Er zijn vele factoren die betrekking hebben op gezondheid. Deze ingewikkelde multidimensionale dynamiek bevat fysieke,
emotionele, psycho-spirituele, mentale, karmische, sociologische, voedings- en milieu-energieën en parallelle realiteiten,
uitgaand van verschillende systemen om aan af te lezen wanneer we in of uit balans zijn.
Stel je open om The Alignment™ te ontvangen, als je je eigen multidimensionale lichaam met volledige potentieel wilt
realiseren. Dit op genezing gerichte evenement is heilzaam voor mensen van alle leeftijden. Er wordt begonnen met een
korte introductie om de deelnemers met de algemene / esoterische anatomie en quantum-energetische principes
vertrouwd te maken, en dan volgt een meditatie om de gevoels- en bewustzijnsvelden aan te spreken, zodat je je eigen
persoonlijke transformatie gewaarwordt die plaatsvindt tijdens de transmissies.
De Alignment ™ wordt gechanneld en doorgegeven aan eenieder die ervoor open staat. De kosmische en goddelijke
intelligentie van de lichte, liefdevolle energiebron wisselt informatie uit met het Hoger Zelf om de nodige aanpassingen te
maken in je systeem. Of het nu een opvallende transformatie betreft of een subtiele, maar diepgaande afstemming, je
lichaam integreert het holon van de voeding die het zo hard nodig heeft.
Tijdens The Alignment™, worden ook saboterende en anderszins ongunstige belastingen uit je systeem gehaald, en
ontvang je een nieuwe uitlijning met je Hoger Zelf. Op zo’n moment kun je een licht gevoel in je hoofd krijgen of schokken
door je lichaam. Dit is een natuurlijk verschijnsel van het proces.
Ook de volgende ervaringen komen veel voor:
- Bewegingen/aanpassingen in je spieren, skelet en bindweefsel
- Uitbalancering en vergroting van het totale chakra-systeem
- Pijnappelklier activering / het vrijkomen van DMT
- Uitbreiding en correctie van het energetisch veld
- 'Een ‘elektrisch' gevoel, trillende, tintelende, intense warmte, opstijgende energie, je licht voelen
- De pijn die je had voor The Alignment ™ is compleet verdwenen
- Een immens verlangen om uit te barsten in tranen of lachen
- Beelden van de energielichamen of lichtwezens
- Het horen van hoge tonen of gezoem, en daarbij inzichten vanuit je Hoger Zelf of via Gidsen
- Gevoel van ontspanning, geluk, willen dansen, lopen of actief zijn
Ter voorbereiding: drink goed en neem zeker ook water mee. Gebruik van alcohol of psychedelica wordt afgeraden 24
uur voorafgaand aan dit evenement. Het afzien van het gebruik van parfum / eau de cologne wordt erg gewaardeerd.
Elektronische apparaten zijn niet toegestaan tijdens het evenement. Na The Alignment ™ is het raadzaam media,
verkeer, en andere soorten 'ruis' te vermijden en liever een natuurlijke omgeving op te zoeken en iets aangenaams te
doen. Stel je gezondheid voorop! Zitplaatsen zijn beperkt tot de capaciteit ter plaatse. Plan om vroeg genoeg te komen
zodat we op tijd kunnen beginnen. Dankjewel.
Tijdens de tour is er ook ruimte voor privé-sessies met Tuaca en Marieke. Aangezien deze sessies snel volgeboekt zijn, is
vooraf reserveren raadzaam.
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