Zaterdag en zondag van 10 tot 19 uur:

Zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur:

Seminar: „Waarneming
der Aura & Healing via de Aura“:

Aardhelings - Seminar:

Na dit seminar is voor jou de fijnstoffelijke wereld
van de aura geen raadsel meer: Jouw vragen naar waarneming en zekerheid
op het gebied van energie en lichtwerk zijn opgelost, want ze hebben plaats
gemaakt voor echte en duidelijke ervaringen. Deze ervaringen hebben je een
stuk in de richting van je eigen heel-zijn veranderd en hebben je spirituele en
helende kracht op een helder en stevig fundament doen aankomen.
Actief bewust leer je de aura waarte nemen, en raak je vertrouwd met een aantal effectieve methodes die het je mogelijk
maken via de aura hulp en wegen naar heling aan te bieden.
Deze helingswegen werken op alle denkbare aspecten van het
leven en problemen in. Jeleert zelf een krachtbron van goddelijke energie te worden, om vanuit deze positie met zowel eenvoudige alsook heel gecompliceerd energieproblemen om te
gaan. Tevens leer je, als verdere basisvan je healingwerk –
overigens zonder trancetoestanden, maar met open ogen –
solide en zeker boodschappen uit de geestelijke wereld te ontvangen. Deze helpen om je heelmethodes en je eigen weg ook
na dit seminar verder te ontwikkelen.
Een seminar in theorie en veel praktijk:
Geschikt voor beginners en gevorderden.

Waarom geven ons sommige plaatsen kracht en andere
trekken aan onze levenskracht? Waarvan hangt het af
of we ons ergens prettig voelen en kunnen we dat veranderen? Wat zijn positieve en negatieve energieën,
hoe ontstoren we probleemzones, hoe laten we plaatsen
van gezonde levenskracht ontstaan?
Een seminar omtrent „Aardheling door toelaten“: Als we krachtplaatsen maken of belaste levensruimtes ontstoren willen is ons hart onze wijste en beste
raadgever: Via de eenheid van het hart met de aarde en haar krachten herkennen we de samenhangen van een plek en tevens de wegen om plaatsen
van kracht te laten ontstaan. Spontaan en toch heel precies leren we, ook op
complexe moeilijkheden eenvoudige en centrale antwoorden te vinden. Het
seminar bevat 25 methoden van de geomantische arbeid, het aardhelingswerk. Van het contact met natuurwezens tot aan het oplossen van oude belastingen of magische invloeden. We leren in contact te gaan met bomen en
landschapsengelen en ervaren hun betekenis voor het landschap en onze
eigen heling.
Het seminar vindt plaats op een zaterdag en een zondag, zodat iedereen die
werkt kann deelnemen. Wie wil en kan, kan op een derde dag –
maandag – nog het kaartenlezen leren, om ook complexere aardhelingen uit te kunnen voeren en consulten aan te kunnen bieden.

De twee seminars bestaan uie de volgen
volgende thema’s:
 De waarneming van de aura, helen door hand opleggen, innerlijke leiding en ondersteuning door avata
avat aren.
 Het chakrasysteem en zijn betekenis, het reinigen en opladen van de chakra’s, waarneming op afstand aan
diverse voorbeelden, bv. de innerlijke werelden van stenen.
 Het hartchakra als middelpunt van ons leven. Heilmethoden vanuit het hart, har
hartenpijn oplossen enz.
 Heel worden: Voor elkaar terughalen van verloren gegane zielsaspecten.
 Aardheling: Het aanleggen van krachtplaatsen, Stenen als overbrenger van levenskrachten. Pan als bron
van heling voor elfen en dwergen en de helende omgang met onverlo
onverloste zielen.
Seminar locatie: Den Haag & Amsterdam, Seminar priizen: Contact: Devamata: welcome@devamata.de –
www.devamata.de & Andreas: AndreasLohmann@web.de – www.auradiagnose.com 200 Euro per weekend.
Devamata Johannes, geboren 1972 en Andreas Lohmann, geboren 1967, zijn sinds 20 jaar als natuurgeneeskundige actief. Hun seminars concentreren zich rond de thema’s aardheling en aura
aur a werk.Motor van hun werk is de overgave van het hart aan God, als kracht van de verlossing maar ook van kracht van het nieuw scheppoen van levensstructuren.

