LIFE MASTERY
THE KEYS TO SUCCES & FLOW

CRYSTAL CAVE ELIXIRS
CONSCIOUSLY RECONNECTING MASTERY, VITALITY
AND ABUNDANCE IN LIFE

Crystal Caves
(fragment uit de Inleiding tot de Kristalgrotten door Meester St Germain)
Er zijn 21 Crystal Caves, letterlijk kristalgrotten, verspreid over de aarde en één gelegen in het hart van
deze planeet. Deze kristalgrotten zorgen voor balans en flow van levenskracht op aarde en bovenal
voor verbinding tussen het aardrijk en de andere dimensies. De energie van deze kristalgrotten komt
nu vrij omdat er een groeiend collectief verlangen is naar een Nieuwe Aarde, een Aarde van
Bewustzijn, een Aarde van Overvloed, een Aarde van Hoop. Het ware doel van deze kristalenergieën is
de mens te herinneren en te helpen in resonantie te treden met de Universele Kosmische Blauwdruk,
het Kosmische Eenheidsbewustzijn. De energieën van deze kristalgrotten zijn enorm krachtig en
helpen om mentale en emotionele patronen van beperking te doorbreken (beperking van bewustzijn,
van overvloed, van vreugde, ..) en naar vrijheid te gaan.

Crystal Cave Elixirs – Poorten naar Multidimensionaal Bewustzijn
(fragment uit de Toelichting van de werking door Acturius)

De Elixirs zijn dragers van de informatie van deze 21 Crystal Caves, dewelke zelf fysiek niet
toegankelijk zijn omdat ze op grote diepte onder de aardoppervlakte liggen. De inname van deze
elixirs activeren krachtige vortex-energieën die als poorten instroom van informatie mogelijk maakt.
Ze overspannen als het ware het 3D bewustzijn en creëren een matrix die de sprong naar 5D
bewustzijn vergemakkelijken. Er is momenteel in ons DNA een receptor geactiveerd die in
combinatie met de dimensionale poorten (de Elixirs) informatie binnenhaalt dewelke momenteel nog
niet rechtstreeks kan binnenstromen. Van binnenuit zal zowel de celstructuur, de morfische
structuur van het fysieke lichaam als de energetische matrix uitgelijnd worden die interactie,
uitwisseling met hogere Bewuszijnsvormen opent. De elixirs zijn een portaal-instrument om hogere
informatie binnen te trekken zodat de DNA-structuur kan ontplooien tot een antenne voor hoger
bewustzijn. De cyclus werkt zelf-bekrachtigend en is noodzakelijk nu.

21 Crystal Caves Elixirs – activating the 21 crystal and core-energies within
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De Crystal Cave Elixirs zijn de energetisch/informationele component van Life Mastery, een
audiotraining in nieuwe tijdsdenken (zie www.lifemastery.eu). In combinatie met de audiotraining
zorgen ze voor de stevige bekrachtiging van het eigen bewuste Meesterschap.
De elixirs werken uiteraard ook los van de Life Mastery training !
De Crystal Cave Elixirs bestaan uit een reeks van 21 flesjes van 10 ml, dewelke ofwel afzonderlijk
besteld en ingenomen kunnen worden, ofwel als serie. De keuze kan intuïtief gemaakt worden.
Het wordt echter aanbevolen de reeks te bestellen dewelke ingenomen wordt in de vorm van een 21
weken programma (week 1, CC1 – week 2, CC2, enz ..). De beste resultaten bereikt u wanneer u de
door Arcturus doorgegeven innamemethode volgt, gebaseerd op uw geboortegetal. Het aanbevolen
aantal druppels is 3 druppels, ’s ochtends. Ook hierin kan u op basis van het eigen aanvoelen het
aantal druppels aanpassen. Het is belangrijk dat u voldoende rust en ontspanning inbouwt tijdens het
integratieproces.

Verdere informatie en bestelling:
Katalpa Life Mastery - Bart Indesteege
Kapellestraat 1b12
10000 Brussel
0478 69 58 61
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