Hoor jij bij de Ra-Kinderen van de Wet van Eén ?
Volgens een van de beloften van de Meesters van de Oude Wijsheid, de huidige Lichtmeesters en
Meestervrouwen, zal Lichtmeester El Morya, samen met meerdere Lichtmeesters en
Meestervrouwen, tijdens het zesde Wortel-ras fysiek incarneren, om de Manu (De Stamvader) van
het zesde Wortel-ras te worden.
Alice Bailey om schrijft in de The Externalisation of the Hierarchy dat Lichtmeesters, waaronder
St. Germain, Sananda, Kuthumi etc., enige tijd na 2025 zullen “afdalen” om fysiek, in de ashrams
op Vader/Moeder Aarde SAMEN te gaan leven met Hun discipelen.
Helena Blavatsky omschrijft in De Geheime Leer, dat Alles Wat Is in zeven onderverdelingen van
hetzelfde verdeeld wordt. Dit geldt zowel voor het evolutieproces van de mens, als alle andere
Universele en Kosmische cycli zoals de geboorte, dood en wedergeboorte van de mensheid,
planten, dieren, sterren en sterrenclusters.
Verder schrijft Blavatsky: "Er is noch sprake van komen, noch van gaan, maar van Eeuwig
worden."
Kort inzicht van de 7 Wortelrassen: De eerste twee Wortelrassen én het subras van het eerste
Wortelras, bezaten een bewustzijn dat het Universele Denkvermogen en het Eenheidsbewustzijn
omvatte.
Het evolutiecyclusproces van de opvolgende vijf Wortelrassen en de zeven bijbehorende subrassen,
is een proces van ontelbare miljoenen jaren geweest.
De evolutiecyclus van het vijfde Wortelras heeft 26.000 jaar geduurd en is geëindigd op 28 oktober
2012.
Het Zesde Wortel-ras: De Kinderen van het Licht. Tijdens het zesde Wortelras evolueert de
mensheid gestaag naar hun oorspronkelijke androgene wezen, waardoor het God/Godinwezen
opheft en het Goddelijk Zijn zich weer manifesteert.

Ter voorbereiding om te kunnen SAMEN ZIJN met de Hiërarchische Lichtwereld, die zal afdalen
vanuit Hun Werelden, bied ik een workshop aan waarin we o.a. vanuit ons Wortelraswezen
karmische energetische ‘duistere’ aanwezigheden in je Blauwdruk en DNA gaan uitzuiveren en
balanceren.
Tijdens de workshop bespreken we alle Wortelrassen en hun sub-rassen, om eigen karmische
stukjes en Zielskwaliteiten te herkennen.
Bespreken we de Wet van Een vanuit aanreikingen van Ra.
Help ik je begrijpen dat veel wat je ervaart/beleeft vanuit je onderbewustzijn aangestuurd wordt
door aantrekkingskracht, die weer aangestuurd wordt vanuit de Karmische Wetten.
Elke bewuste ervaring, hoe belastend ook, is een Zielsdeel dat is ‘aangeraakt’ zodat het zichtbaar
wordt om erkend en herkend te worden.
Vandaar dat ik o.a. ook ga helpen beseffen, dat het onmogelijk is om een kundige Healer te vinden
die je kan bevrijden van welke ballast of ziektebeeld dan ook, omdat JE ZELF de enige echte Healer
bent.
Je ga leren om ZELF karmische verworven verbindingen met entiteiten te verbreken of implantaten
en energetische vaccinaties te verwijderen.
Bied ik je de mogelijkheid om je levensloop een wending te laten nemen, waardoor je
Transparant Kind van de Wet Van Eén Zijn weer kan ontwaken en integreren in je Blauwdruk en
DNA celgeheugen, om o.a. de Wet van EEN uit te dragen in je dagelijks ZIJN en leven.
Sluiten we af met een doelgerichte, inzichtgevende en Zelfhelende activerende sessie, die
ondersteund wordt met de Cosmic&Flower productlijn.
Deelname maximaal 6 zielsmaatjes
Datum: 29 mei 2016
Adres: Den Dogdreef 1, Breda
Investering in Jezelf: €111,- excl. BTW. Dit is inclusief: Syllabus. Gebruik Cosmic&Flower
productlijn. Gedoseerde 30 ml flacon met benodigde C&F Energies en Zielsfrequenties. Naar
behoefte Koffie- kruidenthee, met wat lekkers erbij. Vegetarische soep tijdens de lunch.
Verdere lunch behoeftes behoord men zelf mee te nemen
Aanmelden met vermelding: naam, geboorte data en adres, via facebook privé berichten of
desertdonya999@hotmail.com

