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The Seer Dimensions Activating Your Prophetic Sigh
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie teruggebracht naar het
koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door een wrede heerser. De krachten die
daarbij vrijkwamen waren alleen zó groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun
magische krachten hebben teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert
Zélie uit alle macht de maji te verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen. Daarnaast
is het van het grootste belang dat Amari haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware taken op haar
schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
Aan het einde van Fantastic Beasts and Where to Find Them wordt met hulp van Newt Scamander de machtige
duistere tovenaar Gellert Grindelwald gevangengenomen in New York. Grindelwald weet echter te ontkomen
en verzamelt volgers om zich heen die geen enkel vermoeden hebben van wat zijn werkelijke doel is: de
heerschappij van tovenaars over alle modderbloedjes en dreuzels. In een poging de plannen van
Grindelwald te dwarsbomen, roept Albus Perkamentus nogmaals de hulp in van zijn voormalige leerling Newt
Scamander. Zich onbewust van de gevaren zegt deze toe opnieuw zijn hulp te verlenen. In een steeds
sterker verdeelde tovenaarswereld wordt loyaliteit en liefde op de proef gesteld, zelfs onder trouwe
vrienden en familie. Dit tweede filmscenario van J.K. Rowling, met illustraties van MinaLima, bevat een
scala aan verwijzingen naar de tovenaarswereld zoals we die kennen uit de latere Harry Potterserie.
Quartz crystal balls and crystal bowls are popular magical tools. Yet, not everyone understands the
extent of their power and multipurpose potential. Ted Andrews reveals how these dynamic instruments can
be used for divination, astral projection, spirit communication, healing, and reaching higher states of
consciousness. Readers will learn many methods of crystal gazing, along with ways to enhance this
practice with candles, fragrances, and elixirs. Also included are techniques for divining with water,
communicating with angels and spirit guides, developing clairvoyance, and activating creativity. This
updated edition also contains new illustrations.
Within every crystal is a message. Each stone has a story that can teach and heal us if we reflect
deeply on its image. Written by the world's leading crystal expert, Judy Hall, The Crystal Seer is a
portable crystal reference and oracle. Readers can peruse the pages until their finger catches a page or
simply choose a stone that speaks to them. Each entry includes a dazzling full-color crystal image and
explains its magical power and how it can be used in meditation and ritual. Whether used intuitively or
as a reference guide, The Crystal Seer will show you how to tap into the power of the stones.
Born of the Spirit
A Practical Guide to the Teachings of don Juan Matus, Carlos Castaneda, and Other Toltec Seers
haar keuze verandert alles
A Guide for Personal Evolution
Bidden met de Psalmen
Unveiled

Evil has been discharged hither and thither, and as a result a war is being waged between the
Light and the Dark. Powerful occult reptilian bloodlines have commandeered the corporatemass-media and the military-industrial complex, the everyman no longer a free entity. Why
these torturing gifts, and wherefore lent to the people? No reason except for the desire to
dominate and suppress. It is an inkling the beasts of prey within man and reptile cannot
control. Secret societies are the gatekeepers to a much greater secret that encompasses
extraterrestrials and cultures spanning across dimensions. The labyrinth has already been
entered - next stop, a closer inspection at money and the big business of Big Brother. Are
there more cards up the magician’s sleeve? Only one, and that is the possibility for
enlightenment.
A Seer Shares Prophetic Insights on How to Claim Warfare Victory God is raising up a
company of believers who can wage victorious spiritual warfare through communion with Holy
Spirit and connectedness to the heavenly realm. Will you join the ranks? Prepare to receive
supernatural battle plans from a seasoned prophet and seer. The insights Ana Werner has
gained in her prophetic encounters have given her a supernatural advantage over the enemy.
In The Warriors Dance, she imparts these warfare strategies to you. The good news: you dont
have to be a prophet or seer to use these tactics! Discover how to Partner with the Holy Spirit
to demolish strongholds. Recognize telltale signs of demonic operation. Move in the 9
different dances of warfare victory. When you can clearly discern demonic activity, you can
partner with God for deliverance and breakthrough. The Warriors Dance offers an impartation
of spiritual sight so that you can detect and destroy the enemys schemes!
