MASTERCLASS IN QUANTUM TIMELINE JUMPING
Roy Martina, Holistisch Arts, Auteur & Quantum Mysticus

Quantum Timeline Jumping is een
revolutionaire nieuwe methode dat je
"Gedachten creërende realiteit" -proces
versterkt en je opent voor een nieuwe wereld
van ongekende mogelijkheden
Quantum Timeline Jumping maakt gebruik van activaties van de chakra’s, het Rechterbrein
en de pijnappelklier d.m.v. diepe metaforische interdimensionale meditaties en de
resultaten van 10 jarenlange research door Joy & Roy Martina - om dingen te bereiken die zij
ooit voor onmogelijk hielden.

Waarom deze Masterclass?
Voor al diegenen die hun vermogen om de realiteit te veranderen willen
versterken door zinvolle synchroniciteit aan te trekken, hun intuïtieve gaven
verder te ontwikkelen en hun creatieve potentieel aanzienlijk willen versterken
om met nog meer gratie, genot en gemak hun dromen waar te maken.
Heb je dromen gehad?
Herinner je je kinderdromen nog?
Misschien wilde je een sporter van wereldklasse worden, of een uitvinder, of een
schrijver of een astronaut, een wereldbekende filmster, enz. Of wilde je in financiële
overvloed leven. Misschien doe je dat nog steeds.
Misschien droomde je ervan om op de één of andere manier de wereld te
veranderen, of je eigen bedrijf te starten, of zo rijk en succesvol te worden dat je
weet dat jij en je geliefden niets in dit leven zouden hoeven te willen.
En wat gebeurde er toen?
Waar zijn je dromen gebleven?

Hetzelfde wat we altijd laten gebeuren; ons leven neemt over: we zijn druk, druk,
druk aan het rennen. De vraag is waar rennen we naar toe? Het antwoord: naar het
einde van onze rit; we zijn zo afgeleid dat we het meest belangrijke vergeten;
waarom we hier op aarde zijn. Dat komt doordat naarmate je ouder werd, je je
begon te conformeren aan de normen die de maatschappij ons oplegt en leerde je
te leven in de 'echte 3-Dimensionale realiteit dat we de wereld' noemen. Je kreeg
van je leraren te horen dat je moest "stoppen met dagdromen" of "realistisch moest
zijn". Je werd gemaakt om het pad te bewandelen van wat je zou moeten doen en
op je beurt bewoog je steeds verder weg van het pad van wat je kon doen.
Rekeningen en verantwoordelijkheden begonnen binnen te stromen, en voor je het
wist...
Waren je jeugddromen in het niets verdwenen. Je was misschien hard bezig de
wereld te redden, therapeut te zijn of coach of trainer of entrepreneur of gewoon
lekker bezig met een baan waar je talenten gehonoreerd worden maar waar je niet
veel verder komt dan waar je bent.
Wat als alles wat je weet niet helemaal waar is?
Maar open je geest (mind) voor slechts een paar minuten.
Volgens de Quantum Wetenschap is er niet een lineaire tijdslijn maar een oneindig
aantal zog. parallelle tijdslijnen waar andere versies van jou (dubbelgangers) een
variatie leven van jouw leven. Andere levens waarin je andere vaardigheden hebt
ontwikkeld, succesvoller bent of minder succesvol, gelukkiger of miserabel, rijk of
arm; alle variaties moeten doorleefd worden. In de Masterclass leggen we uit
waarom dat zo is.
Stel je voor, dat er ergens daarbuiten in de diepe uitgestrektheid van ruimte en tijd
een andere versie van jou in een ander Universum is die jouw dromen niet heeft
opgegeven.
Wat je nu gaat lezen kan je concept van de werkelijkheid volledig veranderen...
Of je nu gelooft dat alternatieve Universa bestaan of niet, maakt niet uit: wat als het
wel bestaat, stel je voor dat ze wel bestaan. En dat binnen deze Universa
alternatieve versies van jezelf hun leven leiden, net zoals jij dat aan het doen bent.
Stel je voor dat er ergens daarbuiten, in een van deze Universa, een ‘miljonair jij’ is,
een ‘rockster jij’, een ‘uitvinder jij’, een ‘succesvolle auteur jij’ of ‘Top Coach jij’ of
een ‘succesvolle Trainer jij’ die wereldwijd reist om workshops te geven ...
Stel je nu eens voor dat je in die Universa zou kunnen springen...niet in je
verbeelding, maar werkelijk kunt observeren wat er gebeurt op een andere tijdlijn.

