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        Githa og Lars Muhl 

kærlighedens
	 	 	 frekvens

rAWFOOd
Sundt, farverigt og velsmagende.

særligt sensitiVe
- finder styrke i spiritualitet.

nytspiritueltmAgAsin

//    spiritualitet    //    videnskab    //    raWFOOd    //    rejser    //    astrOlOgi    //    vegetar    //    YOga    //    plaCebO    //
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hvorfor rejse 
      til peru?  

Mayaerne i Mexico har forudsagt et stort energiskift i 2012. 
 Mange kender det som ”slutningen på Maya-kalenderen”. 

 Men det er mere rigtigt at kalde det Jordens opstigning til et nyt energiniveau. 
Dette energiskift sker over hele jordkloden, men nogle steder er mere  

involverede i åbningen til den ny tids energi end andre steder.
Peru er ét af disse steder.

TeksT Marie-louise Munk 

Machu Picchu
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I
følge blandt andet forfatteren Diana Cooper er Peru en stor energiport, der 
åbner sig i 2012 for at frigøre inka’ernes visdom. Det er der taget tilløb til 
gennem de sidste 10-12 år, hvor Den ny tids energi er frigivet fra Andes-
bjergene. De indfødte Q’ero Elders (shamaner) har langsomt frigivet blandt 
andet De 9 Munay-Ki Riter, som er givet til os som det næste trin i men-
neskets udvikling, for at tilpasse og harmonisere vores energier og DNA 

til den ny tid. Den 9. Rite blev frigivet i 2006, fordi man mener, det er vigtigt 
at så mange som muligt får energien “opgraderet”, til den ny tids energi nu. 

Disse Riter er gjort tilgængelige for os vesterlændinge af Antropologen Al-
berto Villoldo. Vil man lære om disse Riter, kan man tage kurser i Danmark 
hos Jonna-Maria Heedahl.

Modsat Tibet som er den maskuline kraft, og derfor har tiltrukket mange 
mennesker tidligere, er Peru den feminine kraft. Hele landet er ét stort 
center af feminin kraft. Det er ikke kun noget man kan læse sig til, men i 
høj grad mærke, når man befinder sig i dette pragtfulde land.

Derfor er det et særlig vigtigt område i den ny tid, – og også et særlig 
spændende sted at besøge, ikke mindst i 2012 og tiden efter.

Peru er kontrasternes land. Der er fantastiske bjerge og smukke sand-
strande. Rige storbyer og fattige landsbyer. Storbymennesker med et 
materialistisk livssyn, og mennesker ude i bjergbyerne som lever i kon-
takt med naturen og verdenen af levende energi. Alle er meget venlige 
og imødekommende.

fakta
officielt navn: República del Perú/ 
Republikken Peru 
hovedstad: Lima ca. 7.6 mio. indb. 
Areal: 1.285.216 km² 
indbyggertal: 28,8 mio. (2008) 
Befolkning: Indianere 45%, mestizo’er 
37%, hvide 15%, andre 3%  
uafhængighed: Peru blev erklæret uaf-
hængig af Spanien 28. juli 1821, men dette 
blev dog først anerkendt d. 9. december 1824  
sprog: Spansk, quechua, aymara (officielle)  
religion: Den mest dominerende religion i 
Peru er Katolicismen.
elektricitet: Der er 220 volt i Peru  
Drikkevand: Alt vand bør koges inden brug. Vi 
anbefaler at I køber vand på flaske.
tidszone: UTC -5 
valuta: Nuevo sol (PEN)  
vaccinationer: Man skal vaccineres og medbringe 
kort. Kontakt egen læge og forhør jer ad hvilke 
 vacciner han/hun anbefaler.

Drikkepenge: Drikkepenge er normalt IKKE inklu-
deret, kun ganske få steder.
hotspots: Cusco, Den Hellige Dal, Machu Picchu, 
Titicaca, Nazca, Colca Canyon

Fra Cusco
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Cusco, verdens navle, er også Inka’ernes hovedstad. 
En smuk og spændende by med mange inka-ruiner, hel-
lige kraftsteder og lækre restauranter, – især Fallen Angel 
er et besøg værd. En unik restaurant med masser af kunst 
og udsøgt mad.

I den Hellige Dal ligger mange dejlige byer og ruiner. Især 
Pisac med sit søndags-marked og det lokale livw er værd at 
bruge tid på. Mange kommer kun for at besøge markedet, 
men man kan sagtens bruge nogle dage her. Et dejligt sted 
at bo er det spirituelle Bed and Breakfast “Paz y Luz”, som 
ligger ved den hellige flod, kun 15 minutters gang fra byen. 
Over byen ligger Soltemplet som er en smuk inka-ruin og et 
stærkt kraftsted. 
Der er mulighed for oplevelser for enhver smag i den hellige 

dal. Kan man komme ud og samarbejde med lokale Q’ero Elders 
på de hellige kraftsteder, gir det en helt ekstraordinær oplevelse.

Videre ind i dalen kommer man til Ollantaytambo som er en lille, 
men levende og spændende bjergby. Herfra går toget til Aquas 
Calientes, som ligger for foden af Machu Picchu.

Machu Picchu – som er et af verdens syv vidundere – er et utrolig 
smukt sted. Det er den største og bedst bevarede inka-by i Peru. Le-
genderne fortæller, at det har været palads for Solens Jomfruer. Det 
er også en af klodens fire interdimensionelle porte. 

Vil man give sig selv en uforglemmelig oplevelse, kan man gå ad Inka-
stien derop. Suget i maven når man efter tre dages vandring står ved 
Solporten er noget man aldrig glemmer. Selve turen ad Inka-stien er 
måske nok hård rent fysisk, men en stærk oplevelse for alle sanser.

Katedralen i Cusco

Puno
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Skal man videre fra Cusco til Titicacasøen er Luksustoget op over højsletten et 
godt valg. Det tager 10 timer, men er luksus og man får tid til at få sjælen med, 
mens man nyder udsigten og lækker mad.

I Puno kan man vælge at køre til Ajayu Marca som ligger to timers kørsel væk. 
Her oplever man de særegne og fantastiske klippeformationer og kommer til 
Aramu Muro (Porten til 5. Dimension). 

Man skal heller ikke snyde sig selv for en tur ud på den smukke og kraftfulde 
Titicaca Sø. Søen hvor det føles som at blive vugget i ur-moderens favn, mens 
man sidder og nyder synet af det blå, blå vand med millioner af diamanter 
strøet ud over. 

Besøg øen Armantani og de 2 templer på toppen af øen. Et for Pacha-
mama (moder jord) og et for Pachatata (fader jord). Sammen med energien 
fra disse kraftsteder kan man nyde solnedgangen over Titicaca. At bo hos 
de private familier på øen er en dejlig oplevelse. De er meget gæstfri, og 
man får sat tingene hjemme i perspektiv.

Soløen (Isla del Sol) i den bolivianske del af Titicaca, har en helt særlig 
historie. Det var her Wiracocha (Inka’ernes gud) satte sine to børn ned 
på Jorden. Han gav drengen en stav og bad ham kaste staven mens de 
vandrede over jorden. Hvor staven slog rod, skulle inkariget opstå. Det 
gjorde den i Cusco, – deraf navnet “Verdens navle”. £

Machu Picchu

Luksustoget fra Cusco til Titicaca-søen

Titicaca-søenTiticaca-søen