Renaissance to be born of the Spirit is the supernatural power that God endowed the
prophets with. When people needed council they would seek for the mystics known as the
prophets. Seers and prophets fall both in the same prophetic order. In this 2nd volume of the
Prophetic Inner Circle Realm of the Seer we shall take an in depth look into the mystery of the
administration of the Seer. You don't have to stay in the dark for the prophets will bring
resolution to your situation. This course will awaken you to the endless fundamentals of the
seer realm and the universal question of why?
Karma is generally understood as personal, and clearing karma is often considered an
individual effort, with individual rewards. In Opening Our Spiritual Eyes, spiritual teacher
Sri’ama Qala Phoenix shows how karmic clearing can also be used in collective healing. Karma
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is shared within families and communities, and clearing karma releases it from the etheric
body of our children and future generations. The book was inspired by the ongoing “Celestial
Project,” a four-year global endeavor of Australia’s Divine University that began in 2009. The
project involves people gathering worldwide on specific dates to focus on the karmic cleaning
of the etheric body of a major city. Opening Our Spiritual Eyes draws on the author’s
experiences of meeting the Enlightened Masters, those wise spirit guides who, through her,
present new understandings of the collective karma held within the world’s primary cities and
our etheric bodies—and how to free ourselves, our families, and our world from it with grace.
Revealing what Sri’ama Qala Phoenix calls “the true nature of the divine plan for humanity
and our Earth,” the book shares essential keys for how we can become empowered to live in
alignment with our divine purpose.
Het archief van de ziel
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
De Tao Van Leiderschap: Strategieen Voor de Nieuwe Tijd = The Tao of Leadership
A Metaphysical Blueprint of Reality and an Exposé on Powerful Reptilian/Aryan Bloodlines
Psychic Living
Tegenstand
De moord op Nicolae Carpathia, leider van de Wereldwijde Gemeenschap, heeft de wereld
diep geschokt. Op grote schaal zoeken de autoriteiten naar de moordenaar. Hoewel
onschuldig, wordt Rayford Steele, leider van het christelijke verdrukkingscommando, als
hoofdverdachte beschouwd. Ternauwernood kan hij Israël ontvluchten. Ook de andere leden
van het commando bemerken dat het leger naar hen op zoek is, waardoor hun schuilplaats in
gevaar komt. Terwijl ze zich in veiligheid proberen te brengen vindt in Nieuw Babylon de
begrafenis-ceremonie plaats waarbij Carpathia, conform de Bijbelse profetie, opstaat uit
de dood.
Metaphysical philosophies can expand awareness and evolve perception, but sometimes these
avenues to greater consciousness actually limit awareness, as people are tempted to
mistake the map for the territory. Aimed at those who wish to get the most out of their
personal path, this text builds upon the teachings of Toltec seer don Juan Matus to
demonstrate how metaphysical systems affect perception.
De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi
Klein wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen
de dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende
economische crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en
merkenwereld accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde kritiek
op neoliberalisme, globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een
hartstochtelijk verhaal over mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor
kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een samenleving waarin de mens centraal
staat.
Alle vijf Bijbels-historische romans over vrouwen van bestsellerauteur Francine Rivers
zijn nu gebundeld in een mooie uitgave: ‘Een spoor van genade.’De levens van Rachab,
Maria, Ruth, Tamar en Batseba worden in dit boek door Francine Rivers tot leven gebracht.
De lessen die wij van deze vrouwen kunnen leren, zijn nog steeds relevant, en gaan over
thema’s als geloof, liefde, genade en hoop.
Het complete filmscenario
Inside the New Age Nightmare
365 Daily Invitations to Hear, Discern, and Activate the Prophetic
A NEW ORDER OF THE AGES
Activating Your Prophetic Sight to See the Unseen
The Warrior's Dance
You have the legal right to see in the spirit, but you may need to need to stir up the gift. Activations challenge you to exercise a gift
you already have. There are biblical entryways to seer dimensions. You can ask for specific impartations and do spiritual drills to
unlock dormant gifts and train your spiritual eyes to see what Holy Spirit wants to show you. Seer Activations offers practical
teaching from best-selling author Jennifer LeClaire on how to activate your seeing gift by guiding readers through 101 exercises
such as: Seeing visions from the pages of the Bible Seeing the throne room of God and heavens elements Seeing angels, demons
and spiritual wars Seeing people's locations and conversations
Traktaat uit 1520 over de rechtvaardiging door het geloof, door de Duitse reformator (1483-1546).
