Ontwaak in de 5e en hogere dimensies
Ervaar je multidimensionale wezen
Middagworkshop door dr. Frits Evelein
Plaats: Nootdorp
Datum: 24 juni Entree: € 35,-Tijd: 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: Mica yoga, Gildeweg 30, 2632 BA Nootdorp Www.micayoga.nl
Aanmelden: Michaela, Info@micayoga.nl,
Tel: 06-10722639
Kun je je voorstellen dat je oorspronkelijke bewustzijn puur energie en licht is, niet gebonden aan onze tijd,
ruimte en fysieke ervaringen van de aarde? Tot op heden zijn we gewend aan 3 dimensies en spreken meer
en meer mensen over het ontwaken in ruimer bewustzijn en hogere dimensies. Jouw kern en geestelijke
wezen bestaat in dimensies die zo anders zijn dan wat we hier ervaren. Dit zijn duizenden maal duizenden
dimensies waarin honderdduizenden melkwegstelsels en universums met elkaar verbonden zijn.
Jouw wezen is, leeft en beweegt in multidimensionaal bewustzijn en op dit moment in je menselijk leven kun je
hierin ontwaken en een deel hiervan gaan leven.
De energie en het bewustzijn van de aarde is op dit moment weer verbonden met het multidimensionale
bewustzijn van het universum en de Bron. Daardoor wordt het enerzijds steeds gemakkelijker om heel snel je
geestelijk te ontwikkelen. Maar ook oude energieën komen in alle heftigheid omhoog. Hierdoor zie je dat alle
oude angsten patronen van afgescheidenheid aan de oppervlakte komen omdat ze zo opgelost kunnen
worden, niets blijft meer onbedekt.
In deze middagworkshop ervaar je heel direct hoe jouw multidimensionale bewustzijn voelt, hoe het vibreert in
je lichaam en cellen en wat je kunt doen om elke dag er meer in te ontwaken. Je hebt ongekende
mogelijkheden om te ontwaken in wie je werkelijk bent. In deze workshops gebruiken we korte meditaties en
Music from Source, een unieke vorm van kosmische energie en bewustzijn vertaalt in klank.

Frits Evelein was jaren opleider aan de Universiteit Utrecht en het Rotterdams
Conservatorium. Hij was tevens 20 jaar priester in de Vrij-Katholieke Kerk. Tegenwoordig
componeert hij Music from Source, een revolutionaire nieuwe manier van vertalen van
Universeel Bewustzijn en energie in klank, zodat deze via resonantie eenvoudig opgenomen
en geïntegreerd worden door de luisteraar. Ook schrijft hij over bewustzijn, genezing,
meditatie en nieuw onderwijs. Voor meer informatie: http://musicfromsource.net/events/,
https://www.youtube.com/user/MusicFromSource/videos en https://www.facebook.com/MusicFromSource

