
 

 

 

 

 

9 Rieter/indvielser 

i Munay-Ki 

 
                                                   

Naturhelbrederen  

  dit alternativ ...  

Første indvielse er gratis 

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 14-17 eller 

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 14-17 eller  

Fredag den 6. oktober 2017 kl. 11-14 

TILMELD DIG PÅ STAND 103 

 

 



Jeg vil gerne invitere dig GRATIS til Munay-Ki – du kan læse mere på www.naturhelbrederen.dk   

Du betaler 100 kr. ved tilmeldingen, men du får alle pengene tilbage på mødedagen. 

Det er en dag, hvor du kan høre om den mulighed Munay-Ki kan være i dit liv – og andres.  

Jeg vil fortælle lidt om hvordan det virker, hvordan det har virket for mig og for andre. Jeg 

fortæller også om, hvordan og hvornår du fremover kan deltage i Munay-Ki. 

Det er en dag, hvor du kan stille spørgsmål og du kan - hvis du ønsker - modtage den første 

indvielse/energi-overførelse: Bands of Power (se mere nederst). 

Dagen er gratis, det er mit bidrag til dig og din vej. 

Det du – hvis du skulle vælge at gå videre på vejen - fremover betaler for, er min undervisning i 

indvielserne og coaching i forbindelse med de forandringer der vil ske i dit liv. 

Når du har modtaget alle 9 indvielser/energi overførelser, vil du være i stand til at give dem videre 

til andre.  

Du kan tilmelde dig denne gratis dag enten på messen, pr  e-mail eller pr  telefon, se nedenfor.  

Der er begrænset antal deltagere, så når du har tilmeldt dig og fået ja til at der er plads, vil jeg 

bede dig møde op, så du ikke optager en plads for en anden. 

Det kræver ingen forudgående viden eller indsigt for at deltage – ung som gammel - alle er 

velkomne!  

Munay-Ki’s historie 

Munay-Ki kommer fra Quechua sproget (Sydamerika) og betyder oversat noget i retningen af: Jeg 

elsker dig / Kærlighedens kraft / Fra hjertet / Vær den du er. 

Munay-Ki er 9 energi-overførelser/indvielser, som gør det muligt at være et menneske af visdom 

og kraft, som har anerkendt at være forvalter af Jorden. Den 9. energi-overførelse er først lige 

blevet tilgængelig, hvorimod de 8 andre energi-overførelser/indvielser er almindelig i alle 

shamanistiske traditioner, selvom det kommer til udtryk på forskellig vis i forskellige kulturer.  

De udspringer fra indvielser fra Hindus Dalen, hvor fra de blev bragt videre med de første medicin 

mænd og kvinder, som krydsede Bering Strædet fra Sibirien under istiden for ca. 30.000 år siden. 

Disse modige rejsende var Laikaer. 

Laika’erne vidste at folk ville søge Munay-Ki, når de var rede og følte dem kaldet til at komme. 

Måske har netop du følt dette kald, denne længsel efter at gøre en forskel i Verden og i dit liv? Når 

du kommer til denne vej med klar intention og med åbent hjerte, opdager du hurtigt, at du ikke er 

alene! Du vil opdage at der findes mange andre, som ønsker at leve autentisk, etisk og har en 

vision.  

http://www.naturhelbrederen.dk/


Idet du modtager Munay-Ki bliver dine chakra klare og du vil få det som Laika’erne kalder et 

regnbue legeme. Det er når dine Chakra udstråler deres oprindelige lys. Hvert af dine Chakra har 

en farve. Når disse stråler med deres originale farve lys giver det alle regnbuens farver. (Er dine 

Chakra sløvet af tidligere traumer, får vi en udvisket, grumset farve og Chakraerne bliver til pøler 

af psykisk og fysisk slam – det er her du ofte føler dig låst, begrænset, alene og ulykkelig). 

Dit klare ”regnbue legeme” gør det muligt for ”de lysende væsner” at kontakte os, for nu kan de 

genkende os, og de ved at vi deler en fælles vision og et fælles kald. Når dette sker, og hvis du har 

opbygget din naturlige evne til at se ”det usynlige”, vil du kunne møde disse væsner. Nogle gange 

oplever folk dem, som gamle indianere, asiater med pels og/eller fjer – andre gange som lys eller 

som en følelse af noget stort og kærligt. Ved disse møder få du tilgang til deres visdom og 

historier. 

