Hieronder lees je een aantal reviews, ervaringen, van mensen die bij mij een
fysieke Stargate Experience workshop of een Stargate Experience Workshop via
een webinar hebben meegemaakt. Op deze manier kan je een indruk krijgen
wat het met mensen kan doen. Ik nodig je van harte uit om zelf ook te komen
ervaren. Zie mijn agenda in de rechterkolom.
De meditatie heb ik ervaren als een gewaarworden van
liefde, kracht, troost, compassie, vrede en speelsheid –
zo puur, mild, intens en krachtig in eenvoud.
Het voelde als een bad van heling met volledige acceptatie van mij als persoon.
Heel bijzonder en mooi!
We hebben genoten van die heerlijke meditatie.
Mijn linkerknie heb ik niet meer gevoeld, wat heel fijn is.
Ik had best veel last van die knie de laatste tijd.
Je weet misschien dat mijn rechterknie een kunstknie is
en dat er bij de linkerknie ook al helemaal geen kraakbeen meer zit.
Zolang ik geen onhoudbare pijn heb wil ik een tweede prothese uitstellen.
Dus ik ben heel dankbaar wat de meditatie maandag met me heeft gedaan.
Voor mij had de meditatie iets magisch. Ik kan het niet verder uitleggen.
Ik heb de trilling gevoeld en dat voelde als vertrouwd.
Het valt me op dat ik afgelopen drie weken hele bijzondere dromen heb.
Helaas niets opgeschreven, maar ik word steeds verbaasd wakker.
Ik ga ze dus nu wel opschrijven
De meditatie heb ik ervaren als heel krachtig.
Ik kon makkelijk door alle lagen heen stromen.
Vooral het in contact komen met de energieën van de Opgestegen Meesters
vond ik heel bijzonder en het versmelten met hun essentie
was heel ontroerend en toch ook weer heel vertrouwd.
Voor mij had het iets vertrouwds.
Ik voelde sensaties bij het afzonderlijk aanroepen van verschillende Opgestegen
Meesters.
Diep ontspannend en het voelde als een warm bad.