Dat is level 1 Quantum Timeline Jumping; dan kun je in level 2 in dialoog gaan met je
zog. Quantum (alternatieve) Zelf.
Stel je voor dat je
kennis kunt maken met de alternatieve versies van jezelf...
En ontdek wat ze hebben gedaan om te komen waar ze zijn. Leer hun vaardigheden,
hun ervaring, hun wijsheid. Ontdek hoe ze succesvol zijn geworden. Hoe ze hun
talenten ontdekten. Hoe ze enorme rijkdom genereerden. Hoe ze zo gezond zijn
geworden en waarom ze zo gelukkig zijn. Wanneer jij de beste versie van jezelf hebt
gevonden: dat noemen we je Quantumzelf.
Leren van je Quantumzelf
Wat als je de ‘succesvolle jij’s’ zou kunnen ontmoeten en van hen zou kunnen leren
hoe je je rijkdom en carrière kunt vergroten, zelfs als je nooit veel geluk hebt gehad
in het bedrijfsleven?
Wat als je de kans krijgt om met de musical te gaan zitten en van hen te leren hoe je
drums kunt spelen als een professional, zelfs als je nog nooit in je leven hebt
gedrumd?
Wat als je met de ‘atletische jij’ zou kunnen praten en erachter zou kunnen komen
hoe ze fit en sexy blijven, zelfs als je zelf nooit erg gezondheidsbewust bent
geweest?
Jouw ware rolmodel
Kortom, stel je voor dat je een ‘alternatieve jij’ ontmoet die alles is wat je ooit
stiekem zou willen dat je zou kunnen zijn. Blijf lezen, want ik ga je laten zien hoe je
dat precies moet doen.
Welk deel van je realiteit is eigenlijk echt?
Herinner je je de film, The Matrix? Weet je nog hoe mensen in staat waren om
vaardigheden en ervaringen direct in hun hoofd te downloaden?
Ze werden Kung Fu-meesters, helikopterpiloten, technische experts... allemaal
binnen enkele minuten. Vaardigheden die normaal gesproken jaren duurden om
onder de knie te krijgen, waren in een oogwenk van hen.
Roykov methode: Vaardigheden versneld downloaden
Ja, The Matrix was een film, maar wat als dat deel van downloaden ervan echt was?

We hebben een methode ontwikkeld om versneld de vaardigheden van je
Quantumzelf in jezelf te downloaden. Dat is Level 3 waarin je één wordt met je
Quantumzelf om de frequenties van je Toekomstige Zelf in het nu te ervaren (de
Roykov methode), waardoor de weg naar de ware versie van jezelf enorm wordt
versneld doordat hoe meer jij resoneert met je Quantumzelf hoe meer je het
synchroniciteits-effect creëert waardoor alles in versnelling komt.
Deze Roykov-methode maakt het leren van nieuwe vaardigheden, het ontdekken
van nieuwe ideeën en het bereiken van opmerkelijke prestaties een kwestie van
doen en ervaren totdat je meesterschap in jezelf ontlokt met aanzienlijk minder
training dan normaal is. En wat als je zou weten dat in Rusland wetenschappelijk is
onderzocht en bewezen door een psycholoog met hypnose (Vladimir Raikov). Zou jij
dit ook willen leren?
Quantum Timeline Jumping.
Dit is een soort creatieve metaforische visualisatie zoals je het nog nooit eerder hebt
ervaren.
Het is de combinatie van meer dan 10 jaar onderzoek op gebieden als Quantumhypnose, Channelen, Leven van Prana, Meditatie, en Astraal Reizen om er maar een
paar te noemen. We hebben 10 jaar geëxperimenteerd, getweakt en uiteindelijk is
deze vorm van Quantum Timeline Jumping de optelsom van onze ervaringen.
Het is een zeer geavanceerde visualisatietechniek waarmee je het ontmoeten van
alternatieve versies van jezelf in alternatieve Universa levendig kunt visualiseren en ze kunt gebruiken om je ideale bestaan te helpen construeren.
Het is de techniek die heeft gediend als de ruggengraat voor veel van mijn
levensprestaties: hoe ik wereldkampioen karate en kickboksen ben geworden met 3
ongebroken records; hoe ik een wereldbestseller ben geworden met 88 boeken en
hoe ik wereldwijd ben erkend als één van de meest vooraanstaande holistische
artsen. Ik heb meer dan 250.000 therapeuten en coaches opgeleid en ben zo’n 40
jaar onstopbaar bezig met het ontwikkelen van technieken voor heling en een
gelukkig leven. Joy en ik leven het leven van onze dromen en hebben als missie
anderen te helpen ontwaken in hun ware kracht en levensmissie. Precies wat in
deze tijd van chaos nodig is; mensen die het licht uitstralen en anderen leiden naar
hun licht en kracht.
Het heeft geholpen het leven van veel van onze studenten ten goede te veranderen
en nu hoop ik oprecht dat het hetzelfde voor jou zal doen.
Stel je de wijsheid en ervaring voor die je zou kunnen krijgen door met je
alternatieve Quantumzelf te spreken - versies van jou die verschillende keuzes en
beslissingen in het leven hebben gemaakt.