Op negenjarige leeftijd moet prins Jorg van Ancrath hulpeloos toezien hoe zijn moeder en broertje op gruwelijke wijze worden
vermoord. De dader is bekend. Als Jorg zijn vader opzoekt met een verzoek om hulp bij een wraakexpeditie, blijkt deze nauwelijks
geraakt door de moord op zijn vrouw en kind. Voor hem tellen alleen de handelsroutes tussen zijn grondgebied en de streek waar
de moordenaar, graaf Renar, heer en meester is. Jorg neemt het heft in eigen hand en bevrijdt een bont gezelschap
meedogenloze wetsovertreders uit de kerkers van zijn vader. In ruil verlangt hij maar één ding: hun loyaliteit voor hun vrijheid.
Eenmaal onderweg dwingen Jorgs genadeloze krijgskunsten meteen respect af bij de rauwe vechtersbazen, die maar al te bereid
zijn om samen met hem graaf Renar aan te vallen en deze voorgoed uit te schakelen. Dat betekent evenwel niet dat Jorg en de
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zijnen het gemakkelijk krijgen - de wrede graaf blijkt een geducht tegenstander.
In dit fantastische sciencefictionverhaal creëert Divergent-auteur Veronica Roth een universum waarin iedereen een unieke gave
heeft. Leeftijd: 15+ Carve the mark van Veronica Roth Het nieuwe boek van de auteur van de Divergent-serie! In dit fantastische
sciencefictionverhaal creëert Veronica Roth een universum waarin iedereen een unieke gave heeft. Cyra’s gave geeft haar pijn,
maar ze kan ook anderen onnoemelijk veel pijn doen. Haar broer Ryzek heerst als een tiran over hun planeet, Shotet. Ryzek
misbruikt Cyra’s gave om zijn vijanden te martelen. Maar Cyra is veel meer dan een wapen in handen van haar broer: ze is snel,
veerkrachtig en slimmer dan hij denkt. Wanneer Akos uit het naburige rijk Thuve als gevangene in Cyra’s wereld terechtkomt, lijkt
de vijandschap tussen hun landen en hun families onoverkomelijk. Samengebracht door het lot moeten ze een allesbepalende
keuze maken. Over de Divergent-serie: 'Fans van De Hongerspelen kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende serie.'
7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth:
Divergent 1 - Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent 0.1 - Het verhaal van Four Veronica Roth
(1988) studeerde af in Creatief schrijven aan de Northwestern University en woont in de buurt van Chicago. Ze geniet
internationale bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze enorm succesvolle serie is tevens een wereldwijde
bioscoophit geworden.
De verdwijning van het universum
The Crystal Seer
Een spoor van genade
Dreams and Visions Volume 2 Realm of the Spirit
Opening Our Spiritual Eyes
Een kind van verzoening
Dynah Carey studeert aan het New Life College. Ze heeft een bijbaantje als serveerster in een bejaardentehuis, waar ze
graag een praatje met de bewoners maakt. Bij haar eerste bezoek aan de campus heeft ze Ethan ontmoet. Hij is knapper
dan iedere andere jongen die ze kent. Dynah wordt meteen tot over haar oren verliefd. Niets kan hun geluk nog in de weg
staan, lijkt het. Op een avond loopt Dynah na haar werk van de bushalte naar huis. Een vreemde auto rijdt haar langzaam
twee keer voorbij. De man heeft geen goede bedoelingen. Op deze avond verandert Dynah's hele leven. Ethan probeert
haar op te vangen, maar hij kan het gebeurde niet goed verwerken. Dynah's wanhoop en schuldgevoel bereiken een
hoogtepunt als blijkt dat er een baby op komst is. Haar geloof wordt zwaar op de proef gesteld, want hoe kan God dit
alles toelaten? Alleen met Joe, Ethans vriend, kan ze nog open en eerlijk praten...
Beschouwing over de achtergronden van het Zen-boeddhisme in relatie tot het boogschieten en andere Japanse kunsten.
Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. Futuristisch Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties:
Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle zestienjarigen
kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor Beatrice betekent dit dat ze een keus moet maken
tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze spannende youngadultserie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
Bespreking van een aantal psalmen in vergelijking met het Onze Vader, door de befaamde Duitse theoloog (1906-1945),
waarbij hij ingaat op de betekenis van en zijn ervaring met bidden.
