Spirituele Vereniging Helios organiseert:

4 juni 2015

Lezing door Micha Beuger
De intergalactische mens

Buitenlandse beschavingen - vreemd en toch vertrouwd
Micha Beuger neemt ons mee de ruimte in. Want we zijn niet alleen in de kosmos, weet hij uit
eigen waarnemingen en herinneringen. Verwondering is de weg naar transformatie. Deze lezing
mag je niet missen. Kom wees erbij en laat je verwonderen.
Wij zijn niet alleen in de Kosmos

De aardse mensheid bestaat pas sinds enkele honderdduizenden jaren. Maar ons Universum wemelt van de
werelden, die al miljarden jaren bewoonbaar zijn. Hiervan getuigen vele websites en recente artikelen in
kranten en tijdschriften. Geen wonder als er buitenaardse beschavingen zijn, die ver op ons vooruit lopen. De
aardse mensheid bestaat pas sinds enkele honderdduizenden jaren.

De aardse mensheid is van biologische oorsprong buitenaards

Wij zijn de intergalactische mens. Dat Aardse mensen biologisch afstammen van Plejadische mensen, is zo
langzamerhand een gangbaar concept. Dat Plejadische mensen afkomstig zijn van mensen in het
Andromeda melkwegstelsel, dat ons tientallen miljoenen jaren vooruit is qua eenheidsbewustzijn en
technologie, is voor velen nieuw, maar voor Micha Beuger, geboren in 1947, vrij vanzelfsprekend.
Geïllustreerd met uniek beeldmateriaal, vertelt Micha over zijn herinneringen aan paradijswerelden in
Andromeda en in onze Melkweg, buitenzintuiglijke waarnemingen en telepathische uitwisselingen.
In onze huidige overgangstijd, maken van boven en van buiten opgelegde religies, ideologieën en
wetenschappelijke hypothesen steeds meer plaats voor co-creaties vanuit ieders innerlijk weten.
Velen beseffen, dat een paradijselijke Aarde mogelijk is. En sommigen tevens, hoe dat mogelijk is.
Dankzij toenemend eenheidsbewustzijn, dat onafhankelijk is van tijd, ruimte, taal en interpretatie, ontstaat
natuurlijke afstemming vanzelf. In gelijkwaardigheid, waardering, vrijheid en diversiteit.

Met religie leven wij in blindheid
Met wetenschap in beperkte waarneming
Het hart is de poort naar waarheid
Wanneer
Hoe laat
Waar
Wie
Prijs
Info
Opgave

Donderdagavond 4 juni 2015
start om 20.00 uur, deur open vanaf 19.30 uur
Sociaal centrum "De Kiekmure", Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk
Micha Beuger – een intergalactisch mens
Gratis voor leden, voor niet-leden € 10
www.heliosharderwijk.nl & www.buitenaards.net
Samenvatting Buitenaards – vreemd en toch vertrouwd:
http://www.buitenaards.net/pdf/samenvatting.pdf
Niet nodig, er is altijd plaats voor jou.

DISCLOSURE:
Heaven and Earth
reunited in love
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