Bedenk hoe je kunt profiteren van al hun ervaringen; hun vaardigheden kunt leren
en betere beslissingen kunt nemen. Ik zie het als het ontdekken van je ware
potentieel. Een potentieel dat je onmogelijk had kunnen bereiken, als je niet in
contact was gekomen met de "Universele Jij" – de jij die je altijd had moeten zijn.

Alles wat je nodig hebt is de kracht van intentie en een open mind
In deze Masterclass, zal ik je laten zien hoe je in staat bent om de onaangeboorde
kracht van je geest (mind) te gebruiken om in alternatieve Universa te "springen" en
alternatieve versies van jezelf te bezoeken die al de vaardigheden, kennis en
ervaring hebben die je wenst.
De creatiever jij, de gepassioneerde jij, de gezondere jij kun je allemaal ontmoeten
en van hun leren.
Jij leert je jouw intenties nog krachtiger te maken en hoe met je intenties te
resoneren en daardoor het materialisatie-proces versnellen. Hoe dagelijkse intenties
te gebruiken om je dag te creëren en hetzelfde voor de nacht. Hoe jij je lichaam kan
verjongen en programmeren voor een lang, succesvol, gelukkig leven en nog veel
meer.
Wat de geest (mind) kan geloven, kan het bereiken.
Maar voordat ik verder in ga op hoe het werkt en wat het voor je kan doen, zal ik je
wat meer over mezelf vertellen...

De echte Roy Martina
Ik ben één van die gelukkige mensen die al vroeg in hun leven een geheim hebben
ontdekt. Ik heb meer dan 50 jaar besteed aan het cultiveren van mijn kennis en het
studeren met enkele van 's werelds grootste spirituele leraren.
Ik zal de komende paar minuten een paar belangrijke lessen met je delen.

Meer dan 40 jaar research in de diepste diepten van de menselijke geest
In 1980 startte ik mijn eerste holistische praktijk voor acupunctuur, homeopathie en
voeding. Ik was afgestudeerd op mijn 23e; ben 1 jaar huisarts geweest en daarna