Reviews Stargate Experiences

Bijgewerkt april 2020

Omhoog gaan door de dimensies heb ik ervaren als een soort buis,
donker van binnen, wervelende energieën aan de buitenranden
met een oneindige lengte het universum doorkruisend.
Ik zag mijzelf omgeven door een bal van energie,
voelde me volkomen veilig en nieuwsgierig naar de dingen die komen zouden.
Ik zag mezelf steeds kleiner worden tot nagenoeg een stipje
omgeven door een steeds grote wordend veld.
Heb de Liefde kunnen ervaren en dit nog dagen bij me gevoeld.
Ik heb vol ontzag alle door jou uitgenodigde engelen,
Opgestegen Meesters stuk voor stuk kunnen begroeten
en mocht ervaren welke specifieke eigenschappen zij met zich meebrengen.
Brengers van leven, wijsheid, kracht, humor, liefde, balans,
creativiteit, speelsheid, zonder dwingend of veroordelend te zijn
maar altijd met een onbaatzuchtige liefde voor alles en iedereen.
Ik voelde de energieën van de engelen elk met hun
eigen trilling en werd bewust dat alles in het universum
een tot materie getransformeerde uitdrukking is van
deze energieën.
Het contact maken met de energieën van de dolfijnen
was voor mij een feestje. Ik hoef ze maar in de ogen te
kijken en zie hun intelligentie, hoe zij in contact staan
met de velden van de energieën. Ben blij! Dank!
Hartelijk dank voor de mooie Stargate Experience vanochtend!
Geweldig dat er via internet, op afstand....zoveel energie vrijkomt.
Ik werd meegenomen op een lange reis, ontmoette mooie personen en zat bij
Maria op schoot.
Ik voelde healing en rust. Oud lijden werd "opgeschoond"
Aan het einde voelde mijn lichaam en geest opgeladen met energie...
Dank voor jouw mooie en rustige begeleiding
Dank dank dank!
Na twee keer te hebben mogen deelnemen aan deze StarGateEnergy,
durf ik te zeggen dat deze mij raakt..
het valt me op dat ik lichtvoetiger ben,
veel energie tot mijn beschikking heb ‘en mij gedragen weet’.
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Het (zelf)vertrouwen wat ik steeds neig te verliezen
voelt als vanzelfsprekender aanwezig.
En dat is héel veel waard!
De verschillende ‘ordes’ die langskomen,
gepersonifieerd via Quan Yin bijvoorbeeld,
roeren mijn ziel. Alsof dat wat zij doorgeeft, specifiek aan mij gericht is.
Ik weet mij intrinsiek Dankbaar!!”
Fijn om even zelf een Stargate te ervaren en niet zelf te channelen
ook al wordt je volledig begeleid,
maar toch zoals je zei “geniet”
het was nodig dus dank hiervoor
Mooi dat door deze pandemie (hoe erg en vervelend ook)
dit soort initiatieven zoals de Stargate die jij organiseert
worden gehouden.
De kracht verzwakt niet online
maar wordt steeds sterker lijkt wel!
Ik voel mij nog steeds vol door alles
wat er vandaag langs kwam. tijdens de Stargate.
De tempel van Truth was mooi
en in het midden waar ik een enorm groot kristal
die paars licht gaf aantrof
was indrukwekkend om te zien en te ervaren.
Ik wordt wederom bevestigd hoe belangrijk kristallen zijn!
Merk op dat ik niet meer zonder mijn Seleniet steen ga slapen
Moeder Maria gaf mijn een persoonlijke boodschap die ik koester
en toe wil passen nog meer als dat ik dacht dat ik al deed.
Ik verdronk zowat in haar ogen en de barmhartigheid die zij uitstraalde.
Bedankt Viviane voor deze ochtend en de Stargate
Ik wilde je nog vertellen dat ik gisteren in een diep gat zat,
waar ik voelde me door God verlaten.
Toen luisterde ik naar de Stargate opname van vorige week.
Na afloop voelde ik me zoveel beter.
Mijn knie voelt ook goed na vandaag. I
k had hem vorige week verdraait.
Vanochtend was het al een stuk beter,
maar na vandaag voelt hij nog beter.
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Dank dat ik erbij mocht zijn vanochtend!
ik moet zeggen dat dit heel goed ging,
kon je goed verstaan,
dus dank. op gegeven moment was je 'weg' maar toen bleek
mijn tablet leeg...
dus toch even mn ogen open om aan te sluiten,
tussendoor kon ik nog goed 'bij jullie zijn'.
Had denk ik weinig gemist toen ik weer verbinding had...
Wat een hoop helpers kwamen er langs!
De cherubijnen tikten bij mij heel erg aan,
op de diepe laag van bestaansrecht.
Dat wij als mensen écht 'goed' zijn.
Jezus en Maria waren idd voor mij het yin/yang principe,
ik merkte al eerder deze weken
dat we als mensen hierin in balans worden gebracht.
Hilarius had ik nog nooit voorbij horen komen.
Ook een mooie boodschap!
Mijn ervaring was dat ik visueel niet veel zag.
maar met moeder Maria werden mijn ogen vol..
alleen verder ging het niet?
Er kwam niet meer. Er kwam niets los?
Ik zag de dolfijnen al voor je over ze vertelde zelfs...
Bij engel Michaël voelde ik een ontspanning
terwijl ik al 3 dagen last heb
van gespannen stijve schouders..ineens kon ik ontspannen!
Bij Quan Yin voelde ik ook een mooie energy
ik voelde een connectie met haar..
vooral ook door haar mooie lieve boodschap!
Wat ik erg nodig had!
Ik vroeg me al een tijdje af welke opgestegen
meester ik op zou kunnen richten?
Heel erg bedankt voor deze ervaring. Het was bijzonder.
Tot 2x toe zaten de tranen hoog, Ontroerend.
k had wel een dekentje over mijn schouders,
maar kreeg ijskoude voeten en benen,
dus volgende keer een dekentje extra.
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Bij Maria en Jezus kwamen de tranen. Ik voelde me aangeraakt.
Huilen kan ik slecht en ik voelde dat mijn keel verkrampte.
Uiteindelijk werd ik helemaal warm en loste de kramp op. zo mooi.
Ik zag diverse keren een wolk in de vorm van een groot hart,
wit met gouden spikkels erin
en dat hart sproeide ahw dat licht in het rond.
Ik werd er warm van.
En zoals al eerder gebeurde, weer veel groen licht,
maar deze keer ook violet.
Weldadig. Nogmaals dank! Tot de volgende keer.
Hartelijke dank voor de krachtige meditatie,
sindsdien heb ik een diepe heling mogen ontvangen naar mijn vader toe,
zoooo tof!
Ik voel de liefde stromen, en eindelijk wederzijds.
Hij is al 33 jaar gestorven .
Ik heb de meditatie al een paar keer deze week beluisterd,
ze geeft me kracht en rust.
Dankjewel aan jou en onze helers in het universum.
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