School de Doorstroom. Bewustzijnsuitbreiding.
Wij leraren reiken voor iedereen een opstart mogelijkheid aan!
Op de website staan spirituele levenslessen.
Zowel lezend als horend. Dit doen wij, niet zomaar.
Wereld van de Wijsheid staat nooit stil.
Welkom. Dit is een uitnodiging aan ieder van uw aanwezigheid.
“De nieuwste spirituele bewustzijnsmogelijkheden, is nu op aarde
aanwezig" Deze meneer begeleid je, tijdens elke sessie van wezen tot
wezen uitwisseling. Van deze mogelijkheden, kunt je gebruik van maken.
Je wezen staat jou bij.

Tijdens dat je vragen stelt, komt je in contact met mijn wezenlijke
aanwezigheid. Ik rijk je een symbolisch een sleutel aan.
Samen bezoeken wij drie locatie waarin nieuwste mogelijkheden aanwezig
zijn. Ik geef je aan, wat ik waarneem.
Door de verbinding van wezen tot wezen, zie je beelden en personen en
situaties die te maken hebben vanuit je wezen mogelijkheden.
Die bij wezen al eeuwig aanwezig zijn.
Aangekomen bij de drie locaties die je bezoekt.
Mijn taak is, ik geef je de nodige aangevingen aan op deze locaties.

Jezelf pakt dit op, en ik laat dit dan aan je over.
Tijdens je aanwezigheid kan je nodige vormen en wezens en situaties aan
schouwen en omschrijven. Dit is eenmalig van deze ervaring nu.
De eerstvolgende keer, komen de volgende uitbreiding.
Totdat je wezen ervaringen, dagelijks aanwezig is.
Bewustzijnsontwikkeling is eindeloos.

Dit vindt plaats tijdens een telefoongesprek.
Ik rijk je symbolisch, eerst een sleutel aan.
Door deze nieuwste ervaringen van wezen tot wezen stroomt je
bewustzijnsenergie ontwikkeling door en breid zich uit.
Totdat jij uiteindelijk, een volbewust mens bent.
Onder de mensen. Is mede een Taak.
Deze fotospectrum. Kanaliseert dit argeloos.
Sleutel is mede voor ieders spirituele wending. Voor je unieke uitbreiding.
Nieuwste spirituele uitbreidingen. Je lichaam energie gaat hierin mee.
Wij laten je niet met lege handen achter.
Voor elke sessie rijk ik je weer, een sleutel aan.
Ik spreek tot je en jij vult datgene in, wat je wezen jou aangeeft.
Laat je maar verrassen.

Dagelijks zijn er communicatie les en informaties gesprekken.
Na deze ontmoetingen werkt dit door via je wezen.
Het is niet je kennis ervaring, ik weet het nu wel.
Nee meneer, deze nieuwste ervaring staan nooit stil
en zullen doorstromen Dit wordt mede verzilverd aan het
einde van ieders unieke aanwezigheid.

Ontmoeting. School de Doorstroom informatie centrum Nederland.
Aanvang individuele les vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Wij leraren laten u mede kennismaken met deze meneer.
Medewerker voor de Leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Heeft de mens een vrijenkeus?
Als jij je wezen Taak serieus neemt. Je unieke wezen als oppositie
voor je eigen veiligheid. Dit behelst dat men niet meegaat met allerlei
gedachten ideeën van de Wereld om je heen.
Een wezen rugzakje is je taak, die ga jijzelf uit pakken.
Je wezen is aanwezig om te leren en uit te breiden en te ervaren.
Dit nieuwe rugzakje, dat voor je tijdelijke aanwezigheid op aarde is.
Uw vrijheid krijgt de mogelijkheden, om dit werkelijk te gaan ervaren!
Vrede & Vrijheid is een onderdeel van je wezen aanwezigheid.
Wereld van de Wijsheid is altijd in beweging.
Ben jij mede bereid, om dit op te pakken? Dan zijn wij aanwezig
en deze meneer. Een helpende handaanrijking, is dat ik naast u sta.
Welke vraag dan ook, zullen wij toelichten.
De eerstvolgende keer, heeft je deze ervaring meegemaakt.
Vertrouwen is mede aanwezig, tijdens deze unieke uitwisseling.
De eerste stap heeft je nu gezet.

School de doorstroom
is een opendeur.
Welkom, voor je wezenlijke
spirituele bewustzijns
uitbreiding.
Deze mogelijkheid is nu
aanwezig op aarde.

Nieuwste uitbreiding ervaringen die beklijven en worden verzilverd.
Ik ben Leo tijdens de bijeenkomst in Nederland.
Blijf niet met vragen rondlopen mensen!
Gekken vragen bestaan niet!
Elk wezen is Uniek en heeft zijn eigen waarheid tot zijn beschikking.
Wezens zijn de bouwstenen van dit universum.
Wij laten u niet, met lege handen achter.
Informatiegesprek. Les. Sessies. Bijeenkomsten.
Zijn voor iedereen aanwezig.
Leo Wobben 0575-57180
https://www.wereldvanwaarheid.nl/
Welkom bij deze inloopmiddag.
Tijd voor een Innerlijke Bewustzijns
uitbreiding.

Deze mogelijkheid is nu op aarde aanwezig.
Tijdens deze middagen kunt u vragen stellen.
Wij, de leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid zijn mede aanwezig.
Verdiepingservaringen zijn de mogelijkheden die jezelf in
werking kunt zetten.
Wij geven ieder een handreiking. “Ik sta naast u”.
Is mede een Leraar en medewerker.
Gelderland. Warnsveld – Locatie warnshuus.

U bent donderdagmiddag.
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur.
Een kleine pausen.
Inloopmiddagen op donderdag zijn voor
iedereen toegankelijke via een donatie.
Overige, donderdagmiddagen. 18 Augustus – 8 September – 29 September
- 20 Oktober - 17 November – 15 December - 19 Januari 2023.
PS. Raadpleeg eerst de Website. Voor donderdagmiddagen bezoek!
Info. Leo Wobben 0575 571807
Adres: Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld – Warnshuus.
https://www.warnshuus.nl/1041/contact/routeplanner
www.wereldvanwaarheid.nl/wereld-van-de-wijsheid-Warnsveld

Bewustzijnsuitbreiding.
Inloopmiddagen zijn eens in de drie weken.
Wij laten ieder van u kennismaken met deze
meneer. Is mede een Leraar en medewerker
in Nederland. Les, levenssleutel begeleiding
“Elk unieke wezen staat op zichzelf
na deze nieuwste ervaring”

Les & Sessie. Kostenvrij.