ging ik me verder bekwamen in de alternatieve geneeskunde omdat ik zwaar
teleurgesteld was in de symptomatische aanpak van de reguliere geneesmethode.
Visualisatie
Ik was gefascineerd door visualisaties omdat dat mij vanaf mijn 6e levensjaar was
ingehamerd door mijn judoleraar, die mij heeft geholpen om wereldkampioen te
worden door visualisatie technieken. Ik heb duizenden mensen van chronische
ziekten helpen genezen d.m.v. visualisatie-technieken, ook honderden die van
kanker zijn genezen.
Hypnose: de doorbraak
Vervolgens onderzocht ik hypnose en was erdoor gefascineerd. Ik heb het vele
jaren beoefend, terwijl ik onderzoek deed en leerde. Ik leerde niet alleen Regressiehypnose, maar ook Tussen- levens in hypnose (Michael Newton) en HypnoChanneling (Shelley Stockwell-Nicholas), Hypnose met energie (prof. Dr. Ignatenko)
en Quantum Healing Hypnose (Dolores Cannon) en stap voor stap werd ik beter in
het verkennen van de spirituele wereld en de Quantum Wereld. Mijn vrouw werd
een medium en channeler door quantum healing hypnose en samen hebben we
Quantum Timeline Jumping ontwikkeld. Verder heb ik mij verdiept in vele
technieken van Reiki, Leven van het Licht, Qi-Gong, Meditatie, Yoga, NLP enz. Ik heb
les gegeven aan zalen met 1500 man en workshops met 700 man en 1000 online.
Gereisd en lesgegeven in Rusland, China, Roemenië, UK, Italië, Frankrijk, Nederland,
België en andere landen in Europa. De V.S, Zuid-Amerika en Afrika. Nu door de
lockdowns en vaccinatieplicht is reizen minder geworden en verblijf ik het liefs in de
Algarve (Portugal) of Oostenrijk.
Het is de eerste keer dat ik al mijn kennis over Quantum Timeline Jumping in een
live workshop ga geven en voor een kleine groep teachers, coaches en anderen die
hun grootste potentieel willen bereiken met gratie, genot en gemak.
Ik bied niets anders dan bewezen, beproefde technieken die zijn bedacht, getest en
afgestemd met honderdduizenden deelnemers over de hele wereld. Technieken
die heel goed je leven ten goede kunnen veranderen.
Een glimp van enkele van mijn prestaties met behulp van Quantumspringen
Ik kijk terug op 68 jaar leven, maar ik voel me nog geen 50 jaar; mijn lichaam bruist
van energie en ik doe heel intensief aan sport.
Ik heb een groot geluk gehad in mijn leven: op mijn 6e levensjaar werd ik naar Judo
gestuurd om mijn agressief gedrag onder toom te brengen. Mijn Sensei (leraar) was
Nicolas en hij had een klik met mij; waarschijnlijk omdat ik verlegen, introvert en licht
autistisch was. Hij vertelde me dat ik geboren was om kampioen te worden; hij
leerde mij visualiseren hoe mijn doelen te bereiken door de vaardigheden van

anderen in mij te projecteren; hij leerde me over krachtdieren en koos voor mij de
zwarte panter als mijn vecht-mascotte. Ik leerde op mijn 6e levensjaar hoe mijn
krachtdier in mij te ontwaken tijdens wedstrijden en werd kampioen in judo,
tafeltennis en tennis en later onverslagen in meer dan 200 wedstrijden karate en
kickboksen.
Maar sinds ik de kunst van creatieve visualisatie onder de knie heb, heb ik in slechts
een paar jaar meer kunnen bereiken dan velen in hun hele leven zouden kunnen
hopen te doen. Hier zijn er slechts een paar:
Slapend Leren
Ik ben door lagere school, middelbare school en Medische Universiteit heen gerold
met de beste cijfers in de klas zonder ooit te hebben opgelet in de klas en op mijn
12e slaapleren gecreëerd, waardoor ik gedurende mijn slaap alles leerde wat ik
overdag moest weten. Ik ben cum laude geslaagd als arts zonder ooit naar college
te zijn gegaan (behalve de eerste keer voor de kennismaking).
De Schrijfvaardigheden gedownload van Deepak Chopra
101 boeken geschreven waarvan 88 zijn gepubliceerd inclusief enkele wereld
bestsellers; in totaal meer dan 2 miljoen boeken verkocht in 14 talen. Dat nadat ik de
schrijfvaardigheden van Deepak Chopra had gedownload; ik heb ook een aantal
jaren met hem samengewerkt en trainingen gegeven.
Research in Natuurgeneesmiddelen
Ik heb meer dan 1000 natuurlijke Remedies gecreëerd waarvan over 25 miljoen van
zijn verkocht wereldwijd, helaas door de invloed van Big Pharma zijn de meeste
verboden geworden.
Bruce Lee gedownload
In de vechtsporten heb ik een top-reputatie; ik ben 8e Dan Zwarte Band
Karate/Kickboksen en heb 3 wereldrecords die na 40 jaar nog niet verbroken zijn.
Dit allemaal nadat ik een film van Bruce Lee zag en zijn vechttalenten in mij
downloadde.
Succesvolle Entrepreneur
Mijn opleiding voor Omega Health Coaching was jarenlang de grootste opleiding in
Europa met vestigingen in 4 landen en 30 man in dienst.
Ik had de grootste privépraktijk Natuurgeneeskunde op mijn 26e levensjaar.
Genezen van complexe fracturen

