Welkom.
Dit is een uitnodiging aan ieder van uw aanwezigheid.
Behelst Vrijheid & Vrede.
“Deze mogelijkheid is niet eerder aanwezig geweest op aarde."
De tekst behelst de ontmoeting van wezen tot wezen tijdens de sessies.
Spectrum energie van deze foto behelst de mogelijkheden die ten dienste zijn voor ieders
aanwezigheid op aarde. De ervaringen verloopt als volgt.
De nieuwste spirituele mogelijkheden, is niet eerder aanwezig geweest op aarde.
" Deze meneer begeleid u tijdens een sessie van wezen tot wezen uitwisseling.
Tijdens dat je vragen stelt, komt je in contact met mijn wezenlijke aanwezigheid.
Ik rijk je een symbolisch sleutel aan. Samen bezoeken wij een locatie waarin drie
mogelijkheden aanwezig zijn. Ik geef aan wat ik waarneem.
Door de verbinding van wezen tot wezen ziet je beelden en personen en situaties die
te maken hebben van uw wezen mogelijkheden die in uw wezen al aanwezig zijn.
Aangekomen bij de drie locaties.
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 nu aanwezig.
Dit vindt plaats tijdens een telefoongesprek. Door deze nieuwste ervaring van wezen tot
wezen stroomt je ontwikkeling energie door en breid zich uit. De dagen er na.
Via telefoongesprek is deze fotospectrum mede zich baar aanwezig.
De foto is mede voor je communicatie aanwezigheid. Kanaliseert dit argeloos”
Sleutel is mede voor ieders spirituele wending, voor je unieke uitbreiding van je wezenlijke
aanwezigheid. Je lichaam energie gaat hierin mee.
Je integriteit is gewaarborgd.
***

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, deze nieuwste ervaring staan nooit stil en zullen doorstromen.
Dit wordt mede verzilverd aan het einde van ieders unieke aanwezigheid.
“Dit vindt plaats voor dit continuüm."
***
*School de Doorstroom informatie centrum Nederland.
* Aanvang individuele les vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Leraren laten u mede kennismaken met de Leraar.
Nieuwste les ervaring tijdens u vragen over spiritualiteit en overige gedachten.
Wat behelst, deze mogelijkheid voor de bezoekers.
De mens heeft een vrijenkeus, als men 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.
Rugzakje 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 is.
Uw vrijheid, krijgt de mogelijkheid om dit werkelijk te gaan ervaren!
Vrede & Vrijheid is een onderdeel hiervan.
Wereld van de Wijsheid is altijd in beweging.
Bent je mede bereid, dan zijn wij aanwezig en deze meneer.
Een helpende handaanrijking is dat ik naast u sta.
Welke vragen dan ook, zullen wij toegelichte.
De eerstvolgende keer heeft u deze ervaring meegemaakt.
Vertrouwen is mede aanwezig, tijdens deze unieke uitwisseling.
De eerste stap heeft u gezet.

School de doorstroom.
Welkom, voor je wezenlijke spirituele nieuwste
uitbreiding ervaringen die beklijven.!
Aanmelden via Messenger voor FB.
Blijf niet met vragen rondlopen, lieve mensen.
Elke wezen is Uniek.
Wij laten u niet, met lege handen achter. ⭐
Welkom voor informatiegesprekken en les sessies. Zijn kostenvrij.
Dagelijks vindt de sessies les plaats. “Via een telefoongesprek”
Leo Wobben 0575-57180
https://www.wereldvanwaarheid.nl/informatiecentrum
https://www.wereldvanwaarheid.nl/ik-ben-hier-op-aarde-en-ontdek-waarvoor

https://www.facebook.com/leo.wobben.7
https://www.youtube.com/channel/UC1LIYFM1hGukneenvWU5-hA/videos

