Lieve allen
graag nodig ik je uit voor de volgende reeks
Munay Ki inwijdingen

Munay –Ki

Munay Ki
energie die wordt overgebracht van hart tot hart
Een reeks inwijdingen met negen helende rituelen. Deze inwijdingen zijn ons geschonken
door de Q’eros, een volk uit het Andesgebied van Peru dat bekend staat als laatste
afstammelingen van de Inca’s. De negen inwijdingen helpen mensen om sneller te kunnen
evolueren in bewustzijn en te transformeren naar een hogere frequentie als lichtwezens,
waardoor ze beter afgestemd zijn op de verhoging van de frequentie van Pacha Mama,
Moeder Aarde.
Het woord Munay betekent liefdeskracht en Munay-ki betekent: Ik hou van je, vanuit het

aller diepste van mijn hart of Ik hou van je, zoals je in wezen bent. Het Quechua, de taal van
vele Andesvolkeren en van de Q’eros, kent geen woord voor liefde, ook niet voor het woord
wil. Munay is Liefde en Wil samen. Ofwel liefdevolle wilskracht of wilskrachtige liefde, de
echte kracht van onvoorwaardelijke liefde. De Munay-ki geeft een enorme liefdeskracht voor
jezelf en de wereld om je heen. Door een verschuiving van perceptie, afstand nemen van het
verleden, van oude patronen, leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart. Door je
hart echt te openen, voor jezelf, voor de ander en voor het grotere geheel, door het verkrijgen
van een hoger bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen.
De Munay-ki is als een treinkaartje voor je reis op weg naar vrijheid om te zijn wie je in
wezen bent en naar het bewust-zijn van eenheid. De Munay-ki maakt het mogelijk dat je
reuzenstappen kunt zetten in je eigen transformatieproces en voert je voorbij de illusie van

afscheiding. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht. Met je eigen natuur en je
hart. Zo brengt de Munay-ki je dichter bij je ware bestemming/missie hier op aarde. Het
maakt dat je beter in je authentieke vrouwelijke en mannelijke kracht komt te staan, in
balans met jezelf en in je hart. En dat je kracht ontvangt om je dromen/je zielemissie te
kunnen creëren en te manifesteren in deze wereld.
De zaadjes laten openbloeien
In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en de kracht om je verantwoordelijkheid te
accepteren voor alle creatie. Dat jij de schepper/schepster of hoeder/hoedster bent van je
eigen wereld. De Inca’s leren ons hoe er een wereld in harmonie en in overvloed kan zijn. Ze
leven in de overtuiging dat we bij onze geboorte het recht hebben gekregen op een lang en
gelukkig leven in harmonie en overvloed. Dit in tegenstelling tot ons westerse idee dat we
geboren worden met een erfzonde omdat we uit het Paradijs zijn verwijderd. Wat
verklaarbaar is voor onze opvattingen over schaarste, tekorten, schuld, oordelen en
veroordelen.
De hemel op aarde, het leven van de Homo Luminus (lichtwezen). Het enige wat je in je leven
hoeft te doen is de potentie van je zaadjes van licht te manifesteren. Het ontkiemen van dit
zaad kun je starten met de inwijdingen van de Munay-ki. Het is verder aan jou om de zaadjes
tot volle wasdom te laten groeien. Tot grote maïskolven zeggen de Inca’s! De Andestraditie
wijst de weg: Leef volgens de wet van Ayni, de wet van heilige wederkerigheid. De manier om
in Ayni te leven is delen. Ook de inwijdingen zijn er om te delen. Hoe meer we delen, hoe
groter de zaadjes in onszelf worden en hoe groter de mogelijkheid om persoonlijk en als
mensheid Homo Luminus (lichtwezens) te worden. Hoe dichter we bij wereldvrede komen en
harmonie op onze planeet aarde. Daarom is de Munay-ki ook het Incapad naar verlichting en
wereldvrede.
De negen initiaties vinden plaats via de chakra’s. De chakra’s zijn de verbindingen tussen ons
energieveld en het fysieke lichaam, ze zijn verbonden met ons ruggenmerg en informeren
hierdoor direct ons neurofysiologisch systeem en ons brein. Voor de Inca’s zijn dit de Ñawi,
de ogen of poorten waardoor we energie en licht kunnen ontvangen…

