Välkomna till Inspirativ målning

VEDA -VI
ett holografiskt perspektiv
Att förena Öst – Väst – Nord – Syd

Ingrid Krianon - Jon Anker Holm
Lördag

28 mars 2020 kl 11 - 18

IOGT / NTO , Norra Torngatan 1, Lidköping
nära Kinnekulle, ”Modersberget”
Vi spänner Kärleksbågen genom Inspirativ målning och meditation
Vi accelererar Hjärtats androgyna ton av VI och målar på mindre format
Modersprincipen slår igenom på allvar
Shamballas alla centra över världen ringer in det nya FREDSÅRET !
Ett kollektivt skifte ökar Solvinden till stormstyrka
I nya tankeformer ses fred som grundprincip och rättesnöre
Välkomna att frigöra dessa kvant- och kvint-toner
- tvärs över kultur och landsgränser - Vi rider på vågen av Unity!
Tag med

eget material (vi har plast till borden)
Lätt lunch – fika finns

Kostnad

600:-

Anmälan

Ingrid 0304 10003 ell jonankerholm1@gmail.com

Söndag FM - 29 mars
Som avslutning på kursen i Lidköping gör vi ett energibesök på Kinnekulle som ger både
tillbakablickar och framtidsbilder.

X-tra info inför målningen
En soft atmosfär – TRI – ESSENS - helt neutral ton skapar förutsättning för ett Kromana–
samhälle som vilar på grundnivå.
Nydanande strukturer kräver VI - Unity
- en stabilisator för de kreativa samhällssystem som sveper som en vind över världen.

From mars 2020 överlappas grundstrukturen mellan Nord och Syd i holografiska fält vid
Ekvatorns alla Solchakran.
Öst, Väst, Nord och Syd förbereder Enandets tid på ”lokala” nivåer
– och ser allt V E D A -arbete som grundat i mars 2021 då kollektiva Kromana /
skapelseaktiviteter skapas över hela världen genom FN:s nyskapande arbete.

2022: De kollektiva systemen vibrerar med innehållen kraft.
Äntligen kan nya protontal frigöras i jordens energifält - vi ser Världsfred som en möjlighet!

Då ses ytterligare ett kvanthopp in i FRI ENERGI - och

STORSAMLING i INSPIRATIV MÅLNING
arrangeras första helgen i augusti 2022:

Fokus – Kungälv!

Hälsning Ingrid och Jon