Armageddon
Inwijding
Young Adult editie
No logo
Administration of the Seer
Bezeten
This book is the 2nd volume to the "Dreams and Vision" series with in-depth prophecies that explains the seer realm. You will understand the origin of God and
where did he come from. You will understand the secrets and mysteries of God that will ignite you in your walk with God.
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen spannend van begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin,
Scholieren.com De Da Vinci Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles opsteekt van geschiedenis,
kunst en geloof. Voor deze speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon loopt in Parijs een afspraak mis met
een medewerker van het Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord. Voor de politie is Langdon de belangrijkste verdachte. Geholpen door Sophie Neveu
slaat Langdon op de vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu begint hij een speurtocht naar
de reden van de moord. Maar de politie en de moordenaar zitten hun op de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da Vinci Code, Het Bernini
Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
Het universum leeft en het heeft een geheugen. Dit energetisch archief staat bekend als de Akasha kronieken en bevat informatie over jouw ziel en levensreis – en
die van alle andere levende wezens op aarde. Ooit waren de kronieken alleen toegankelijk voor spirituele meesters, maar nu zijn ze open voor iedereen om grote en
kleine vragen beantwoord te krijgen: Hoe kan ik het verleden eindelijk naast me neerleggen? Wat is mijn levensdoel? Linda Howe heeft een betrouwbare methode
ontwikkeld waarmee je toegang kunt krijgen tot deze bron van wijsheid: het pad van het gebed (Pathway Prayer Process). Je krijgt: Antwoord op de vraag hoe het
Pathway Prayer Process als een ‘wachtwoord’ werkt om toegang te krijgen tot de Akasha kronieken; Inzicht in hoe je om hulp kunt vragen aan je meesters,
leraren en mensen van wie je houdt als je de Akasha kronieken leest; Tips over hoe je de meest waardevolle informatie uit de kronieken verzamelt. Door je
bewustzijnsniveau te verhogen open je de deuren van het archief, waar de blauwdruk van je ziel op je wacht. Dit boek helpt je om vol vertrouwen je eigen
kronieken te lezen, die van iemand anders of zelfs van je huisdier. De tijd is rijp om je eigen spirituele autoriteit te worden en jezelf toegang te verschaffen tot deze
waardevolle bron.
The seer realm lies just beyond what your natural eyes can see. This dimension is full of activity, both angelic and demonic. The Seer Dimensions offers revelation
and practical teaching that will help you understand and navigate the heights and depths of the spiritual world. Many people who see in the spirit often dont know
what they are seeing, or understand the dimensions of spiritual sight. But this landmark book will help you unlock these mysteries! Best selling author, Jennifer
LeClaire, help you: Discern what is from God and what is demonic. Interpret the activity you are seeing in the spirit. Tap into what God is doing in and through
you. Manifest breakthroughs for yourself and others. As you discover the dynamics of this spiritual realm, you will walk in greater knowledge, understanding, and
effectiveness in the Kingdom of God.
The Pleiadian Tantric Workbook
geen ruimte, geen keuze, geen werk. de strijd tegen de dwang van de wereldmerken
Vrees en wraak
The Prophet's Devotional
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Power Crystals for Magic, Meditation & Ritual
Awakening Your Divine Ba

Partnering With the Prophetic is both a practical and scholarly study of and handbook on prophecy,
prophets, and prophetic ministry. The book includes numerous Scriptures, biblical characters, and
personal examples and case studies from the author's own life as a business professional, financial
executive, and ordained minister. Loaded with nuggets of wisdom, fresh insights and revelation, this
book elevates prophetic ministry to a science as well as an art by including a taxonomy and classification
of the 12 types of prophecy, the 7 levels of the prophetic, the role of prophetic patterns, and a detailed
discussion of and process for Judging Prophecy that every church leader and business leader alike will
want to read.
Heider's book is a blend of practical insight and profound wisdom, offering inspiration and advice. The
text is used as a management/leadership training text by many Fortune 500 corporations, including IBM,
Mitsubishi, and Prudential.
Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in
hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Dit
boek is een lofzang op de adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons
buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de
lezer aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
'Ieder mens heeft een aangeboren talent om te leren en te healen,' aldus Doreen Virtue. Zij had al op
heel jonge leeftijd haar eerste ervaring met de hulp die engelen kunnen bieden, toen ze haar meest
gekoesterde bezit verloor: een rood portemonneetje met haar dierbaarste dingetjes. Ze bad dat het tasje
veilig bij haar terug zou komen en toen ze de volgende ochtend wakker werd, lag het naast haar op haar
kussen. In Het pad van de lichtwerker neemt Doreen Virtue je mee op een spiritueel avontuur, waarbij
ze aan de hand van haar eigen levensverhaal vertelt hoe haar helende vermogens en helderziendheid tot
bloei kwamen. Ze schrijft: 'Dit is een boek over mijn eigen ontwikkelingsweg, waarop ik me opnieuw
bewust werd van mijn identiteit en mijn vermogens als lichtwerker. Het doel van dit boek is je te helpen
je je eigen goddelijke opdracht en natuurlijke spirituele vermogens te herinneren.' Dit boek is voor
iedereen die zich bewust wil worden van zijn of haar aangeboren gaven, zoals het vermogen om op
spiritueel en energetisch niveau te helen en voor anderen in het verleden, het heden en de toekomst te
kijken.
Carve the mark
The Seer Dimensions
De vrijheid van een christen
Crystal Balls & Crystal Bowls
Tap Into Your Psychic Potential
A Seer's Guide to Victorious Spiritual Warfare
Experience a mysterious and often bizarre world, as Randall N. Baer exposes the New Age Movement and presents many
startling insights that have never been revealed before.
De wereld is nog nauwelijks bekomen van de massale verdwijningen, als de politieke ontwikkelingen elkaar in razend tempo
opvolgen. Nicolae Carpathia, inmiddels secretaris generaal van de Verenigde Naties, brengt zijn wereldwijde ontwapeningsplan
ten uitvoer en sluit een akkoord met Israël. Iedereen draagt Carpathia op handen, maar Rayford en zijn familie hebben de nodige
bedenkingen en zijn ervan overtuigd dat de laatste jaren op aarde zijn aangebroken. Lukt het hen stand te houden en trouw aan
de waarheid te blijven?
Nieuw Babylon is gehuld in een geheimzinnig, martelend duister. Alleen de gelovigen kunnen nog iets zien. Rayford, Abdullah en
Naomi vliegen naar het paleis in Nieuw Babylon om Chang daaruit te helpen ontsnappen. Ondertussen houden Buck, Chloe en
nog enkele leden van het Verdrukkingscommando zich schuil in San Diego. Hoe lang zal het duren voordat ook deze
ondergrondse schuilplaats wordt ontdekt? De enige plaats waar gelovigen echt veilig zijn, is in de oude stad Petra. Maar Carpathia
bereidt een grootscheepse aanval voor op Petra en op Jeruzalem, om zijn tegenstanders definitief uit de weg te ruimen. Vanuit de
hele wereld verzamelt hij zijn troepen in het dal van Megiddo. Het grootste leger uit de geschiedenis van de mensheid staat klaar
voor de laatste, beslissende slag – de slag van Armageddon. Sommige commandoleden zullen dit laatste jaar van de Grote
Verdrukking niet overleven...
UNVEILED Born of the Spirit is a Seer's guide to help you activate your spirit to see the supernatural kingdom of Heaven. The
stories in this book are prophetic in nature-they will expand your ability to transform your life through spirit engagement.Author
Slindile Baloyi answers key questions Christians struggle with about the spirit realm. She illuminates kingdom principles necessary
to help you gain authority and power to influence your destiny. Her unique seer gift and hunger for the Word of God, inspire people
with wisdom and faith to access higher spirit realms.Do you need practical tools to help you grow in your seer gift? UNVEILED
Born of the Spirit is written to everyone who desires to learn how to partner with the spirit realm in their day to day living.This book
was written for you if: - you've struggled to see in the spirit,- you desire to learn how to dominate your spiritual climate,- you want to
access higher kingdom dimensions as led by your spirit.No matter where you are in your spiritual journey, you have a powerful
spirit within you ready to help you breakthrough limitations and access higher spirit dimensions.Read this book and get activated to
work with the angelic hosts.
De Da Vinci code
gesprekken over illusies, vorige levens, religie, seks, politiek en de wonderen van vergeving
Prophetic Inner-Circle Volume 2 Realm of the Seer
Seer Activations
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Tracking Freedom
Zen in de kunst van het boogschieten

The seer realm lies just beyond what your natural eyes can see. This dimension is full of activity, both angelic
and demonic. The Seer Dimensions offers revelation and practical teaching that will help you understand and
navigate the heights and depths of the spiritual world. Many people who see in the spirit often don't know what
they are seeing, or understand the dimensions of spiritual sight. But this landmark book will help you unlock
these mysteries! Bestselling author Jennifer LeClaire helps you: Discern what is from God and what is demonic.
Interpret the activity you are seeing in the spirit. Tap into what God is doing in and through you. Manifest
breakthroughs for yourself and others. As you discover the dynamics of this spiritual realm, you will walk in
greater knowledge, understanding, and effectiveness in the Kingdom of God.
The Pleiadian Tantric Workbook assists you with healing relationships. This sequel to The Pleiadian Workbook
teaches advanced cellular clearing to heal the male/female split, and, with specific exercises and techniques
practical for everyday life, shows you how to activate and clear kundalini and sexual channels through tantra.
An exploration of the teachings made popular by Carlos Castaneda • Offers accessible instructions for Toltec
spiritual and mystical practices • Represents the conclusion of an 18-year learning task assigned by don Juan
Matus • Includes a new preface for this 10th anniversary edition On the Toltec Path is an overview of the theory,
discipline, and practice of the Toltec Way, a philosophy and heightened way of perceiving the world taught by
the Indian seer don Juan Matus. As a philosophy, it is a method of inquiry using the Toltec three Rs: reexamination, re-interpretation, and re-formulation. As a way of perceiving the world, it offers sophisticated
processes of managing perception through dreaming, visions, and learning to see the world as both ordinary
and non-ordinary reality. By contrasting and balancing these two realities we are able to stand apart from both
and pick and choose the best each has to offer. Learning how to become a true seer enables us to realize the
purpose and meaning of our life. The works of Carlos Castaneda have long been among the best-known
introductions for those who wish to study the Toltec Way. However, many who want to learn the practical and
technical aspects of this path have found it difficult to discern the details of the techniques buried in
Castaneda’s narrative. In this book Ken Eagle Feather provides a complete and accessible explanation of all the
technical aspects of the Toltec spiritual and mystical practices. He offers a thorough exploration of Castaneda’s
works and a verification of don Juan Matus’s teachings through his own 30 years of personal experiences and
observations of the Toltec Way. On the Toltec Path serves as a practical guide to the Toltec Way and offers a
valuable complement to the narrative works of Castaneda and other Toltec authors.
Daily encouragements to tend the prophetic flame The Prophet's Devotional was written to equip and encourage
you in your prophetic gift. No matter where you are in your prophetic journey, this essential resource will
sharpen your discernment and hone your delivery of prophetic words. Bestselling author, spiritual warfare
leader, and prophetic trainer, Jennifer LeClaire delivers a devotional experience unlike any other, providing rich,
daily teachings and powerful prayers to empower you in your prophetic adventure with the Lord. Over the
course of 365 days, you will: Discover different functions of the prophetic gift. Avoid common pitfalls for
prophetic people. Receive protocol for operating in the prophetic. Engage multiple dimensions of the spirit of
prophecy. Discern the spirit realm with increased clarity. Hear God’s voice more distinctly and frequently. As
you continue to steward your prophetic gift, you will hear God’s voice with greater clarity, and speak His words
with greater confidence. What are you waiting for? The adventure begins today!
Portfolios, Protocols, Patterns & Processes
Het verhaal van Four
Het element
On the Toltec Path
Tools for Ancient Scrying & Modern Seership
Karmic Clearing for Humanity and the Earth
Dit ebook met de vier novelles De overstapper, De aspirant, De zoon en De verrader geeft een uniek inkijkje in het lot van Tobias en in de wereld
van Divergent. Tobias vertelt hoe hij in Zelfverloochening opgroeide en ‘ontsnapte’ naar Onverschrokkenheid waar hij voor het eerst
vriendschappen sloot. Hoe hij maar vier angsten kende tijdens zijn Inwijding en de andere aspiranten ver achter zich liet op de ranglijst. Ook laat
Tobias zien hoe hij steeds meer te weten kwam over de onheilspellende samenwerking tussen Eruditie en Onverschrokkenheid en hoe hij moest
verbergen dat hij Afwijkend was.
Prins der wrake
Het pad van de lichtwerker
De Akasha kronieken
Partnering With The Prophetic
Cultuur van Eer

Page 5/5

Copyright : magedirect.com

