Welkom.
Ik ben Leo, medewerker voor de Wereld van de Wijsheid.
Deze ervaring tijdens de lessen, kwam deze wetmatigheid aan
de orden.
Velen mensen denken in hun dagelijkse aanwezigheid, dat licht,
de enige optie is om de spirituele wegen te gaan bewandelen.
Door de vele verhalen en ideeën van de mens, zijn vele de weg
kwijtgeraakt. Door een overvloed aan informaties, mede de uitgebreide
mogelijkheden die omschreven worden. Die de mensheid zelf verzonnen heeft.
U bent, de herstellende orde zelf, als dit gewenst is.
Niets is mede buiten iedereen aanwezig. Maar je ziet de dagen van licht naar
donker gaan. Men ervaart wel degelijks via relaties en Tv interviews licht en
donkeren informaties.
Maar toch, al deze opsomming hoort bij mij aanwezigheid op aarde. Ik ben de
waarnemer van mijzelf, niets wat ik zie en hoor is werkelijk aanwezig. Hoe kijkt
u hier naar, en welke veroordeling komen soms los, vanuit u ratio. Wij leraren
zien dat men denkt en vooral in de spirituele stroom, ik wil naar het licht. Zie,
men wil niets weten van hun donkerekant.
Laat staan wat er ook op deze planeet zich voordoet.
Wij hebben als leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid een lichte & donkere
kant. Verlichte mensen bestaan niet, dit zijn de ideeën. Kijk naar jezelf en
accepteer datgene wie je bent, en welke uiting vormen aan taal aanwezig Is.
Wij leraren oordelen niet wie u bent.
Wij weten dat de ontwikkeling van elk wezen op aarde behelst. De lichte kant
van elk mens en de donkerekant van de mens is één van de wetmatigheden.
Dus, aanwezige als men dit even laat zakken, komt men er achter, dat de
moordenaar en een lichte zedenpreker in u aanwezig is. Oordelen in wat je nu
hoort, wat jezelf al bij u draagt, laat men nu wel achterwegen tijdens de
mensen die op je pad komen. Dit is mede de zwarte kant van het menszijn.
Oordeel jezelf niet, nu dit doorzien heeft.
Wees van nu af aan jezelf en accepteer deze hoedanigheid. zoals men aanwezig
is en gekomen vanuit Wereld van de Wijsheid en zijn zevenleraren. Die kennen
elk aanwezige personen mede op wezens in houdt. Wij zien mede tijdens u
gesteggel. Er is niets vreemds onder deze zonlicht, tijdens de donkeren kanten
van de mensheid.

Dus lieve mensen wees niet bedroeft, in u huidige aanwezigheid. Men kan niets
veranderen, men wil een situatie veranderen, wij zien mede de bereidwilligheid
wel.
Stop deze energie samen met je wezen tot één samenwerking die houdt snijd.
U bent de vormmaker van u aanwezigheid, wand elke mens heeft zijn eigen
weg te volgen in welke situatie dan ook, van licht en donker. Universum zijn
wetmatigheden aanwezig, daar kunt niemand omheen. Zonder dit besef en
acceptatie stagneert men.
Mede voor wezens ontwikkeling, voor de mensen die vanaf de blauwe energie
aanwezig zijn. Tijdens ieders spirituele ontwikkeling, die kunt men uitbreiden
tot een volbewustzijn. Dit houdt mede in, dat u naast de mensheid staat en
behulpzaam bent.
Ik heet u van harte welkom. Wereld van de Wijsheid is in beweging mede om
via deze meneer u bij te staan als dit gewenst is. Deze mogelijkheid is niet
eerder op aarde geweest. Een foto en een sleutel voor de kelderdeur tijdens
een wezenlijke ontmoeting met uzelf. Dit kan mede plaatsvinden als dit
gewenst is. Elk wezen heeft zijn eigenmogelijkheden meegebracht voor de
levens les op aarde. Wezen is, tijdelijk in een lichaam aanwezig. Samengaan van
licht & donker, is mede beveiliging van al u gedachtengoed, beklijft en wordt
verzilverd na de ervaring tijdens dit leven.

Welkom voor een wezenlijke spirituele ontmoeting.
School de doorstroom.
Wezenlijke communicatie lessen en informaties gesprekken.
Ik ben Medewerker voor de Wereld van de Wijsheid & Zevenleraren
kijken mede op een andere wijzen naar elk situaties. Als u vragen heeft of in
een situatie aanwezig bent beland. Bescherming & Genezing vindt plaats.
Via een foto van u aanwezigheid, als dit gewenst is.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Welkom voor informatie gesprekken.
Leo Wobben 0575-571807
https://www.wereldvanwaarheid.nl
Leo wob video’s
https://www.youtube.com/channel/UC1LIYFM1hGukneenvWU5-hA/videos

