Aarde blijft bestaan
De gehele Schepping wordt natuurlijk beschermd met de Heilige Geometrie. Daarom kan de schepping van AL
ER IS de Mens en de Aarde ook blijven bestaan. De Aarde heeft 10 LICHT krachtbronnen en staan in contact
met het Universum. Daarom kan de Aarde niet vergaan, dachten wij nu werkelijk dat de SCHEPPER de
Schepping van de Aarde maar voor even heeft gecreëerd? De Aarde is speciaal voor de Mensheid gecreëerd. De
Mensheid leefde voordat ze naar de Aarde kwamen al in het Kosmische Sterrenstelsel de 10 LICHT Dimensies
Sirius - Orion - Plaiaden. De Mensheid ZIJN al natuurlijke spirituele LICHT wezens, wij zijn dit vergeten, wij
worden NU allemaal geestelijk wakker gemaakt en gaan onze afkomst herinneren.

Prent © onbekend
Dementie komt bij een Mens door angst dat ze denken dat ze doodgaan. De mens gaat niet dood, omdat wij
meer zijn dan een aards mens. Wij verlaten alleen even de Aarde en gaan naar onze Kosmische spirituele familie
terug. Weet als er geen geloof IN het leven is, dan is er geen hoop en hoop doet leven. Dit gaat in de toekomst
veranderen, de Mensheid krijgt zijn eigen natuurlijke geestelijke is spirituele vrije WIL weer terug. Wij gaan onze
geestelijke is spirituele erfenis weer herinneren. Daarom is er nu een Zielenhart EVOLUTIE bezig zodat een groot
TRANSFORMATIE proces de gehele Mensheid geestelijk wakker maakt. Zodra de Mensheid terug is in ons 5de
Zielenhart, komt de Aarde ook in balans.
De Wereld en de Mens en de Aarde vergaan niet, want die horen bij AL ER IS. Het Eenheid-Bewustzijn komt OP
Aarde en IN de Mensheid en Universum terug. Positieve veranderingen zijn bezig, de Aardbodem warmt zich op
en veert ook natuurlijk terug. De Aarde is als bij een Mens een levendig organisme en hersteld zich. De warmte
stijging van de Aarde is nodig, zodat de Aardse IJS massa’s ook natuurlijk smelten en verplaatsten. De Aarde is
flexibel met ondergrondse warmtebronnen ook in IJSLAND smelt het IJS nu vlugger. Dit IS de bedoeling, dan
komt de Aarde in evenwicht en het Aardse klimaat komt natuurlijk in balans.
Bij kopiëren van deze informatie vermeld a u b deze BRON:
www.spiritualwisdom.nl

