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Galaktisk Bevidsthedstræning Merethe Bonnesen Hent PDF Vi hilser og velkommer jer, der vil deltage i og
bidrage til denne serie om galaktisk bevidsthed.

Vi, Plejaderne bidrager, sammen med det universelle samfund, i disse år med energi-indstrømninger, der
forandrer bevidstheds-niveauet i menneskehedens kollektive bevidsthed.

Det er disse indstrømninger der gør dette arbejde muligt, idet flere mennesker nu er i stand til at
videreformidle og modtage disse meget høje galaktiske vibrationer.

Seriens formål er at støtte dig i, at forbinde dig med dit multi-dimentionelle selv.

At hele de skader, mange af jer går med i jeres sjæls-strenge og jeres sjælskontakt, og som hindrer jer i at leve
jeres liv fuldt ud, i erkendelse af jeres iboende galaktiske oprindelse.

Vi ønsker inderligt, at træde ind i dette samarbejde og gøre denne proces mulig, for så mange af jer som
muligt.

Vi takker jer for jeres deltagelse og ønsker på snarligt gensyn.

Plejaderne kanaliseret af Merethe Bonnesen

Bogen er et intensivt forløb til dig, der ønsker at arbejde dybt med dig selv og øge din kontakt til flere
bevidsthedslag.

Teksterne er udskrifter af meditationsserien 'Galaktisk bevidstheds-træning'

I serien kanaliseres repræsentanter fra Plejaderne, Sirius og Acturus med det Galaktiske Råd og Kryon.

Min primære guide Metatron har i alle episoderne været bindeled mellem mig og de meget høje
bevidsthedslag der transmitteres, og feltet er meget stækt.

Når du læser teksterne bliver den energi og vibration, der er knyttet til ordene transmitteret til dig.

God fornøjelse - Merethe
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