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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 

 
 
 
Board of Knowledge 
 
De Board of Knowledge is oeroude kennis en bevat Tekens in een ceremoniële taal, met een 
frequentie van vóór de Schepping. Het zijn deze bijzondere Tekens van de Boards of 
Knowledge die iemand openen en helpen te evolueren in de precies juiste richting naar 
Verlichting. Hoe wonderlijk het misschien ook klinkt, maar de Board of Knowledge kent het 
levenspad en de weg naar Verlichting van Alles en Iedereen. Het is een ongelooflijk mooi 
instrument voor spirituele groei en ontwikkeling. Het zal op een prachtige en zuivere manier 
iedereen vooruit helpen in het leven op een ongeëvenaarde wijze. 
 
De Board of Knowledge bezit unieke kwaliteiten om via de Tekens iemand te openen vanaf het 
diepste niveau van Zijn. Dit alles met respect voor ieders unieke zijn en vrije wil. Door de 
openingen kan een krachtige spirituele groei ontstaan op de bij jou perfect passende manier. 
Elke opening van de Board of Knowledge leidt je dichter naar Verlichting en harmonie in een 
Heilige Gelukzaligheid. Door de hoge frequentie die de Tekens bezitten, is er geen enkele grens 
aan de groei die je met behulp van de Board of Knowledge kunt bereiken. De Tekens van de 
Board of Knowledge mogen steeds opnieuw worden ontvangen en elke keer weer helpt het de 
ontvanger te groeien naar een dieper niveau.  
 
De Board of Knowledge is aan geen enkele religie of specifiek pad verbonden. Iedereen mag 
en kan de Tekens van de Board of Knowledge ontvangen, ongeacht waar hij of zij zich bevindt 
op het levenspad. De Board of Knowledge mag ook aan dieren en de natuur worden gegeven, 
eigenlijk aan alles dat leeft, als groep of individu. Zelfs planeten kunnen worden geopend om 
hen op de juiste manier te leiden in hun spirituele groei. De Tekens bevatten een heel speciale 
intelligentie en zijn in staat iemand te openen vanaf diens oorsprong.  
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Board of Knowledge 1 en 2 
 
Mocht je diep van binnen het verlangen voelen om het Grote Geheel te dienen en wil je zelf 
spiritueel groeien op weg naar Verlichting in een tempo, dat op geen enkele andere wijze 
haalbaar is, kies er dan voor om Gever te worden van de Board of Knowledge 1 en 2. De keuze 
om Gever te worden is een uitermate belangrijke beslissing voor jezelf om te nemen. Tevens 
is het ook het meest prachtige cadeau dat je jezelf en anderen kunt geven. Het als Gever ogen 
werken met de Tekens van de Board of Knowledge is een eervolle verantwoordelijkheid, 
waarvoor ik nog iedere dag erg dankbaar ben. 
 
Tijdens de opleiding tot Gever van de Board of Knowledge 1 en 2 leer je meer over de 
verschillende Boards en hoe ermee te werken voor jezelf, anderen, dieren, planten, bomen, 
de natuur, Moeder Aarde, etc. zowel via direct contact als op afstand. Ook leer je implantaten, 
vloeken, energetisch afval, zwarte magie, entiteiten en trauma’s etc. uit de aura te 
verwijderen. Je leert jezelf en anderen op een zeer effectieve manier te beschermen tegen 
negativiteit en je krijgt mogelijkheden aangereikt om jezelf en anderen spiritueel te laten 
groeien. In een later stadium van de opleiding leer je ook met groepen te werken. Uiteraard 
ontvang je de openingen en initiaties om zelfstandig met de Boards aan de slag te kunnen 
gaan.  
 
2 Lesdagen, telkens van 10.00-17.00 uur, waarna er maanden van zelfstudie en integratie 
volgen. In feite kun je ongelimiteerd blijven groeien met de Board of Knowledge. 
Kosten: € 795, - (inclusief lesboek en werkmateriaal) 
 
Zou je willen dat de Board of Knowledge ook jou in je leven ondersteuning en richting biedt, 
neem dan even contact met me op. Met liefde open ik voor jou de verbinding om als Gever met 
de Board of Knowledge en al haar mogelijkheden voor spirituele groei en ontwikkeling te 
werken. 
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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 


