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Beyond 2 
 
De Beyond 2 is een verdiepingsmodule, waarin je meer details en informatie ontvangt over de 
Beyond. Dit level vult een aantal hiaten uit de lesstof van Beyond 1 in, waardoor je inhoudelijke 
kennis over de Beyond zal toenemen. De inhoud van deze module is werkelijk adembenemend. 
Nergens op Aarde zul je dergelijke antwoorden vinden op vragen over de Ware Oorsprong van 
het Leven en de Liefde en het Totale Begin van Alles. 
 
De Beyond 1 heeft een prachtige en stevige fundering gelegd waarop we in de Beyond 2 verder 
bouwen om een nog groter Spiritueel Begrip te verwerven. Veel van onze levensvragen zullen 
beantwoord worden en met de antwoorden komen de inzichten. Onze blik verruimd en we 
omarmen met ons hart en ons verstand een nieuwe wereld, ons zielethuis, een thuis waarnaar 
we al zo lang verlangen. En met het Begrip dat we verwerven, ontstaat er innerlijke vrede. 
In de Beyond 2 zullen we ontdekken dat sommige kennis wordt verspreid van boven naar 
beneden en andere kennis juist van beneden naar boven. De Ware Kennis van de Beyond is in 
het Universum een soort van geheim geweest, wachtend op de Goddelijke Timing. Het is 
verborgen Kennis voor elke Kleurcreatie waar dan ook. Niemand bezat deze Kennis, behalve 
diegenen die in de Beyond leefden, totdat Channie deze kennis naar de Aarde bracht. Dit maakt 
dat ook ons Hoger Zelf, dat tot voor kort geen weet had van deze Beyond informatie, nu deze 
Kennis kan verwerven. Ons Hoger Zelf ontvangt de informatie via ons mensen, die met deze 
lesstof aan de slag gaan. Dat heeft al gemaakt dat nu ook in het Universum de Beyond wordt 
onderwezen. Dus veel van onze Hogere Zelven horen en leren nu net als wij voor het eerst over 
de Beyond. Maar eerste klas informatie ontvangen via JOUW bewustzijn is voor je eigen Hoger 
Zelf nog altijd het beste. Dus geef jezelf en je Hogere Zelven deze kans om te groeien. 
 
Wij allemaal bezitten een lichaam of frequentie in de Beyond, zelfs al werd de Kennis van de 
Beyond min of meer voor ons in onze andere lichamen verborgen. Maar zoals altijd is er voor 
alles een reden. Onze Hoger Zelf neemt de Kennis nu op via ons mensen hier, wanneer wij over 
dit alles leren. En ons Hoger Zelf geeft de Kennis weer door aan ‘hun’ Hoger Zelf, helemaal tot 
aan de Beyond. En dan is de cirkel weer rond, want ons Ultieme Zelf in de Beyond weet van 
de Beyond en bezit deze kennis al. Het mooie is echter dat niet alleen ons Hoger Zelf deze 
Kennis over de Beyond nu via ons kan opnemen, maar ook onze gidsen, beschermengelen en 
vele Meesters die ons omringen. 
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De Beyond 2 is een verdiepingsmodule. De Beyond 2 bevat veel wijsheid en kennis en veel 
informatie als verdieping, maar ook nieuwe informatie die nog niet eerder werd gegeven. We 
gaan dan ook dieper in op de Beyond zelf en haar levensvormen. Je verwerft meer inzichten en 
krijgt een krachtigere verbinding met de Beyond. 
 
Lesinhoud:  

• De eerste van 3 dagen. 
• De tweede van 3 dagen. 
• De derde van 3 dagen. 
• Achter het Al, extra pagina’s. 
• Alles onder de Zon – Band 1 en 2 
• Alles onder De Zon – Band 3 en 4 
• Alles onder De Zon – Band 5. 
• Heilige Plaatsen gemanifesteerd door De Originele Zon. 
• Hoe verschillende Werelden eruit kunnen zien. 
• De Zon/Maan gaven De Kracht van Tijd aan De Creaties. 
• De Heilige Meester St. Germain. 
• De spirituele zoektocht van het leven. 
• Alles onder De Zon initiatiemeditatie. 

 
Je ontvangt 240 pagina´s informatie. Tijdens deze cursus doen we diverse meditaties, een aantal 
steenleggingen om je contact met de Beyond te versterken en je ontvangt een initiatie om je 
verder te openen voor deze kennis. 
 
3 Lesdagen van 10.00-17.00 uur, waarna er maanden van zelfstudie en integratie volgen. In 
feite kun je met de Beyond eindeloos blijven groeien. 
Kosten: € 375,-, inclusief lesboek.  
 
Ben je geïnteresseerd geraakt, neem dan contact met me op. Dan bekijken we samen wat 
mogelijk is. 
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Coaching, Healing, Kristalhealing, Opleidingen, Workshops, Meditaties, Ceremonies 
 
Erkend alternatief therapeut en leraar 
Aangesloten bij de beroepsvereniging CAT 
Aangesloten bij Stichting White Time Nederland 
Opgeleid door Channie West 
 
Website: www.alldivine.nl 
E-mail: info@alldivine.nl 
Tel. 0485-575962 
Mobiel: 06-40498074 
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