Efterhånden som du modtager den 7., 8. og 9. energi overførelse/indvielse, kan du begynde at 

downloade en ny og bedre version af det software, der informerer dit personlige lys legeme, som 

så vil informere dit DNA om at skabe en ny krop, som vil ældes, heles og dø anderledes. 

Der er ikke noget du skal gøre for at tiltrække disse lysende Earthkeepers. De vil komme til dig, når 

du invitere dem, og når du er rede til at modtage dem. ”Når Eleven er klar, vil læreren komme 

tilstede!” 

De vil ikke forstyrre dig på nogen måde, men de vil stå til rådighed når og hvis du ønsker at bringe 

mere lys og healing ind i Verden. De kan også være med til at ”beskytte” dig mod negativ og 

frygtsom energi fra omverdenen. 

Disse lysende væsner er vores forgængere, de er mennesker, som fandt hjem til deres oprindelige 

kerne – de blev engle. Nogle er i krop, andre eksistere som ren energi – i ånd – men de har alle 

bemyndigelse til at passe på dem, som passer på Jorden. Buddhisterne kalder dem Bodhisattvas. 

De er de bedste allierede vi overhovedet kan have og de videregiver den visdom der skal til for at 

blive en engel. Dette er hvad Laikaernes overleveringer og forudsigelser betyder, når de fortæller 

os, at vi har potentiale til at blive Homo Luminous / Lysende mennesker! Vi kan i vores livstid 

udvikle os til engle /lysende mennesker. Munay-Ki tilbyder den energetiske nøgle til at gøre dette. 

Idet vi udvikler os til Homo Luminous, behøver vi ikke længere kalde på engle og ærkeengle for at 

hjælpe os med p-pladser, ny bolig, flere goder etc. – for vi bliver som dem, og dermed i stand til 

selv at skabe disse ting.  

Når vi indtræder i denne energi, bliver vi en del af de engle, som kommer fra mange forskellige 

verdener og som var de oprindelige sjæle tilstede efter Skabelsen. De ”cirkulerer” ikke gennem 

kroppe, som vi gør, fordi de behøver ingen kropslig form, da de ikke behøver at lære og vokse ved 

at eksistere i en fysisk form. De har uendeligt liv og er omsorgsgivere for mange verdener og 

galakser. 

Når du har modtaget alle 9 indvielser/energi overførelser, vil du være i stand til at give dem videre 

til andre.  



NATURHELBREDEREN v/Maria-Luisa Behrendt 
Naturhelbreder og Psykoterapeut 
Haraldsborgvej 31, 4000 Roskilde 
 
Mobil: 28 58 25 86 
 
E-Mail: malu@naturhelbrederen.dk 
 
Hjemmeside: www.naturhelbrederen.dk 
 
SE nr.: 26 22 13 23 
 
Bank: Danske Bank, Reg. Nr.: 4317, Konto nummer: 3429 554 993 
 

Praktisk info 

Velkommen til et kursus, som er lavet for dig, som vil rykke dig – for dig som gerne vil personlig 

udvikling. 

Forudsætninger: Lysten til at arbejde med dig selv.  

Der serveres frisk frugt, vand te og kaffe. 

Kursets første dag er gratis og uforbindende, se forside for datoer. 

Den øvrige del af kurset tager 4 dage fra kl. 10 til ca. 14 og der er minimum 4 og max.6 deltagere 

på hvert hold og koster 2.700 kr pr. dag. 

Tilmelding kan ske pr. telefon eller e-mail – se bagsiden. 

 

 

Hvem er jeg? 

Jeg er først og fremmest menneske! Et menneske som er yderst sensitiv, hvilket betyder, at jeg 

evner at se, høre, føle og mærke……anderledes end de fleste – kaldet clairvoyant. Jeg evner at 

rejse i og kommunikere med andre virkeligheder, væsner og dimensioner, det som vi kalder 

shaman. Disse evner og kvaliteter gør det muligt for mig at give (transportere) budskaber og 

energi (såsom healing, kærlighed, gamle følelser, oplevelser og traumer) til nuet. 

Dette sker med en objektiv, kærlig medfølelse, som gør det muligt, at skabe vedvarende healing og 

forandring. 

Jeg har arbejdet med alternativ behandling og selvudvikling i mange år og undervist i snart 30 år. 

Jeg elsker livet! Et af mine mål er at åbne hjerter til livets skønhed! 

Mit liv handler om kærlighed, medfølelse, fred og transformation for menneskeheden. Jeg har en 

dyb overbevisning om, at vi alle har svaret og sandheden inde i os selv, den skal blot afdækkes, og 

så skal vi tage ansvar for vort eget liv.  
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