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NIEUWE MODELLEN VOOR EEN HELDERDER,GEZONDERE TOEKOMST

HET CO-CREËREN VAN EEN PERSOONLIJK & WERELDWIJD PARADIJS

Gewijd aan de hearmonieuze co-creatie van permanente vrede, zodat de Aarde naar een hoger model kan rijzen en daar
blijven. De AMBASSADE VAN VREDE is betrokken bij het verzamelen en trainen van AMBASSADEURS VAN
VREDE & DIPLOMATEN VAN LIEFDE met het specifieke doel verscheidene harmonisatieprogramma’s op te starten
en tot voleinding te brengen, die op pragmatische wijze deze staat van blijvende vrede zullen creëren.
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VREDESPROGRAMMA’S, PRAGMATISCHE PROJECTEN & POORTEN VAN
MOGELIJKHEDEN
Bij de Ambassade van Vrede geloven wij dat, om een wereld te verfijnen- zodat deze voor allen
harmonieuzer functioneert – we het individu moeten verfijnen of verhogen. Daarom bieden wij twee
diepgaande trainingsprogramma’s aan die speciaal ontworpen zijn om fysieke, emotionele, mentale en
spirituele geschiktheid en gezondheid te leveren.
Deze PROGRAMMA’S zijn:Programma voor Persoonlijke Fijnafstemming van de Diplomaten van Liefde
Programma voor het Wereldwijd Bijeenkomen en Training van de Ambassadeurs van Vrede
Samen met onze Programma’s Diplomaten van Liefde en Ambassadeurs van Vrede, richten we ons ook op
het tot een succes maken van drie Harmonisatie PROJECTEN die er op gericht zijn oorlog, terrorisme,
geweld, armoede en honger uit te bannen en tevens tot het prepareren van de aarde voor een beschaafdere
toekomst.
Deze zijn:Het Prana Programma en
Het Planetaire Vredesprogramma van de Madonna Frequentie
Het Inter-Planetaire Project
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VREDESPROGRAMMA’S, PRAGMATISCHE PROJECTEN & POORTEN VAN
MOGELIJKHEDEN
In deze presentatie richten we ons op drie bijkomende HARMONISATIE
PROGRAMMA´S die de basis vormen van het Holistische Educatie Programma ,
aangeboden bij de AMBASSADE VAN VREDE.
Deze zijn :Het persoonlijke Harmonisatieprogramma
Het Globale Harmonisatieprogramma en
Het Universele Harmonisatieprogramma
3 programma´s met 3 pragmatische PROJECTEN met specifieke agenda´s die momenteel
worden uitgevoerd door goed getrainde individuen die zich richten naar de principes en
visie van de AMBASSADE VAN VREDE.
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E-book at: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/ciaeducation.asp#pranaprogram
HET
PRANAPROGRAMMA
Wereld Gezondheid
Wereld Honger Project

HET
PRANAPROGRAMMA

E-BOEK &
ONDERZOEKSHANDLEIDINGEN

PERSOONLIJKE
TRAININGSPROGRAMMA’S

Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
PLANETAIR
VREDESPROGRAMMA
VAN DE MADONNA
FREQUENTIE

9 PROGRAMMA’S
OM VREDE
TE STICHTEN

GRATIS
INSTRUCTIE
E-BOEK

PERMANENTE
WERELDVREDE

Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

CURSUS DATA & TRAININGSPROGRAMMA
VOLGEN NOG

INTERPLANETAIR & UNIVERSEEL PROGRAMMA
De Toekomst van de Aarde
Onze Plek Innemen tussen Beschaafde Werelden

BUITENAARDSE WERKELIJKHEDEN, MULTIVERSUMS, INTERDIMENSINALE RIJKEN
Contact (telepathie) & communicatie
agenda’s & persoonlijke & planetaire voorbereiding
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DE 5 WEGEN VAN ELYSIUM

UNIVERSEEL PROGRAMMA
de Toekomst van de Aarde

Het Veld van Liefde; Het Veld van Mededogen;
Het Veld van Gezondheid & Harmonie;
Het Veld van Gratie; Het Veld van Vrijheid
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BLIJF AFGESTEMD VOOR MEER OVER DE AMBASSADE VAN VREDE
Persoonsgericht trainingprogramma’s voor Vredesambassadeurs
& Liefdesdiplomaten zullen online plaatsvinden of met Jasmuheen persoonlijk

E-boek THE PRANA PROGRAM bij:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
GRATIS E-BOOK: MADONNA FREQUENCY PLANETARY PEACE PROGRAM bij:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
LEES OOK THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGIE bij:Paperback versie kan verkregen wordenbij: http://www.lulu.com/content/850017
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Bij de AMBASSADE VAN VREDE classificeren wij een Ambassadeur van Vrede als iemend die actief
betrokken is bij het creëren van een vredige wereld – persoonlijk en globaal – op een harmonieuze manier, die
al het leven eert.
Het PROGRAMMA van de AMBASSADEUR VAN VREDE bestaat uit drie niveaus, waarvan ieder deel een
basistraining verschaft in het begrijpen en toepassen van Inter– dimensionale Veldwetenschap (I.D.
Wetenschap).
*Niveau 1:- AV – Het begrijpen en toepassen van het PERSOONLIJKE HARMONISATIE PROGRAMMA
voor zichzelf en anderen
*Niveau 2 :- AV – