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. welkom op 28 juli a.s.
Zaal open om 12.30.
Aanvang 13.00 uur tot 16.00 uur.
Consumptie is gewenst op de locatie.
De middagen zijn verder kostenvrij.
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
Bewustzijns uitbreiding.
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”
Laat je maar verrassen.

School de doorstroom.
Informatieve Les & Sessie. Kostenvrij.

https://www.wereldvanwaarheid.nl/school-de-doorstroom-spiritualiteit
Zeven leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Wezen communicatie les en informatieve gesprekken.
Elk wezen staat op zichzelf.
Wezen heeft zijn les of taak meegebracht naar deze planeet.
Voor elke aanwezige zijn er Unieke mogelijkheden aanwezig.
Uitbreidingverdieping, voor je spirituele bewustzijnservaringen.
Uw wezen heeft weet van elke mogelijkheden, die je op aarde word ervaren.
Dit is de afspraak voor ieders aanwezigheid.
Alleen uw wezen heeft hier weet van.
" Wij sturen je niet aan.”
***

Wij leraren, reiken voor iedereen een opstart mogelijkheid aan!
Verloochent je integriteit niet, voor jezelf. Meestal is je eerste reactie, hier kan
ik niets mee.?
Dit is begrijpelijk, als je nimmer van de Wereld van de Wijsheid iets afweet.
Dit is mede je wezenlijke locatie in dit universum. Van komen en gaan naar deze
aarde planeet. Wereld van de Wijsheid. Staat los van elke organisatie op aarde.
“Kostenvrij, mede voor ieder van u toegankelijk is”
Deze meneer, is mede een aanspreek punt in Nederland.
Wij Leraren en deze meneer die voor ons aanwezig is nu, om de mensheid uit te

nodigen, zijn de nieuwste mogelijkheden, die voor iedereen via je tijdelijke
wezen bezoek op aarde meegebracht heeft.
Een tijdelijk bezoek, van je wezen op aarde zijn mede de jaarringen.
Dan verlaat je wezen tijdelijke bezoek op aarde weer. En keert dan weer terug
naar de eeuwige Bron. Naar de zevenleraren weer terug. die aanwezig zijn in de
Wereld van de Wijsheid. Je lichaam, is dus maar een tijdelijk onderkomen, voor
je wezen les en sessies. In deze perioden bezoek op aarde, heeft je wezen zijn
ervaringen kunnen uitbreiden. Het komen en gaan, van de wezens worden door
de geestelijke helpers begeleid. En weer welkom zijn, op de afstemming
energieën die bij je wezen horen.
Naargelang je wezenlijke uitbreiding is.
Ideeën over transformatie is voor iedereen zijn wezen huiswerk op aarde.
Overige activiteiten zijn je mogelijkheden, om jezelf te leren aanvaarde.
Want niemand op aarde, heeft de waarheid in pacht.
Dit is goed voor je.
Elk karakter van de mens. Heeft zijn eigen vaste aanwezigheid meegekregen.
Wij reiken voor iedereen een opstart mogelijkheid aan.
Via een sessies en les.
Tijdens de sessie, zijn meden Leraren aanwezig.
Wij laten je niet met legen handen achter, na
elke ervaring les en sessies.
Welkom.
Ik ben Leo medewerker voor de leraren in
Nederland.

