Spirituele begeleiding
Spiritualiteit is een SQ geestelijke innerlijke ontwikkeling die wij niet kunnen begrijpen met IQ aardse kennis. Een
zoektocht naar je eigen IK is de weg naar zelf kennis via je Zielenhart. Wat je niet accepteert kun je ook niet
ervaren, daarom accepteer je eigen ware natuurlijke geestelijke ZELF. Je ZIEL en GEEST horen samen in balans
te zijn, YIN = je GEEST en YANG = je ZIEL ben jezelf. Maak contact met je eigen Hogere ZELF SQ intelligentie is
je levensdoel. Accepteer je eigen inner ZELF dit geeft je geestelijke energetische kracht. Door je eigen
Zielsbewustzijn kom je te weten wie je spirituele familie zijn. Leef via je Zielenhart dan wordt je beschermd, omdat
je verbonden bent met je eigen IK BEN dit is je eigen Hogere SQ Zelf-Bewustzijn.

Spirituele ontwikkeling is een Transformatieproces zodat je geestelijk opnieuw de SQ oerwaarheid te weten komt,
de
ontdek je eigen geestelijke afkomst. Wij leven in een 3 laagste ‘’denk’’ Dimensie van de Aarde, IQ weten is voor
je buiten kant. Het is nu de tijd om voor SQ spirituele = geestelijke ontwikkeling op Aarde OPEN te staan. Dit hoef
je niet te leren, je gaat herinneren wat erin je inner ZELF zit, dit was je vergeten. Er zit een onuitputtelijke BRON
van informatie IN je eigen DNA waarheid systeem. SQ weten zit al in je eigen Gods-Bewustzijn en dit is het
GELOOF en SQ WETEN van de hoogste BRON uit het Universum.
Het maakt je leven waardevoller als je ontdekt wie je werkelijk bent en van welke Dimensie je vandaan komt. Een
persoonlijke SQ spirituele geestelijke ontwikkeling daardoor ga je weer helder zien, en helder horen, en helder
weten en zuiver voelen met je zielenhart. Investeer in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het geeft je toegang
naar informaties die wij dachten dat die alleen bestemd waren voor de Hogere Meesters, nu gaan er ook in jou de
geestelijke inner deuren open en je doet dit geheel voor je zelf.
De huidige EVOLUTIE laat ons de SQ waarheid weten en zit in onze Zielenhart. LIEFDE is balsem voor je
zielenhart en de SQ waarheid WETEN is voedsel voor je GEEST. Blijf niet SQ geestelijk onbewust, accepteer je
hele INNER ZELF.
Email anscorbee@quicknet.nl
of
bel mij 0229-271320
Vriendelijke groet

Ans.