Door QTLJ werd mijn zelfhelingsvermogen en die van mijn patiënten vele malen
sterker en ben ik in staat geweest om complexe fracturen die ik opliep in sporten in
korte tijd te genezen zonder spalken, gips en andere medische ondersteuning. Ook
wist ik het kraakbeen van twee lendenwervels dat was versleten weer te
regenereren en zonder pijn te kunnen lopen.
Leven van het Licht
Ik heb 6 maanden geleefd van Prana (geen voedsel en geen vloeistoffen): geleerd
van Jasmuheen. Dat is op zich medisch onmogelijk en toch kan het. Jasmuheen was
een expert in Quantum Timeline Jumpen en gaf me nog een paar waardevolle tips
w.o. de wet van minst verbruik van energie dat resulteert in moeiteloos je doelen
halen.
De Wet van Aantrekkingskracht
Ik heb gewerkt met talloze filmsterren, Hollywood-sterren, miljardairs, miljonairs,
ministers, modehuizen, presidenten en topatleten.
Dit is niet om op te scheppen maar om je een indruk te geven wat mogelijk is als je
groot durft te dromen en de Quantum-principes toepast op je leven; dan lijkt het
alsof je altijd geluk hebt, je ontmoet de juiste mensen op het juiste moment: dat kun
je niet bedenken. Het gaat niet om intellect; er zijn velen die meer weten, beter zijn
in vele opzichten dan ik maar het toch niet ver schoppen. Er is een andere factor en
met Quantum Timeline Jumpen heb jij een geheim wapen die niet veel mensen op
aarde hebben.

Vijf geweldige voordelen die je zult ervaren als je Quantum Jumping
leert
01
Betere relaties
1.
2.
3.

Verbeter jouw huidige intieme relatie en open je hart nog veel meer om liefde
te ervaren.
Vind de partner van je dromen... zelfs als je al die tijd gewoon niet de juiste
hebt kunnen ontmoeten en je niet meer in soulmates gelooft.
Verbeter je relaties met familie en vrienden... hoe uitdagend ze ook zijn (en
zelfs als je al jaren niet hebt gesproken).
02

Materiële Overvloed en Succes

Krijg het vertrouwen voor de baan die je altijd al wilde... zelfs als je in het verleden
kansen hebt gemist en niet meer in jezelf gelooft (en NEE, je bent NIET te oud!),
Verbeter je kansen op promoties, door het positief beïnvloeden van collega’s en je
baas.
Ontdek de snelste, gemakkelijkste manier om rijkdom aan te trekken ... zelfs als je
nooit een geldmagneet bent geweest; je kunt nog steeds jouw eigen bedrijf starten,
zelfs als je al je hele leven werknemer bent geweest.
03
Gezondheid, Verjonging en Welzijn
Het helen van sommige gezondheidsproblemen kan simpel zij door in een gezonde
versie van jezelf in de toekomst te springen – de energie van heling te absorberen
en die energie terug te brengen naar Hier en Nu in je lichaam en te integreren.
Voel je nooit meer oud... ook als je net iets te vaak ziek wordt; je staat op het punt
om te ontdekken dat Quantum Jumping werkt als een geweldig verjongend en
revitaliserend elixer; dat is mijn geheim om jong te blijven op mijn 68e.

04
Spirituele groei en Intuïtie
Begrijp je verleden - zelfs als je niet weet wat er echt is gebeurd - en ruim je
emotionele trauma’s, mentale en energetische blokkades op, zodat je echt vrij
kunt zijn om het meeste uit jouw toekomst te halen. Leer te leven met meer gratie,
genot en gemak, waardoor er meer vreugde in je leven komt.
Ontdek waar je echt blij van wordt... zelfs als je je altijd verward hebt gevoeld over je
levensmissie en zielenpad;
05
Verbeterde Creativiteit en Vaardigheden
Beheers een vaardigheid zoals schilderen, schrijven of dansen ... zelfs als je nooit
de tijd of de neiging hebt gevonden om het helemaal te nemen. Bespeel elk
muziekinstrument dat je wilt, zelfs als je nog nooit een enkele muzieknoot hebt
gelezen.

