VIAGEM AO EGITO SAGRADO OUTUBRO 2018

O Resgate à Essência
Iniciação Egípcia de Retorno à Fonte –
RESSURREIÇÃO

Esta viagem se destina a quem busca o reencontro
consigo mesmo a quem realmente “é” e não “está”, sua
real essência e... para os que sentem o chamado às
Terras Sagradas.
A intenção desta infusão nas Terras Sagradas é de se
permitir resgatar as energias da fonte, nossas raízes
através dos registros akáshicos (memórias) para a
autocura em todos os níveis.

O Antigo Egito possuía um grau de consciência muito
elevado vinda dos Lemurianos e Atlantes onde, no
começo da civilização egípcia todos sem exceção viviam
plenamente. Nesta época se trabalhava mais do que os
dias atuais o lado direito do cérebro representado pelo
sentir, a intuição, a criatividade.... na qual em tempos
atuais perdemos essa conexão por conta da
materialidade e dualidade onde trabalhamos em
excesso o racional e ainda não percebendo o quanto a
falta de consciência sobre as nossas atitudes e ou
comportamentos nos mantém reféns do tal chamado
ego, o nosso desafio para lapidação e assim poder
trilhar o caminho de volta à essência ao nosso eu mais
divido, Fonte Universal.
O mais espetacular é que este conhecimento, energia
continuam intrínsecos no solo, nos templos,
subterrâneos por isso o chamado é grande à este lugar
pois, necessitamos nos religar, nos alimentar de um
conhecimento e energia na qual em tempos remotos
fizemos parte.
O convite é se render a esse resgate através da nossa
disposição pessoal, coletiva e individual de entrega

resgatando o amor próprio, perdão, aceitação,
resignação contribuindo para a autonutrição e nutrição
desta terras recebendo e ao mesmo tempo
compartilhando, potencializando o processo de
evolução individual , do Egito e do planeta.
Este grupo será destinado a quem busca o princípio da
ressurreição ou seja, um renascer das cinzas como a
Fênix, com a intenção de fazê – lo cumprir com sua
missão e propósito nesta existência.
O momento planétario, esta Nova Era pede
renovação, um mergulho profundo interior para que se
possa realmente VIVER PLENAMENTE ou
melhor FELIZ, pois felicidade é também deste mundo
sim e só a encontraremos quando decidirmos nos render
ao divino que reside em nós....
Aos interessados, faremos uma preparação durante o
período pré-viagem para que todos possam aproveitar o
máximo possível tudo o que será visto e sentido em solo
sagrado e o que inclui o roteiro.

Esta preparação serão alguns encontros, palestras ,
workshops não 100% obrigatórios mas importantes para
nos unirmos neste precioso propósito.
*(ESTA INFORMAÇÕES SERÃO
COMUNICADAS COM
ANTECEDÊNCIA)
Precisamos nos abrir para o sentir, abrir nosso coração,
órgão este que os antigos egípcios davam muita
importância mais que o próprio cérebro e isso faz
sentido nos dias de hoje pois pelo lado racional apurado
deixamos de sentir e perceber a energia sutil que sempre
nos envolveu mas bloqueamos porque precisamos VER
para CRER. Precisamos e estamos sendo cobrados a
resgatar esse lado sutil para que se possa evoluir com
Espírito e assim, se autocurar.

“Quem tem o poder de cura somos nós e a cura só
acontecerá quando revermos e retornarmos aos
princípios que mestre Jesus e ou o Universo Cósmico
já nos disponibilizou a milhares de anos.”

Estamos sendo cobrados e estas cobranças estão
vindo através de manifestações físicas( doenças,
acidentes, transtornos, situações críticas) ou seja, tudo
o que tem tirado nossa paz tem um por quê...
E esse por quê, está vinculado ao desligamento de
nossa essência, nosso propósito de alma, nossa
espiritualidade.
Se nos propormos a essa entrega e trabalho teremos
grandes avanços individuais e coletivos.
Uma das formas para se resgatar a essência e tudo o
que necessitamos para a nossa evolução são viagens a
lugares sagrados e milenares para ajudar em nosso
caminho de volta ou seja a “Árvore do conhecimento”.
Agora somos convocados a fazer a nossa parte, por
isso, sentimos o chamado(coração) de ir para
determinados lugares do mundo neste caso o Egito é
um deles.
Somos todos um.....mas precisamos dessa ativação
individual para que todos se fortaleçam e para que com
a união de todos, possamos reativar, elevar as
frequências de onde um dia vivemos certamente pois, a

materialidade colocou véus para que a humanidade
adoecesse.
O chamado agora das Terras Sagradas e dos
Mestres é o de retornar à fonte, de recuperar a
essência para que o planeta e toda a humanidade na
qual nos incluímos possa ser salva.
Estamos sendo convocados a fazer a nossa parte, por
isso, sentimos o chamado(coração) de ir para
determinados lugares do mundo neste caso o Egito é
um deles.
Estão todos convidados para mais esta linda
oportunidade e missão....

Um Abraço caloroso...

Parceria com Savage Turismo
WELLINGTON PINHEIRO

www.savage.tur.br

SA RAH ADAM

www.sarahadam.org

