B Multidimensional Pathway Counseling
Waar sta je op dit moment in je
ontwikkelingsweg naar totale eenheid ,en
jouw rol in het transformatieproces en het
verankeren van de nieuwe codes. Waar
liggen je krachten, kwaliteiten en welke
stukjes kun je met deze al ontwaakte
kwaliteiten naar het licht brengen. Je kunt
vragen stellen 110 euro
Zwangerschaps reading . ca 60 min 110 e
Relatie reading .ca 60 min 110 euro
Tweeling zielen reading ca 60 min 122 euro

Activating the GOLDEN
Rainbowgrid
Vanuit een zeer specifieke drie-eenheids
verbinding zullen we het nieuwe
regenboograster gaan activeren en
verankeren in en door ons eigen hart als wel
voor Moeder Aarde en ons Zonnestelsel. Zo
worden we op een heel intieme manier de
draagers en hoeders van deze nog niet
eerder ge-openbaarde Goddelijk Mannelijke
en Goddelijk Vrouwelijke regenboograster.
Uitleg en ook de verantwoordelijkheid die je
hiervoor gaat dragen , ontvang je ook.
Dit seminar kun je enkel doen als je al eens
eerder een seminar hebt gedaan ( of in direct
overleg met ShavatY)
Incl.: 4 multi-dimensionele healingen +
raster cleaning en DNA activering + Crystal
Skull transmissies.
Meebrengen: slaapzak en of matje.
Oogmasker. En dat wat voor jou belangrijk is
om ook de nieuwe frequentie te ontvangen.
( kristallen , fotos)
Za 20 en zo 21 juni 2015
Tijd : 10.00 uur prijs: 300 euro.
Lokatie:
Moeder Godskerk
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 18
2252 EB Voorschoten

Solstice ceremonie , Galactic DNA
activering. Moeder Aarde Healing
zo 21 juni
Lokatie :omg Den Haag.
Tijd+/- 20.00 uur
Donatie goede doelen Maya kinderen
55 euro.

Voor aanmelden Seminar, ceremonie
en sessies
Via Margreeth Noordam
Lokatie en Data Sessies.
Den Haag: Vrij 19 t/m woe 24 juni .
Lisztstraat 89 , 2551 TC Den Haag
Margreeth Noordam 070-4140625
Of 06-22553160
m.noordam01@kpnplanet.nl

Individuele sessies met ShavatY
A Multidimensionale Eenheid/Zelf Crystal
Skull transmissie ( nu ook met activering
Nieuwe Era coderingen) 155 euro
In je eigen hogere Goddelijk bewustzijn. Je
wordt verbonden met je ware zelf en met al die
energieën die je nodig hebt om je
levensopdracht uit te voeren en jouw
Quantumleap frequentie. Je verbinding met de
aarde en de kosmos wordt geïntensiveerd en
versterkt. Tijdens de transmissie zal ShavatY
Starlangues channelen en klanken gebruiken.
Deze sessie werkt meer dan een half jaar door.

C. Multi-dimensionele healing level I
100 euro
- Mind-conditionering healing ( 4d raster)
- Multi-dimensionele karma healing ( dit
was voorheen : healing )
- Healing op de 13 dimensionele
bewustzijnsrasters.
- Transformatie, Intergratie Voorouder lijn
naar huidig Zelf.
- Relatie healing. ( Zelf en of man-vrouw)
- Transformatie , vernieuwings Alignment '
oude tijd naar nieuwe tijd ( het ' re-setten ')
D. Multi-dimensionele healing Level II
- DNA healing, activatie
122 euro
- Kosmisch - Star voorouder- lijn intergratie
in huidig Zelf
- Earth - Star taak/opdracht Alignment
- Reptielen karma healing
- Hart Eenheid , sleutel-activatie healing
- opening en activering sleutels van Cocreeeren
- opening en activering sleutels van
Overvloed
- Goddelijk Vrouwelijk ( Aarde relatie)
reconnection healing.
- opening en activering sleutels van het
leven
E Ascension Master/ Channeling.
ShavatY channeld de Galactic Councels of
light
en
geeft
gedetailleerde
zeer
persoonlijke informatie over je spirituele

groeiproces
door
voor
de
komende
maanden.
Iedere maand zal een andere
vertegenwoordiger bij je zijn, welke je
persoonlijke assistent zal zijn tijdens die
periode. Je krijgt specifieke informatie over
hoe je kan samenwerken
.Is op Hogere
zieleniveau en werkt zeer krachtig in op je
Ontwakings proces. Deze channeling raakt je
eigen leven zeer sterk en er ontstaat een zeer
intensieve verbinding op spiritueel en
zielniveau.
155 euro
F New: Master Ascension 255 e
Een combinatie sessie waarbij ShavatY alle
nieuw
ontvangen
frequenties
gebruikt
speciaal voor jouw ontwakings / Ascension
proces. Diepe DNA activatie , Goddelijk DNA,
Galactische coderingen, multi dimensionaal,
interdimensionaal etc.
(Nu met de geopenbaarde nieuwe
opdracht van Eh HaY U erbij..!!!) enkel
wanneer je ziel je hiertoe roept.
G Prive sessie met de kristallen schedel
Prive darshan met Eh HaY U
Hierbij zal ShavatY je uitleg geven hoe je in
een intieme 1 op 1 verbinding met de Heilige
Kristallen schedel Eh HaY U
kunt gaan
waarbij Eh HaY U je dan datgene zal geven
wat jij op dat moment nodig hebt.
30 min. 88 euro
(Na het boeken van een sessie kun je tot 24 uur
van te voren je afmelden, indien niet zullen er 30
euro in rekening gebracht worden.)

ShavatY
is in staat de hoogste spirituele
energieën in ons psychische en
fijnstoffelijke lichaam te verankeren.
ShavatY woont in Mexico en is de
hoedster van de Heilige Kristallen

Schedel Eh HaY U . Beide zijn ze volledig
erkent en aangenomen door de Consejo del
pueblo Mayab…

Activating the GOLDEN
Rainbowgrid

seminar

KRISTALSCHEDELS uit bergkristal gelden
als energieversterker, healing-werktuig,
geheugen van de mensheid en poort naar
andere bewustzijns dimensies. Vanaf
2013 is het belangrijkste deel van de
opdracht van Eh HaY U geactiveerd .
Als ShavatY niet in Nederland is, is ze ook
te bereiken voor afstands sessies per
email en/of Skype.
Contact Skype : ShavatY
Email: shavaty@crystalunity.com
Aanvraag voor sessie met foto per email.

met ShavatY en Eh HaY U

Alle sessies zijn op afstand mogelijk behalve
A / F / G.
Voor de nieuwsbrief kun je je aanmelden via
de website , waar je zelf bij Nieuwsbrief je
emailadres kunt doorgeven .
www.crystalunity.com

Seminar za 20 en zo 21 juni 2015
Solstice ceremonie zo 21 juni

shavaty@crystalunity.com
www.crystalunity.com

