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Er was duidelijk een mooie opbouw in het programma.
Deel 1 was echt gericht op mijzelf, waarin de nadruk lag op opruimen en healen van oude
patronen, overtuigingen en karma. Vooral na afloop van de Karma healing kreeg ik veel inzichten
in waar bepaalde blokkades en verankerde gevoelens en overtuigingen in mezelf vandaan
kwamen. Dit ging zelfs terug tot in vorige levens. Dit proces gaf me direct meer ruimte in mijn
hart en ziel. Ik voelde dat ik dingen nu kan loslaten. Daardoor zie ik weer mogelijkheden en voel
ik vertrouwen op mijn pad naar het uitvoeren van mijn missie. Vooral de boodschap die ik
hierover meekreeg via Petra gaf mij het gevoel en het vertrouwen er nu echt te mogen en
kunnen zijn, dat het nu echt mijn tijd is om mezelf te laten zien.
Het 2e deel van het programma was gericht op het activeren van mijn spirituele vermogens,
contact met de bron en met de energieën direct uit de bron. Daarnaast was er in dit deel veel
ruimte voor mijn twin. Hij werd ook uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee te doen aan de
diverse activaties. Ik merkte dat bij dit deel hij als vanzelf al aanwezig was bij mij, echt op
zielsniveau. Het contact voelde heel warm en nabij. Hij was aanwezig en deed mee. Vooral na
afloop van de hoger hart activatie merkte ik dat er veel gebeurde. Als vanzelf kwamen er
woorden vanuit mij hoger hart ruimte, echt vanuit mijn ziel zonder dat het verstand/ ego daar van
invloed op was. Ik merkte heel sterk dat ik van hieruit op zielsniveau kan communiceren met mijn
twin zijn hogere zelf.
Binnenin mijzelf voelde ik dat de onvoorwaardelijke liefde die ik al voelde voor mezelf en mijn
twin, nu op een nog dieper niveau zit. Het voelt als een echt onvoorwaardelijk houden van, puur
vanuit de ziel, diep, warm en vol vertrouwen.
Het contact met de bron en de Mahatma energie wat door de activaties ontstaan is, zorgt voor
rust, ruimte, balans en vertrouwen in mezelf, mijn missie, mijn twin en de toekomst. Vanuit deze
energie heb ik bij thuiskomst een heel mooi gesprek gehad met mijn 10 jarige dochter over
tweelingzielen, levenservaringen, vorige levens en liefde. Heel warm, mooi en bijzonder waarbij
de energie duidelijk voelbaar was voor haar en mij.
Ook het leren reizen met mij lichtlichaam opende voor mij nieuwe mogelijkheden tot inzichten en
contact met de opgestegen meesters en mij twin.
Het hele programma vond plaats in een mooie, zuivere en warme omgeving waarbij de krachtige
en pure Mahatma energie duidelijk voelbaar is. Het voelt als een cadeau voor het leven om deze
energie met mij mee te mogen en kunnen nemen in mijn leven.
Petra en Edgar zetten als tz koppel samen een warme, pure en open sfeer neer waarin je
uitgenodigd wordt bij jezelf te komen en je open te stellen voor mooie nieuwe ervaringen. Er was
ruimte voor een lach en een traan en om ervaringen en verhalen te delen.
Als extra had ik een maya relatie profiel laten maken. Ook dit hebben we besproken en
doorlopen deze dagen. De inzichten die ik hierdoor gekregen heb en nog steeds zullen komen,
helpen de periode van separatie te begrijpen en het vertrouwen te houden.

Martine - 2016-11-22 20:52:12

Ik heb mijzelf "getrakteerd" op een weekend bij Petra en Edgar om dichter bij mijzelf te
komen en het tweelingzielproces op een dieper niveau te begrijpen en ondergaan.
Ik kan niks anders zeggen dan dat ik in een warm bad ben terecht gekomen, al heel snel
voelde ik mij zo mijzelf en stond ik dichter bij mijn "zijn" dan ooit tevoren.
Wat ik vooral mee heb genomen van het weekend is dat het allemaal om energieen draait,
tussen mijn twin en mij, maar ook energieen in mijn eigen lichaam en ziel.
Ik ben Petra en Edgar zo dankbaar voor alle ervaringen, maar ook de warmte die ze als
gezin uitstralen, ik kom zeker terug!

Yvonne - 2016-10-15 15:25:00

Ik ben bij Petra en Edgar geweest in periode dat ik het moeilijk had fysiek en in relatie sfeer.
Ben in een warm bad onder gedompeld waar al mijn emoties er konden zijn, zonder oordeel
mezelf kunnen tegen komen.
Vooral de reinigingen hebben voor mijzelf veel gedaan.
Kennis making met de mahatma energie was bijzonder, ik maak er nu nog dagelijks gebruik
van.
Ik ben dankbaar dat ik deze mooie mensen heb mogen leren kennen.
En het mooie werk wat ze doen, op een hele bijzondere plaats.
Bernadet - 2016-09-21 22:03:15

Graag wil ik Petra en Edgar bedanken voor het fijne weekend dat ik heb mogen ervaren.
Jullie hebben met zoveel liefde en warmte me een heerlijk nieuw gevoel gegeven door de
opschoningen en de activatie 's die ik mocht ondergaan .
Bedankt een echte aanrader voor ieder ik denk zeker dat ik de weg naar jullie weer een keer
ga maken .

