Karma & Reincarnatieweekend

Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 aug.

Summer Spirit
In de overgang van oude naar de nieuwe tijd merken we dat we
steeds individualistischer worden en op zoek zijn naar onze eigen
waarheid. We voelen langzaam maar zeker dat de familie en de
bloedlijn waar wij in geïncarneerd zijn, niet onze eigen
zielsverwanten hoeven te zijn. Hoe komt het dan dat we wel in
die bepaalde bloedlijn zijn geïncarneerd? En waarom kunnen we
die familiedynamieken zo moeilijk loslaten?
Ergens achter de (familie) trauma’s schuilt er een diep verlangen.
Een verlangen om jezelf te willen kennen. Dit is je zielenwens.
Hiervoor heb je ervaringen en karaktereigenschappen
meegekregen uit vorige levens, die het mogelijk maken dat jouw
zielenwens in vervulling kan gaan.
Goed of slecht karma bestaat niet. Wat voor jou goed kan zijn, kan voor een ander totaal fout zijn.
Waar het om gaat is dat we onze levenslessen absorberen in onze ziel, zodat we tot een hoger
bewustzijn komen en hiermee andere levensvormen naar een hoger bewustzijn te kunnen brengen.
Wat we in de eerste instantie meenemen vanuit vorige levens zijn onze angsten en trauma’s. Daarbij
reïncarneren wij in een bloedlijn die aansluit op onze
levensprocessen.
Helaas zit dit bij de meesten van ons bedolven onder een
laag trauma en angsten vanuit vorige levens,
doorgegeven via de bloedlijn, die in dit leven versterkt
worden en waardoor we stagneren in dit leven. Heb je als
kind al geworsteld met een intens verdriet en/ of angsten
of fobieën die niet te begrijpen of te verklaren zijn? Heb je
het gevoel alsof je er alles aan gedaan hebt om in je leven verder te komen maar stagneer je nog
steeds? Word je voortdurend ondermijnd en tegengewerkt in het realiseren van je dromen? Dan speelt
daar hoogst waarschijnlijk een sterk karma op de bloedlijn.
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Of heb je het verlangen om alles te willen weten over de mechanismes van regressie, karma &
reïncarnatie? Schrijf je dan in voor dit unieke en intense Zomerweekend
Start: vrijdag 19 aug. Om 15.00
Eindigt: Zondag 21 aug. 15.00
Tarief: 395,- ,- incl. maaltijden, koffie en thee
Ook per module te boeken excl. Overnachting/ Maaltijden.

Programma Inhoud:
Vrijdagmiddag
15.00 Aankomst, ontvangst met koffie, thee en wat lekkers
- 15.30 Introductie in de Nieuwe tijd en het nieuwe bewustzijn.
- 17.00 tenten opzetten/ diner
- 19.00 -22.00 lezing “De nieuwe tijd, de overgang van de 3e naar de 5e dimensie, het doel van
reïncarnatie” + uitleg over de splitsing van de 3e en 5e dimensie en de zielengroepen.
(Module tarief 120,-)
Zaterdag:
- 7.00 Geleide meditatie (Terug naar vorige levens)
- 8.00 Wat is Karma en waarom zitten we daarin vast? Uitleg over de psychologische werking
van karma
- 10.00 Terug in de tijd, We bezoeken een speciale middeleeuwse plek (mysterie) waar we
mogelijk herinneringen zullen krijgen vanuit vorige levens.
-

13.00-14.00 Lunch tijdens uitstap (is voor eigen
rekening)

-

14.00-15.00 rustmomentje

Zaterdagmiddag:
-

15.00-18.00 groepsregressie, De hele groep wordt
d.m.v. een geleide meditatie met historische foto’s teruggebracht naar een vorig leven.
(Module tarief 150,-)

-

18.00 diner
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Zaterdagavond
- 19.30-22.00 Karma & Reïncarnatie bestaat! Een uitgebreide Diapresentatie en lezing van 15
jaar research met Uniek bewijsmateriaal.
- 22.00-23.00 nabespreking van de hele dag bij het kampvuur
(Module tarief 110,-)
Zondagochtend:
-

9.00 Ochtend meditatie
10.00-13.00 Hoe laat ik oude angsten en trauma’s los en hoe doorbreek ik mijn (familie)
karma zodat ik verder kan ontwikkelen?
Aansluitend karma opstelling met paarden.
(Module tarief 150,-)

Zondagmiddag
-

13.00 lunch, Tijdens de lunch hebben we de nabespreking van het hele weekend.
14.00 We ruimen het terrein op en pakken de tenten in.
We gaan om 15.00 met waanzinnige inzichten en hoger bewustzijn terug naar ons normale
leven.

Kom tot rust tijdens dit spectaculaire weekend en overnacht in op het landgoed van Desiree
in het sprookjesachtige en historische Vlaams Limburg.
** Je dient zelf je tent, luchtbed en slaapspullen mee te
nemen.
** Je kunt niet douchen op het terrein. Er is wel de
gelegenheid om je op te frissen in de keuken/ toilet in het
bijgebouw.

Meer informatie of inschrijven kijk op
www.paraholon.nl
***

Programma en tijden zijn onder voorbehoud.
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