
Nusta Karpay
Inca inwijdingsweg voor het herstel van de

balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie 

Deze tijd vraagt bij uitstek het 
opnieuw verbinden met ons hart. 
De veranderingen gaan zo snel 
dat ons hoofd vaak de boven-
toon voert.
De oorspronkelijke volkeren, 
zoals de Q’ero gemeenschap in 
Peru, leren ons om weer terug 
te komen bij de energie van ons 
hart en de balans te herstellen 
tussen het mannelijke en het 
vrouwelijke in ons.
Door ons opnieuw te verbinden 
met de natuurkrachten kunnen 

we ons ook weer beter verbinden 
met onze eigen natuurlijke kern.

VOOR WIE?
Iedereen die op zoek is naar 
meer balans tussen zijn of haar  
mannelijke en vrouwelijke kwali-
teiten is van harte welkom. 
Het activeren van deze vrou-
welijke Nusta energie brengt 
vrouwen terug bij hun oerkracht 
terwijl het mannen dichter bij 
hun intuïtieve vermogen en 
gevoel brengt.



Gedurende  twee dagen nemen 
wij -Heleen Snoek en Eline van 
Esch- je mee langs 7 inwijdingen 
(Karpay) om je te verbinden met 
de energie van 7 Nusta’s (berg-
godinnen of natuurspirits uit de 
Andes), die de verbinding van 
onze 7 chakra’s met de aarde en 
de kosmos verdiepen en herstel-
len. In de Inca traditie van de 
Q’ero in Peru zijn de energieën 
van de Nusta’s goed bewaard 
gebleven. 
Tot voor kort werden de inwijdin-
gen alleen in hun eigen gemeen-
schap doorgegeven. Volgens hen 
is het nu tijd om deze energieën 
over de wereld te verspreiden.

Eline en Heleen volgden een 
jarenlange training bij een aantal 
Paco’s uit de Q’ero gemeenschap 

hoog uit de bergen van Peru. 
We hebben beiden een praktijk 
waarin we de inca sjamanisti-
sche werkwijzen uitdragen en 
voelen ons geinspireerd om deze 
inwijdingen -ook wel het regen-
boogpad genoemd- aan je door 
te geven.

We ontvangen je graag op
23 en 24 april 2016 in de yurt 
van het prachtige centrum Op 
Hodenpijl, Rijksstraatweg 20-22 
2636 AX te Schipluiden.

Kosten 222 euro

Aanmelden graag bij:
Eline van Esch (06-28300223)
info@spiritflute.nl
Heleen Snoek (06-10182125)
info@kinesiologieamsterdam.nl

Nusta Karpay


