Gecertificeerde cursus voor de tweede Zielsgroep Avatars Dicipelen
De terugkeer van de Geascendeerde Licht-Meesters en Meestervrouwen Avatars is voor
rond 2025 voorspeld, met vermelding dat het tijdstip afhankelijk is van de doeltreffendheid
van de "hardwerkende" Avatar Discipelen.
Vandaar dat ik een "oproep" mag doen voor de 2e Zielsgroep Avatars, die behoren samen te
werken met de Geascendeerde Meesters- en Meestervrouwen, voor het mee creëren van de
Nieuwe Mensheid en Nieuwe Aarde, vanuit ouds omschreven:
De Ware Nieuwe WereldOrde.
De 2de groep Nieuwe Avatar Disipelen herkent men als "Lichtwerkers", die de mensheid
helpen door middel van alternatieve en/of energetsiche Healingen. Onderwijzen in Hogere
Bewustzijn vormen, of zelfs de weg naar het Goddelijk Zijn wijzen. Klank Healers. Maya - en
spirituele astrologen. Vedic Art en Intuitief- Helende schilders. Kristal- en/ of Kristalle Schedels
healers. Aarde healers etc.
De 2de groep Avatar Disipelen starte in 1975 de 2de voorbereinde fasevoor het mee creëren van
de Nieuwe Mensheid en Nieuwe Aarde.
Deze 2de Zielsgroep Avatar Disipelen zijn de" Ware Bouwers" van de Nieuwe Aarde en Nieuwe
Menselijke beschaving en zullen de richtlijnen van de Geascendeerde Avatars doorgeven en
onder de mensheid verspreiden.
Heb je de moed om JEZELF hierin te durven herkennen???
Dan ben je welkom om in 2 dagen lang, ter voorbereiding van de terugkeer "De Geascendeerde
Avatars, aanreikingen te ontvangen over de evolutie van het menselijk bewustzijn en hoe je jouw
fysieke- mentale-emotionele en astrale "voertuig" van je Ziel kunt leren beheersen. Dit
samengaand met alle benodigde Inwijdingen en richtlijnen van de Geascendeerde Avatar
Hiërarchie.
Data Avatar training 8 en 9 augustus
(Maximaal 6 "Avatar" zielsmaatjes kunnen deze dag volgen)
Adres: Anna van Schuurmanstraat 564, 5344 TX in Oss
Opgaven aub via mijn Facebook prive berichten of: desertdonya999@hotmail.com
Ter afsluiting het begin van een "oproep" uit het boek: The Externalization of the Hierarchy:
"New Group of World Servers, let the Forces of Light bring illumination to mankind. Let the Spirit
of Peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation?
May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time? Let power attend the efforts of
the Great Ones. So let it be and help us to do our part".
De investering in Jezelf is voor 2 dagen € 222,- excl. BTW, inclusief certificaat, de Avatar
syllabus, 30ml flacon met de benodigde Cosmic&Flower Energies of Zielsfrequenties, Kristal
water- koffie- en kruidenthee met wat lekkers erbij. lunch behoeftes behoor je zelf mee te nemen.
Voor bedrijven en praktijkvoerende kan de BTW bij berekend worden.
Ik kijk uit naar onze Hart-Ziel omarming en ons SamenZijn.
Donny Sternfeld - www.cosmicflower.nl

