Dag mooi lief mens,
Met de langste dag in aantocht even een update van Diamond Souls.
Tussen alle mooie reizen door zijn we lekker bezig.
Met het geven van workshops.
Licht Taal die er mag zijn in verschillende vormen.
Engelen die via hun ‘Nieuwe Stijl’ leuke inzichten geven.
Die de deelnemers vooral creatief bezig laten zijn.
Engelen die zichtbaar worden in kleur en beeld.
Engelen die hoorbaar worden in klanken.
En die mij weer uitdagen om steeds te vernieuwen.
Nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Vandaag was zo’n dag dat de teksten er als vanzelf ‘uitstromen’.
Daar maak ik dan dankbaar gebruik van.
Twee nieuwe workshops/trainingen zijn aan het ontstaan.
Samenwerken en co-creëren met andere ondernemers.
Ideeën uitwerken en brainstormen.
Geen intensieve workshops of trainingen waarin je veel moet denken!
Maar juist het heerlijk ontspannen bezig mogen zijn.
Spelen, dromen, fantaseren en ontdekken.
Peter Pan heeft mij vandaag zeker geholpen hiermee.
Zie ook een post via Instagram/Facebook.
Wat en hoe het allemaal vormgegeven gaat worden?
Hou de nieuwsbrieven in de gaten.
En kijk regelmatig even op onze site.

Lezing over Egypte, piramides en klanken.
Wil je zelf ervaren hoe het is om in de Grote Piramide te mogen zijn.
Kom dan op vrijdag 21 juni, de zomer zonnewende naar Arnhem.
Hier verzorgen wij de lezing en dompelen wij je onder in de klanken van de Piramide.
Als je je aanmeldt en komt hebben wij de digitale CD: THE PYRAMID CODES als cadeautje voor je.
Kun je niet komen?
Deze CD is ook via de winkel te bestellen en te downloaden.
Wil je alvast een nummer luisteren?
Dat kan via Soundcloud en onze site.
Een prachtig begin om de zomer mee te beginnen.
En wellicht inspiratie om met ons mee te gaan naar Egypte.
In november 2019??
Om zelf te ervaren wat de Grote Piramide voor jou in petto heeft.
Kijk hier voor meer informatie.

Workshop waarvoor nog plaats is.
Creating Light from the Source within You:
donderdag 27 juni en dinsdag 16 juli.

Engelen ‘Nieuwe Stijl’.
Als jij in het verleden de workshop Helende Engelen hebt gevolgd is dit een mooi vervolg.
De eerste groep is inmiddels gestart.
Heb je deze niet gevolgd en wil je toch graag iets met Engelen doen?
Heb jij een groepje van minimaal 2 personen neem dan contact op met mij.
We kunnen dan samen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Er is veel mogelijk en de Engelen zijn flexibel in dagen en tijden.

Schotland.
Van 30 juni tot en met 8 juli reizen we met internationaal gezelschap door Schotland.
Met als thema: ‘Return of the Divine Feminine Christos-Sophia’
Om de nieuwe aarde energie nog verder de wereld in te zetten en verder te verankeren.
Zodat een ieder deze energie in zichzelf kan gaan voelen en ervaren.
Plaatsen waar we o.a zullen zijn: Oban, Isle of Mull, Iona, Isay en Skye, St. Columba’s Island en Inverness.
Op Lewis Island zullen we op 6 juli een 'Sacred Ceremony’ houden bij de Callanish Stone Circle.
Voel je vrij om energetisch af te stemmen en mee te reizen.

Geniet ondertussen van de mooie dagen.
Heb het goed met familie, vrienden en vriendinnen.
En wie weet mogen wij je nog ontmoeten op de lezing van 21 juni.
Of op de workshopdag van 27 juni of 16 juli?
Om je eigen Licht te laten schijnen.
En te stralen als de ZON zelf.

En BE Peter Pan.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul & Ellen

