te volgen voordat je met
deel II meedoet. Tijdens deze workshop maken we contact met de Drievoudige Godsvlam. Dit is een combinatie van:
- de Gouden Straal, ook wel Vaderstraal, die alle zaden van de schepping in zich draagt en staat voor de Wil om te creëren.
- de Zilveren Straal, ook wel Moederstraal. Zij bezit Wijsheid en is naar binnen gericht.
- de Zonstraal, waaruit alle substralen uit ontstaan en naar voren komen.
In de oude geschriften zijn deze stralen de Monaden genoemd. Zij zijn je essentie, ook wel je ‘Ik-Ben-Aanwezigheid’ en
bevatten de herinnering aan wie we zijn, waarom we hier zijn en waartoe we in staat zijn.
Inhoud workshop
In de workshop Terug naar je Meesterschap II gaan we door uitleg en gebruik making van de technieken van Deel I, in ons Hartcentrum op zoek naar de Drievoudige Vlam en gaan we deze activeren. Door dit te doen kun je nog beter contact maken met je
Hogere Zelf, hogere dimensies en met alle bewuste levensvormen in de hogere dimensies die betrokken zijn bij jouw spirituele groei
en ontwikkeling.
Je leert hoe je je frequenties door Licht Impulsen kunt verhogen en kunt komen bij jouw
(zelf)Meesterschap. Ook leer je om te gaan met en vrij te komen van oude emoties, niet alleen van
dit leven maar ook van andere levens die je hebt geleid. Alles wat we doen tijdens de workshop
heeft als doel om je hogere essenties frequenter aanwezig te laten zijn, zodat jij het leven kunt
leiden zoals je het voor jou bedoeld hebt en bedoelt.
We gaan werken met de oneindige ademhaling, Alfa frequenties, chakra balanceren, Violette Vlam
en de energieën van je Hogere Zelf, Aarts Engelen en andere Meester.
Kom en ervaar én aanvaard je Meesterschap!
Hartegroet,
Ricardo Kusters

Workshop ‘ Terug naar je Meesterschap II’
zaterdag 7 oktober 2017
van 9.30 tot 16.30uur • kosten € 95,- (incl. lunch)
aanmelden: info@aslese.nl of 06 1345 2965
www.aslese.nl

