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Angelic Healing with Gemstones 
Beyond Healing 

Beyond Teachings 
Board of Angels 
Absolute Board 
Board of Gems 

Board of Knowledge 
New Earth Teacher 

  Universal White Time Healing 
Universal White Time Healing for Children 

Universal White Time Gemstone Healing 

 
 
Beyond 4 
 
De Beyond 4 is iets dat je nergens anders zult vinden. De Beyond 4 bevat unieke Hogere Kennis 
en vormt een wonderlijke ervaring op zich. De Beyond 4 gaat nog verder terug in de tijd dan 
de Beyond 3. Wat nu, als opeens blijkt dat er nog een Grens bestaat, voorbij de Beyond? Een 
plek waar de Beyond haar oorsprong vindt! Zo’n plek bestaat en we noemen deze plek ‘Het 
Daarvoor’. En wat nu als ook dit nu niet het Ware Begin is? Zou je geïnteresseerd zijn en een 
zelfs nog grotere stap willen zetten in je ontwikkeling en willen ontdekken wat er dan nog meer 
is? Je zou het ‘Het Begin’ kunnen noemen. Het is een heel andere dimensie voor onze geest en 
ons hart om te begrijpen. En toch gaat dit over dimensies, waar we al over gehoord hebben. Dit 
gaat zo enorm veel verder terug, nog voordat er ook maar enige dimensie of planeet was 
geschapen. Er wordt gezegd, dat ‘als er Iets is dat geen enkel niveau heeft van iets van daarvoor, 
die Beginplek de Sleutel zou bevatten tot Al Wat Is, want dat zou nog meer dan de Totaliteit 
van Al het Goddelijke zijn.’ 
 
Deze Beyond module is met geen enkele voorgaande module te vergelijken. Je zult ontdekken 
dat je verbinding met en het begrip van De Beyond je een bredere kijk op het leven zullen 
geven. Je zult daarnaast een ruimere manier van denken ontwikkelen en bredere levensinzichten 
ontvangen. Je zult ongetwijfeld de blik meer naar binnen richten en met jezelf aan de slag gaan 
en je spirituele groei naar de Zuiverste Hoogste Creatieve Vorm van Jezelf voortzetten. Deze 
educatie zal je stimuleren meer over jezelf te ontdekken op alle niveaus van je bestaan. 
 
Wij wonen op het laagste niveau, in Wereld 1 op de planeet Aarde. In dit seminar leer je echter 
verbinding te maken met een eenheid van energie waar we allen één zijn en die we jouw 
Zuiverste Hoogste Creatieve Vorm zouden kunnen noemen. Het vormt een unieke ervaring, die 
zowel onthullend is als belangrijk om mee te werken, daar we het hoogste en het laagste in ons 
verbinden. 
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Lesinhoud:  

• Dit deel bevat extra informatie over dingen die nog voor de manifestatie van De Beyond 
plaatsvonden, zoals het Daarvoor en Het Begin.  

• We hebben het o.a. over de Eeuwige Hemel met diens Krachten, Levensclusters, 
Goddelijke Druppels en wat wij allemaal van deze Druppels in ons dragen.  

• We gaan verder ook in op 4 Speciale Creaties en Tijd. 
 
Je ontvangt 40 pagina´s informatie. Tijdens het seminar 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. 
 
2 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: € 325,-. 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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