~ Praktijk voor Persoonlijke Bewustwording vof ~

Merkaba verklaard.
Mensen hebben een fysiek lichaam en een bewustzijn waarin alle levenservaring wordt
opgeslagen. Het is met speciale oefeningen mogelijk om het menselijk bewustzijn te
verruimen waarbij het bewustzijnsveld de vorm aanneemt van een zogenaamde ‘vliegende
schotel’. Dit verruimde bewustzijnsveld wordt een merkaba genoemd. Het woord ‘mer’ staat
voor de universele goddelijke bron, het woord ‘ka’ staat voor je eigen geest of bewustzijn en
het woord ‘ba’ is het Egyptische woord voor lichaam.
Meervoudige merkaba technieken.
Ons bewustzijn blijkt heel uitgebreid te zijn en we hebben niet alleen bewustzijn in de ons
bekende derde dimensie maar ook bewustzijn van onszelf in hogere dimensies. Het blijkt nu
mogelijk te zijn met de meervoudige merkaba technieken om ons eigen bewustzijn in
meerdere dimensies tegelijk uit te vouwen tot de maximale grootte met een vliegende-schotelvorm. Hierdoor zijn we in staat om als mens met een groter bewustzijnspotentieel te werken
waardoor we onder andere superkrachtige helingen kunnen geven. Door deze technieken
dagelijks tien minuten te beoefenen, maken we een versnelde bewustzijnsgroei door. We
ervaren dan meer harmonie in ons leven en meer verbinding met vrede en liefde.
Welke niveaus van merkaba training zijn er?
Er zijn in totaal vier niveaus van training te volgen. Bij elk niveau ontvang je een uitgebreid
lesdictaat waarin alle informatie overzichtelijk is weergegeven. De informatie en technieken
die je tijdens deze vier niveaus ontvangt zijn zeer uniek en van een hoog niveau.
Niveau 1 is een basisniveau waarbij je overigens al hele hoge inwijdingen ontvangt. Het
begrip ascensie wordt veel duidelijker voor je. Je leert twee merkabavelden activeren en
heling te geven. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.
Niveau 2 is een uitbreiding van je merkabavelden tot in de niveaus van eenheidsbewustzijn. Je
leert vier merkabavelden activeren en met nieuwe helingtechnieken werken. Je bent na het
volgen van niveau 2 in staat om hele krachtige meervoudige Merkabahelingen te geven. Je
krijgt veel uitgebreider theorie en achtergrond van het helingsproces. Bij het met goed gevolg
doorlopen van deze training ontvang je certificaat van deelname.
In niveau 3 leer je in totaal zeven merkabavelden van jezelf te activeren en kom je in
aanraking met de energieën van de niveaus van creatie. Je ontvangt diverse hogere
inwijdingen en leert met nieuwe helingsymbolen te werken. Ook wordt er uitgebreid aandacht
aan DNA-heling besteed en de dertien stralen van het aquariustijdperk. Als je MMT3 met
goed gevolg doorloopt en voldoet aan alle vereisten, ontvang je het diploma Meervoudig
Merkabaheler. Je bent nu in staat om zeer krachtige helingen te geven.
In niveau 4 leer je in totaal acht merkaba's te activeren. Dit is een zeer hoog spiritueel
inwijdingsniveau. Tijdens deze training ontvang je ook een aantal nieuwe zeer krachtige
inwijdingen. Je wordt opgeleid tot meester-heler en bij voldoen aan alle vereisten ontvang je
het diploma meervoudig merkaba meester-heler.
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