Munay-Ki inwijdingen
De Munay-Ki wordt doorgegeven via inwijdingen. Deze inwijdingen stellen je in staat geleidelijk te evolueren naar een
hogere frequentie. Bij de inwijdingen vinden via het hartchakra energie-overdrachten plaats in je lichaam en je aura. Elke
keer wordt er ‘een zaadje geplant’ dat je versneld een stap verder brengt naar hoger bewustzijn, naar je natuurlijke staat
van vrede, zowel voor jezelf als je directe omgeving en de mensheid in zijn totaliteit. Alles bestaat namelijk uit energie en
via die energie zijn wij met elkaar verbonden. Het welzijn van de ene mens heeft dus direct invloed op het welzijn van zijn
medemens.
De vier basisinwijdingen
De Munay-Ki bestaat uit een serie van negen inwijdingen die ons energieveld opnieuw informeert en begint met de vier
basisinwijdingen. Deze voorbereidende inwijdingen zorgen ervoor dat het verleden losgelaten kan worden en vormen de
basis voor de overige inwijdingen.
1 De inwijding van de Heler (Hampe Karpay)
Hier start je transformatie en ontwaakt een diepe, stille en zachte onderstroom van liefde en begrip. Het wekt je
vermogen tot heling en je persoonlijke energiecentra van kracht: buik (doen), hart (liefde) en hoofd (visie). Hier begint
jouw helende reis. Je handelingen gaan daarna vanuit en met Munay, met pure liefdeskracht, in een goede balans tussen
geven en nemen.
2 De inwijding van de Banden van Kracht (Chumpi Karpay)
Je ontvangt vijf energetische banden van kracht ter versterking van je energieveld en spirituele bescherming. Deze
krachtbanden bestaan uit de vijf energetische elementen aarde, water, vuur, lucht en zuiver licht. De banden werken als
filters en laten zware energie die op je afkomt uiteenvallen. Ze voeden je lichaam, zorgen voor verbinding met de
natuurlijke elementen en geven een diepe verbinding met je eigen innerlijke kracht zodat je beter je grenzen kan
aangeven.
3 De inwijding van Harmonie (Ayni Karpay)
Deze inwijding verbindt je zeven hoofdchakra’s met de zeven archetypen, scheppende principes van het universum. Dit
zijn de vier belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie (slang/loslaten, jaguar/transformatie, kolibrie/oude wijsheid,
adelaar/visie) en de drie poortwachters tot de werelden die de Inca-sjamanen kennen (Benedenwereld/onderbewustzijn,
Middenwereld/tastbare wereld, Bovenwereld/hoger zelf). De archetypen helpen je vervuiling in je chakra’s te verbranden
zodat die weer met hun oorspronkelijke, heldere licht kunnen gaan stralen. Je wordt een ‘regenboogmens’, zoals de
Inca’s zeggen. Deze inwijdingen worden versterkt door regelmatig een vuurceremonie te doen.
4 De inwijding van de Ziener (Kawaq Karpay)
Hier ontwaakt de innerlijke ziener in je. Het versterkt je intuïtie en geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Zowel je
innerlijk weten als je zintuigen worden verscherpt. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met compassie. Ook
wordt je gevoeliger voor het ontvangen van signalen uit je directe omgeving en uit de kosmos. Je zult meer synchroniciteit
zien en ervaren.

De drie Lineage Inwijdingen
De volgende drie inwijdingen zorgen voor een intense verbinding met gidsen en energieën.
5 De inwijding van de Hoeder van de Dag (Pampamesayoq)
Deze inwijding verdiept je vrouwelijke krachten en je relatie met de Aarde, de natuur en haar krachtplaatsen. De inwijding
verbindt je met de medicijnmensen uit het verleden en je leert de vrouwelijke kwaliteiten in jezelf te helen. Het helpt je
over je angst heen te stappen en vrede en waarheid in praktijk te brengen. Je wordt je meer bewust van de overvloed en
rijkdommen van de Aarde en de natuurlijke cyclussen.
6 De inwijding van de Hoeder van de Wijsheid (Altomesayoq)
Deze inwijding verbindt je met je mannelijke krachten, met de Zon en met de collectieve wijsheid. Volgens de Inca’s is de
oude wijsheid verbonden met de bergtoppen. De inwijding heelt je verwondingen van vroegere levenservaringen en helpt
je op zielsniveau weer meer heel te worden. Samen met de vorige inwijding verenigt het je mannelijke en vrouwelijke
krachten in jezelf. Je zult stabiliteit en rust kunnen ervaren ondanks een chaotische buitenwereld. Je leert naar je eigen
roeping te luisteren en dus om je ware bestemming te kunnen leven.
7 De inwijding van de Hoeder van de Aarde (Kuraq Akuyeq)
Hier krijg je een directe verbinding met de sterren. Vanuit die verbinding sluit je heel de Aarde in je hart. Je leert de ziener
met compassie te zijn en leert de wereld van je dromen waar te maken. Ook fysiek begin je te veranderen: je lichaam
begint op een andere manier te helen en langzamer te verouderen. Deze initiatie leert je bewust en actief deel te nemen
aan het proces van creatie, vanuit krachtige intentie en met compassie.
De nieuwe inwijdingen
De laatste twee inwijdingen zijn gericht op de wereld na 2012. Zij geven je de mogelijkheid jezelf te overstijgen.
8 De inwijding van de Hoeder van de Sterren (Mosoq Karpay)
Dit is de inwijding van de Tijd die Komt (vanaf de grote verandering in 2012 en daarna), waar je een stevige en veilige
verankering mee krijgt. Je wordt bevrijd van het verleden, van lineaire tijd en plaats en kunt de oneindigheid betreden. Je
lichaam evolueert naar dat van Homo Luminous en je wordt meer resistent tegen ziekten. Ook je verouderingsproces
begint te vertragen. Tevens kan je merken dat je gebeurtenissen in je leven steeds makkelijker kan loslaten.
9 De inwijding van de Schepper, van Creatie (Taytanchis)
De negende inwijding activeert de Schepper in jou. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid en je
komt makkelijker los van je identificatie met je ego. Het geeft je het inzicht dat jij de schepper bent van je ervaringen en
dat je daarom verantwoordelijkheid kan nemen voor alles wat je in je leven schept. Deze inwijding zorgt voor een hoge
creativiteit en bewuste scheppingskracht. Deze inwijding is pas in 2006 doorgegeven door de Inca oudsten uit de Andes.

10 De inwijding van de Godin (Nusta Karpay)
Deze inwijding wordt sinds kort toegevoegd aan de serie van negen inwijdingen. Het is de samensmelting van de
voorgaande initiaties en helpt je te helen en te verbinden op een diep niveau van vrouwelijke oerkracht.

