Harmonisatiedagen lente 2021
24 januari

28 maart

2 mei

20 juni

Oase van herbronning en innerlijke rust
Elke harmonisatiedag is een bron van kracht
Er is een inspirerende channeling met de lichtmeesters om
14h30
Mogelijkheid tot sessie met Zetel van Licht
Ga ook eens kijken op www.hridaya.be
” Elke sessie met de Fauteuil is een bad van licht. Het contact en de communicatie met de
5-de dimensie en de Geascensioneerde Broeders waren doorheen de hele sessie heel mooi
en diep. De cellulaire versnelling is zeer tastbaar, en het licht in de cellen en organen is
zeer intens.
Het proces gaat voort en integreert zich tussen twee sessies. Ik voel een immense
dankbaarheid.” A.B.

Kennismaken met een harmonisatiedag :


Een harmonisatiedag is gratis voor wie voor het eerst hier mee kennis maakt.



Daarbij is een mini-sessie met de fauteuil inbegrepen (op afspraak)



Er is een channeling met de lichtmeesters met inspiratie rond deze unieke periode
van overgang voor de mensheid, om 14h30



Ga ook eens kijken op www.hridaya.be

Wat is een harmonisatiedag?
Deze dag bieden we samen aan de stilte, het bewustzijn en het licht met:
• lichtinstrumenten die harmonie versterken en de aura zuiveren
• geleide meditaties om het hart te openen
• ademhalingsoefeningen om te aarden
• gigong
• contact met de Meesters via Agnès

• aardingsoefeningen
• stilte wandeling
Als je wil, kan je deze dag genieten van een sessie met de zetel van ascensioneel licht,
daarbij diepe transformaties te weeg brengend. Een harmonisatiedag ondersteunt de
integratie na een zetelsessie.
De hele dag vindt plaats in een sfeer van zachtheid, blijheid en stilte.
“Open voor het hele universum, kan alles beluisterd, alles
gehoord worden, alle stemmen, die van de mensen, die
van de sterren, die van de bomen, die van de eenhoorns,
die van de engelen, die van de broederschap die velen de
Meesters noemen. Waarbij je ze op een verhoog zet,
terwijl ze alleen maar broers en zussen wensen te zijn, de
meest intieme vrienden, want er is maar één
broederschap, de broederschap van de Levende.
Naar mensen kunnen luisteren, naar de natuur, de dieren,
de hemelse wereld, de stilte, want alles vertrekt bij het
kunnen luisteren naar de stilte. Alles begint met de stilte
te kunnen eren. In het hart van de stilte, naar de stem
luisteren van zijn unieke eigenheid. Als men naar zijn
eigen unieke eigenheid kan luisteren, dan kan men alle stemmen beluisteren en alles is open,
alles is overgedragen aan het goddelijke in elk aspect van het leven.
Babaji

Praktische info:
•
•
•
•

Plaats: Hridaya, Wingerstraat 23, 3390 Sint Joris Winge
Van 10u30 tot 16u
Prijzen : Dag met zetelsessie: 75€
Dag zonder zetelsessie: 35€ (incl. vegetarische maaltijd)
Breng zeker waterdichte wandelschoenen mee om in de natuur te wandelen.

Voor nieuwkomers is de dag gratis. We vragen wel om je in te schrijven, dus te laten weten dat je komt, én
de hele dag binnen de vastgestelde tijden meemaken. Dit omvat ook een mini-proefsessie met de Zetel van
Ascensioneel Licht, beschikbaar vanaf 16u30 of op afspraak in de dagen erna. Graag een kleine vrijwillige
bijdrage voor de vegetarische middagmaaltijd.
Noteer alvast de volgende harmonisatiedagen in uw agenda:

Lente 2021: 24 januari

28 maart

2 mei

20 juni

Contacteer ons op info@hridaya.be of bij Eric op 0499-625525en ga alvast eens kijken op www.hridaya.be

Voor u een fijne, diepe, warme lente 2021

Eric
0499-625525

