SHINE YOUR LIGHT LICHTLEZING
Hoe Wordt Je Een LichtWerker Op 11011
Life Is Easy When You Consider Things From A Different Point of View
Mooi LichtWezen,
Iedere Lichtwerker weet het!
Wanneer je van bewustzijn verandert, verandert ook de wereld om je heen!
Wanneer je van bewustzijn verandert lijkt het net alsof je in een ander idee,
tijdlijn en verhaallijn terecht komt waar alles wat eens was totaal verdwijnt.
Wanneer je van bewustzijn verandert, verdwijnen ook al je angsten, ziekten en
ongeluk als sneeuw voor de zon. Vaak Wonderbaarlijk binnen enkele seconden.
Wanneer je van bewustzijn verandert, verdwijnen ook alle oorlogen, revoluties,
natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen etc. in en om je heen.
Wanneer je immers vanuit een Oorspronkelijke (Bron) CONTEXT naar je leven
gaat kijken en INZICHT krijgt over hoe je huidige blokkeringen en trauma’s in je

ziel, in heden en verleden (dit en vorige levens), zijn ontstaan dan kan je
BEGRIP krijgen over het waarom je in dit leven bent geworden wie je nu bent.
Zodra je op basis van deze oorspronkelijke context, inzicht en begrip De Klik in
je mind en ziel hebt gemaakt kan je Levensenergie weer vrijelijk stromen en
alle belemmeringen en ziekten helen waarna je leven pas echt weer begint.
Tenminste als je 100% Geloof en Vertrouwen hebt in het feit dat in ieder mens
AL EEN 100% zuiver en stralend LichtWezen aanwezig is die alleen nog maar
wakker gemaakt hoeft te worden om daarna op te staan in zijn/haar oude
Stralende Glorie. De Glorie die de hele aarde en wereld totaal zal Verlichten.
Zou dat niet een prachtig Heilig Hoger Doel van je leven zijn om dit samen te
realiseren in de komende weken, maanden en jaren tot Zelfrealisatie.
Samen in een Shine Your Light Community die op 11-11-2018 officieel wordt
opgericht en op 25 november voor het eerst bij elkaar komt in Utrecht.
Bent U er al klaar voor om Uw Hogere LichtDoel op deze aarde te dienen.
Dan schrijft u zich vandaag of op 11-11 in voor de Shine Your Light Light
Community die de hele aarde zal transformeren In Een Groot Licht!
Natuurlijk is uw inschrijving vrijblijvend en zijn er geen (financiële)
verplichtingen. Het Enige wat u ontvangt is een gratis informatie pakket over
Hoe je ook zelf een LichtWerker en LichtZIJN kunt worden inclusief een
uitnodiging voor de Shine Your Light Community kennismaking op 25 november
Meer info of u aanmelden: http://www.shine-event.nl/shine-community.html
Welke onderwerpen kunt u verwachten tijdens de Shine Your Light Lichtlezing
Introductie:
- Wat is jouw Hogere Doel in je leven en als je dat nog niet weet hoe kom
je er dan achter middels De Shine Your Light Oefening op 11-11-2018
- Hoe wordt je een Lichtwerker in 3 eenvoudige stappen
- Introductie van De Shine Your Light Community
LichtLezing:

-

Tsadee - Out Of Time voorbij de beperkingen van ruimte en tijd
Hoe Open Je Je 3e Oog waarmee je in de ziel en tijd kan reizen/kijken
Hoe kan je in de ziel van een mens de oorzaak zien van al zijn lijden
Hoe wordt je een Heler en Ziener en Geestelijk neuroloog binnen 1 jaar.
Hoe Open je een LichtPraktijk Ter Heling van de mens(heid) in 2018-2019
Het Grote Geheim (Voorbij) God- Het Overal Altijd Tegelijkertijd IAM ZIJN
Het Grote Geheim van Alle Mysterie Scholen Ontrafelt en Geopenbaard
Timelines, StoryLines, LifeLines binnen en buiten de 8 van Ruimte en Tijd
TijdLichtReizen en LichtCommunicatie voor beginners en gevorderden
Create Your Own Silent and/or Peacefull World In Or Out of Time

LichtReizen en LichtMissies 2019-2020:
-

In De Voetsporen van De Meesters van Het Verre Oosten (Baird Spalding)
LichtMissies in Tibet, India, Amerika, China en Rusland in 2019-2022
De Fatima Garabandal Consecratie van Rusland, Israël, Amerika en China
Reactivatie van Het Leylijnen LichtNetWerk in Nederland en België
Reactivatie van Het Leylijnen LichtNetWerk met Engeland en Duitsland
Reactivatie van Het Leylijnen LichtNetWerk met Frankrijk en Afrika/MO
Reactivatie van Het Leylijnen LichtNetwerk met Egypte en India/Tibet
Reactivatie en Verbinding van The Global Light Earth Grid

Uitnodigingen:
- Uitnodiging om deel te nemen aan De Shine Your Light Community
kennismakingsbijeenkomst op 25 november 2018 in Utrecht.
- Hoe wordt je een LichtAmbassadeur, LichtBuddy en LichtStraler
U kunt zich vrijblijvend inschrijven voor deze Shine Your Light Lichtlezing door
op onderstaande link te klikken:
U aanmelden? http://www.shine-event.nl/shine-community.html

Wilt U ook in 2018 10x sneller Helen en Genezen dan neemt U vandaag de
eerste stap naar een gezonde en gelukkige toekomst!

Met LichtGroet,
Evert Jan Beverwijk
P.S.1 Iedereen die bovenstaande LichtLezing volgt ontvangt gratis de volgende
7 LichtLezingen in MP3 Format ter waarde van Euro 75,00
- Hoe Een Origineel Idee NU De Wereld kan veranderen
- De Mysteriescholen van Rome, Egypte, Israël en Tibet.
P.S.2 Inclusief De EindTijd Openbaring van De Geestelijke Betekenis van De Nag
Hammadi geschriften, De Dode Zeerollen, Israël Profetieën en Waar de 10/11
Verloren Stammen van Israël zich op aarde bevinden.
The Blind Do Not See The Truth, Which Is Right There In Front of YOU
ONDERDEEL van THE OPEN YOUR EYES WORLD TOUR

