De mens heit heeft een kleine ik en een Grote IK.
De Wereld van de Wijsheid kijkt naar elke situatie.
Uw kleine ik als er zich een situatie voordoet, zoals een
meningsverschil
probeert men deze situatie met het kleine ik te beantwoorden.
Uw Grote IK is het wezenlijke dat de antwoorden in elk voorval,
wat er ook plaatsvindt in ieders leven op aarde, beantwoordt via het wezen.
Dat is het Grote Ik dat samen met de leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid
communiceert. Bent u bereid een stap opzij te doen en het wezen zijn gang te
laten gaan? Zo ja, de Wereld van de Wijsheid kijkt naar elke situatie via uw
wezen mee. Dan spreekt men tijdens elke situatie, waarin de persoonlijke
meningsverschillen zich voordoen.
Uitgaande dat niemand op aarde de waarheid in pacht heeft.
Nu vraagt u zich af, ik heb al vele boeken gelezen en gestudeerd in elke
spirituele richting. Daar is niets mis mee in de blauwe energietrilling waarin de
eerste mogelijkheid aanwezig is uw Grote IK ofwel wezens contact toe te laten.
Dit kan mede door de boekenteksten die nog in uw denkkap aanwezig zijn weg
te sturen. Uw wezen als communicatie middel op elk moment van uw
aanwezigheid is mede de universele veiligheid in alles wat men onderneemt.
Vrede en vrijheid is een wezenlijke energie die de mensheid met zich mee
neemt, waar u ook gaat.
Deze tekst is een uitnodiging aan ieder van uw aanwezigheid
Deze meneer heeft de nieuwste mogelijkheid meegenomen
die nimmer op aarde is geweest.
Welkom, in de School de Doorstroom is maar één Les aanwezig.
Ik neem u mee op deze reis en u ontvangt, als dit gewenst is, een wezens
sleutel. Dit is mede huiswerk, dat u symbolisch ontvangt.
Ik ben Leo, mede aanwezig als leraar.
Aanmelden kan via het informatiecentrum.
Ik ben medewerker voor de Wereld van de Wijsheid en zijn zeven leraren,
die nimmer op aarde aanwezig zijn geweest.
Via het ether-element bezoeken de leraren de aarde.

Welkom voor een wezenlijke spirituele ontmoeting.
School De Doorstroom.
Wezenlijke communicatie lessen en informatieve gesprekken.
Ik, medewerker voor de Wereld van de Wijsheid, en zeven leraren
kijken mede op een andere wijze naar elke situaties.
Als u vragen heeft of in een bepaalde situatie bent beland.
Bescherming en Genezing vinden plaats via een foto van uw aanwezigheid,
als dit gewenst is.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Welkom voor informatieve gesprekken.
Leo Wobben 0575-571807
https://www.wereldvanwaarheid.nl/informatiecentrum
https://www.wereldvanwaarheid.nl/pdf-bibliotheek