De eerste inwijding is de Hampe Rite, de Initiatie van de Heler, een ritueel waarbij
we heling ontvangen vanuit het rijk van jouw voorouders. Deze initiatie activeert je vermogen
tot heling van jezelf en anderen.
De tweede inwijding is de Chumpi Rite en bestaat uit de Banden van Kracht, vijf
banden van energie die je helpen te beschermen tegen negatieve invloeden.
De derde initiatie is de Ayni Karpay, de Rite van de Harmonie, waarin je zeven
archetypes ontvangt in je chakra’s als zaadjes van licht. Dit ritueel helpt je om afstand te
nemen van je verleden en ruimte te creëren voor het hier en nu.
De vierde inwijding is de Kawaq Rite, de Inwijding van de Ziener. Deze inwijding
verbindt lichtvezels uit je visuele hersenschors in het achterhoofd met het derde oog en de
hart-chakra en activeert daarmee de innerlijke ziener in je.
De vijfde inwijding , de Pampamesayok., is de Hoeder van de Dag en reikt je sleutels
aan om de vrouwelijke lijn in jezelf en generaties voor je, te helen, in verbinding met Moeder
Aarde en jouw Oermoeder. We houden eerst een opstelling om de voorouderlijke vrouwelijke
lijn te helen.
De zesde inwijding , de Altomesayok, is de Hoeder van de Wijsheid. Deze initiatie
verbind je met het mannelijke in jezelf, met Vader Zon en jouw Oervader. We houden eerst
een opstelling om de voorouderlijke mannelijke lijn in jezelf en generaties voor je te helen.
De zevende inwijding is Kuraq Akuyek, de Hoeder van de Aarde. Deze initiatie
maakt verbinding met de energie van aartsengelen en de sterren, en laat je toe je dromen in
werkelijkheid om te zetten.
De achtste inwijding is Mosoq Karpay, de Hoeder van de Sterren. Volgens
overlevering begint je fysieke lichaam te evolueren in dat van Homo Luminus (lichtwezen)
wanneer je deze rite ontvangt. Het maakt je los van het verleden, het verouderingsproces
wordt vertraagd en je wordt immuun tegen ziektes waar je eerste vatbaar voor was.
De negende inwijding is Taytanchis, de Inwijding van de Schepper. Wanneer je
deze initiatie ontvangt, maak je het goddelijke licht binnenin wakker. Het activeert het Licht
van de Creatie, de Schepper in jou. Deze laatste maakt alle vorige inwijdingen krachtiger.

Zoals jullie weten is Latijns-Amerika mijn zielecontinent waar ik lang woonde en al 34 jaar
mee in verbinding sta in dit leven. Ik ben ingewijd als priesteres in de Inca-traditie (Q’ero
lijn) en gedoopt in het Heilige Titicacameer en mocht ook de Hatun Karpay inwijdingen
ontvangen. De Munay Ki inwijdingen zijn, net als de Nusta Karpay, de Rite van de Womb en
zovele andere Andes rituelen en ceremonies, bezield door mijn intense band met dit
continent. Het is voor mij een hele eer om de energie en de wijsheid van inheemse volkeren
en moeder natuur ginder, hier te delen en door te geven. Beide initiaties houden voor mij een
energie in van thuiskomen, heling, gronding, zachte stroming, hartsenergie, kortom, een
transformatie die noodzakelijk is voor de hele westerse cultuur en voor elk van ons!
Ik nodig je van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere inwijdingen …

Praktische informatie:
Beide inwijdingen, de Munay-Ki en Nusta Karpay, kunnen apart gevolgd worden. Ze vullen
elkaar wel bijzonder goed aan.
Reeks van 9 inwijdingen MUNAY–KI in september-oktober 2018
s avonds 19u30-22u30
dinsdag 4 september 1 & 2
dinsdag 11 september 3 & 4
dinsdag 18 september 5 & 6
dinsdag 25 september 7
dinsdag 2 oktober 8 & 9
Waar: in onze yurt, Remerstraat 114 te Begijnendijk
(Betekom, tussen Leuven en Aarschot)
Bijdrage: 185 euro (voor de hele reeks). Inbegrepen: cursusmateriaal, Pi-Stone & geschenk
uit Peru. Pi-Stone= een inwijdingsteen die de hele inwijdingsreeks mee gaat en je ontvangt
na de 9de inwijding. Ik voorzie ook (coca en andere) thee, water, versnapering.
Belangrijk: je kan niet inschrijven voor inwijdingen apart aangezien deze inwijdingen één
geheel vormen en de ene initiatie volgt op de andere.
Llankay, Munay, Yachay
in licht en liefde
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