Leer Frans, Spaans, Duits of een andere nieuwe taal... zelfs als je nog steeds
worstelt met bepaalde Engelse woorden…
... en dat is maar het topje van de ijsberg.
Ook jij kunt Quantum Tijdlijnen Springen en je wist het niet eens
Joy en ik hebben samen 2 decennia gestudeerd om Quantum Time line Jumping
naar je toe te brengen - en in die tijd hebben we het op onszelf, onze familie en
studenten getest; het onderzocht en geperfectioneerd tot een punt waarop
iedereen er diepgaande resultaten uit kan halen.
Daarom kan ik gerust zeggen dat je geen enkele vorm van meditatie of
visualisatietalent nodig hebt, of welke vorm van gave dan ook.
Wat je ervaring ook is, Quantum Timeline Jumping Masterclass geeft je alle
vaardigheden, kennis, wijsheid en ervaring die je ooit nodig zult hebben.
De enige voorwaarde is een open geest (mind) en de kracht van intentie.
Hoe Quantumspringen je leven zal veranderen
Stel je nu even voor dat je een manier zou kunnen vinden om in deze alternatieve
Universa te "springen". Dat je een oneindig aantal alternatieve versies van 'jij' zou
kunnen ontmoeten...ermee praten, van hen leren en downloaden.
Jouw Quantumzelf als Coach
Stel je voor dat je hun manieren zou kunnen onderzoeken en hun methoden zou
leren, putten uit hun vaardigheden, ervaring en wijsheid; ontdekken hoe ze zo
gelukkig, gezond, succesvol, getalenteerd of succesvol worden.
Succesvolle Quantumzelf
Wat als je de meest ‘succesvolle jij’ zou kunnen ontmoeten, die het heeft gedaan
gebaseerd op jouw waarde en normen maar met gratie, genot en gemak en van
hem of haar zou kunnen leren hoe je je rijkdom en carrière kunt upgraden naar een
hoger niveau- zelfs als je nog nooit veel geluk hebt gehad in het bedrijfsleven?
Creatieve Quantumzelf
Wat als je met jouw meest creatieve Quantumzelf zou kunnen praten en precies zou
ontdekken hoe je moeiteloos ideeën kunt oproepen - zelfs als je regelmatig
moeite hebt om inspiratie te vinden?
Kortom, stel je voor dat je een 'jij' ontmoet die precies doet wat je wilt doen.

Hoe ervaar je Quantumspringen precies?
Het enige wat je hoeft te doen is gaan zitten en mijn voorbeeld volgen terwijl ik je
door elke techniek leid om Quantum Jumping onder de knie te krijgen: van
visualisaties op beginnersniveau tot zeer geavanceerde oefeningen. Ik ga je leren
hoe je in diepe Theta Staat kunt gaan, hoe jij je intenties uitstuurt in het
Quantumveld, activatie van je pijnappelklier en nog veel meer.
Luister terwijl ik je inspireer met verhalen over succes en hoe je ze de jouwe kunt
maken.
Life will never be the same
En tot slot, realiseer je dat je leven op het punt staat voor altijd te veranderen en
voel de glimlach in je hart, wetende dat dit jou roept..
Quantum Timeline Jumping
is een krachtige combinatie van al deze technieken, ontworpen om je te openen in je
kern en je te verbinden met je ware zelf. Na slechts 5 dagen intense workshop zul je
je meer verbonden voelen met de rest van de mensheid; je intuïtie zal scherper
worden, je zult vrede en kalmte voelen en geen angst voor de dood hebben. Het
antwoord ligt in het houden van een open geest en het afwerpen van de domme
conditioneringen waarmee de samenleving en dogma's ons hersenspoelen.
1.

2.

Versterk je spirituele verbinding – ontdek hoe je kunt ervaren wat
verschillende religies en filosofieën je verschillende dingen vertellen over wat
je aan 'de andere kant' zult vinden – en weet wat je te wachten staat nadat je
bent overgegaan.
Begrijp de geheimen van het spirituele gebied met 4 krachtige
Quantumsprongen - spring in open hart, spring in energetische verbinding,
spring in je spirituele centrum, spring in innerlijke vrede.

Indien je Teacher wilt worden in QTJ
Is dit de ideale cursus om alle basisprincipes te leren die je weer kunt doorgeven
aan jouw studenten of klanten. Je zult daar vele levens mee helpen tillen naar een
hogere ontwaking in hun ware potentieel en hun weg naar hun ware zelf versnellen
met technieken uit de Quantum tijdperk van versnelling en licht.
Locatie Terra Nova in Frankrijk
Taal Nederlands

Start datum 28 maart – 2 april 2022
Inschrijven kan via https://www.e-act.nl/ah/site?a=2457&p=388355

