Het Scheppingsverhaal van de Maya's.
In deze lezing deelt Bart De Jonghe het scheppingsverhaal gebaseerd op de kennis der
synchroniciteit van de Maya's. Het heeft vooral tot doel om je kijk op de realiteit te shiften van
'lineair denken en/of circulair voelen' naar 'radiaal weten'. Met andere woorden, als je het verhaal
laat inwerken, stemmen je mannelijke en vrouwelijke kant zich op elkaar af zodat je Innerlijk Kind
(IK-ben-aanwezigheid) zich weer kan 'tonen'.
Van harte welkom iedereen!

Het Tzolkin verhaal: De voorbereiding naar 2012.
De Maya's, een volk uit midden- en Zuid-Amerika met een sterk geëvolueerd bewustzijn kende zijn
grootste opbloeiing ongeveer 1000 jaar geleden. Hun nauwkeurige kennis over de beweging van de
hemellichamen, de andere dimensies en de onzichtbare wereld gaat voorbij eender welke
hedendaagse westerse wetenschap.
Deze kennis wordt bijgehouden in de vorm van Galactisch afgestemde kalenders en piramides.
Vele van deze informatie is heden terug vrij en begrepen, en daar gaat deze lezing nu net over.
We maken kennis met de eerste 2 van 22 galactische kalenders:de 13 manen kalender en de Tzolkin
- de heilige telling der dagen.
Deze lezing is een must voor ieder die zich bewust aan het voorbereiden is naar de nieuwe tijd toe,
de overgang van 2012 naar 13:20.
Uw gastheer is Wouter Deslee, toegewijd aan het verspreiden en de educatie van het Mayabewustzijn.

Wouter Deslee
"Mijn naam is Wouter Deslee, alias Cachima. Reeds als kind vond
ik dat er iets niet klopte met het tijdsbesef waarmee we in deze
Westerse wereld handelen. Op jonge leeftijd maakte ik
berekeningen om het jaar te verdelen in 13 harmonische maanden
van 28 dagen. Toen ik op 21 jarige leeftijd de piramides van
Chichen Itza bezocht, gingen er nog wat deuren open, welke
volledig vorm kregen toen ik op 25 jarige leeftijd geïnitieerd werd
in de 13 manen kalender en de Tzolkin (de heilige telling der
dagen). Dit was het begin van een lange studie waarbij het
synchroniseren centraal staat. Ik heb me steeds toegewijd aan het verspreiden van deze kennis, in
de overtuiging dat dit het goed-voor-al dient."
Wie Wouter reeds ontmoette, heeft ervaren dat hij deze kennis bezit op een heel diep niveau en ze
ook helemaal beleeft. Hij is een boeiend spreker die deze belangrijke kennis op een eigen manier
deelt met de nodige dosis humor.

Bart De Jonghe
"Ik ben Bart De Jonghe, geboren als ritmische krijger / magnetische storm,
op de zevende dag van de electrische maan van dienstbaarheid in het jaar
van de solaire tovenaar / zelfbestaande aarde ... Klinkt heel wat
avontuurlijker dan '26 sept 1975' hé.
Altijd 'geweten' dat er meer is dan wat onze fysieke ogen kunnen zien, en
sinds de Mayaanse kennis (opnieuw) op mijn pad kwam, kan ik hier ook
woord en beeld aan geven.
De Mayakalender is in 4 x 7 woorden 'de blauwdruk van natuurlijke tijd en
bewustzijn, en bovendien perfect hulpmiddel om de collectieve
kwamtumsprong van de winterzonnewende in 2012 tot een goed einde 'nieuw
begin' te brengen. Van harte welkom iedereen!"

Meer info: www.tzolkin.be of www.mytzolkin.com

