Spirituele Bewustzijnsuitbreiding.
Inhoudelijk inzicht voor de inloopmiddagen.
Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen na de introductie
van de Leraren die aanwezig zijn.
Deze Leraren komen vanuit de wereld van de Wijsheid.
Door mijn contact met de Leraren wordt het antwoord verrijkt
en kunnen ervaringen beklijven.
<>
U wordt via uw Wezenlijke aanwezigheid aangeraakt.
Tijdens de dagen na uw ervaring zal uw Wezen als het ware uw vraag voor u uitpakken.
Op dat moment komen er duidelijkheden tot uw beschikking.
Probeer dit niet te begrijpen want dan stopt u het in uw denkkap.
Het is uw spirituele uitbreiding en laat dit maar gebeuren.
Antwoorden op vragen die door andere aanwezigen gesteld worden
kunnen voor meerdere mensen duidelijkheid geven.
Dit is waar uw Wezen voor komt.
<><>
“Wij Leraren gaan niet in discussie”!
Dit is een open bijeenkomst, voor uw bewustzijnsuitbreiding.
Tijdens uw Wezens-aanwezigheid in de Wereld van de Wijsheid
heeft het Wezen met hulp van een Geestelijke Helper een nieuw lichaam uitgekozen.
U krijgt dan een inzicht van uw les en mogelijkheden op aarde.
Hier wordt gekozen om weer naar de aarde te gaan.
Het is mogelijk dat u tijdens uw huidige aanwezigheid al weet, waarom op aarde zijn.
Dit kan relevant worden tijdens algemene vragen die voorbij komen.
Er bestaan geen gekke of domme vragen!!
<><>
Welke vraag u ook stelt, wij Leraren kijken op een andere wijze naar ieders aanwezigheid.
Dit is uw opening naar uw Wezen, het denken wordt stil, u wordt afwachtend, aanwezig.
Welkom, ik ben Leo, medewerker voor de Leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid
en de Geestelijke Helpers die op aarde aanwezig zijn.
Er is een mogelijkheid tot energieoverdracht. Dit laten wij over aan de Leraren.
PS. Raadpleeg eerst de Website. Inloopmiddagen op donderdag zijn voor
iedereen toegankelijke via een donatie.
“Consumptie is gewenst”
Adres: Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld – Warnshuus.
https://www.warnshuus.nl/1041/contact/routeplanner
www.wereldvanwaarheid.nl/wereld-van-de-wijsheid-Warnsveld
https://www.wereldvanwaarheid.nl/informatiecentrum
Gelderland. Warnsveld – locatie Warnshuus. Donderdagmiddag aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur.
Consumptie gewenst op de locatie. De middagen zijn kostenvrij – Donaties zijn welkom.
Donderdagmiddagen. – 8 september - 29 september - 20 oktober - 17 november – 15 december
- 19 januari 2023. Alkracht. Wereld van de Wijsheid is in beweging.

