Wordt de nieuwe zorgverzekering ‘De Schumann Resonantie?’
Tijdens deze tweede editie van "Earth & Beyond" zal Anton Teuben van 16.15 uur tot 17.45 uur
een verkorte versie neerzetten van de Schumann Resonantie Cursus en het activeren van je
zelfgenezend vermogen. Deze cursus wordt door Anton en zijn team al 8 jaar gegeven en zo’n
2.300 mensen hebben de cursus inmiddels gevolgd. Velen gebruiken nu deze trilling om in balans
en gezond te blijven.
De Schuman Resonantie is veel meer dan alleen aarden. Het is de bedoeling dat je het integreert in
je energiesysteem en alle chakra’s opent. In Rusland wordt hier mee gewerkt en onderkent door het
ministerie van Defensie. In Nederland werd het o.a. onderzocht door biologe Dr. Saskia Bosman.
De Schumann Resonantie waar we middenin zitten, trilt tussen de kern van de aarde en de ionosfeer
op 66 KM en is de laatste 25 jaar verdubbeld van 7.8 Hz naar 16 Hz. Dit grote en zeer belangrijke
nieuws wordt tot dusver alleen nog via internet verspreid en weggehouden van de bevolking alsof
het een militair of staatsgeheim betreft. Zonder de Schumann Resonantie is leven niet mogelijk op
onze planeet.
Alles is trilling. Als je weet hoe er mee om te gaan en het koppelt aan jouw intentie voor een betere
wereld, dan maak je een nieuwe start en bewustzijnsverschuiving en wordt je weer kapitein op je
eigen energetische schip.
De Schumann Resonantie activeert je zelfgenezend vermogen, repareert je cellen en DNA, het
houdt onze gezondheid en energie in balans, houdt je fysieke lichaam schoon (energetisch schoon).
Het activeert en herstelt je gehele aura, verbindt je rechter en linker hersenhelft, geeft je
bescherming tegen negatieve energieën en verbindt het mannelijke en vrouwelijke.
Het is de beste oplossing tegen mind-control en geeft ons weer controle over wie en wat we zijn.
Het brengt een nieuwe realiteit en het empatisch vermogen. Het geeft je altijd rust, overzicht
en verbondenheid.
Kortom, het is de mooiste ontdekking die hardnekkig werd verzwegen en welke nu eindelijk bij de
mensen doordringt. De mensheid dient zich af te stellen op een nieuwe frequentie en werkelijkheid
en er is geen andere weg. De Schumann Resonantie cursus biedt u deze mogelijkheid om veel
onnodige ellende te voorkomen en een nieuwe gezonde start te maken.
Universe is magic and love is the key

Anton heeft deze belangrijke kennis vergaart tijdens zijn werk bij
UFO-meldpunt (30 jaar). Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in
de bewustwording van mensen over de zaken zoals die nu op aarde zijn.
Zo was hij klokkenluider van chemtrails, mind control, straling en andere
zaken. Hij was eigenaar van een aantal grote websites die in 2014 zijn
gestolen en heeft veel te maken gehad met verschillende mensen van
…diensten die er alles aan hebben gedaan hem in diskrediet te brengen en
het werken onmogelijk te maken. Die ellende was allemaal te verwachten,
maar hij ging door en staat nu klaar met antonteuben.nl.
Uiteindelijk komt de waarheid toch boven tafel.
http://www.antonteuben.nl/13/03/2014/het-stimuleren-van-zelfhersteldoor-de-schumann-resonantie/

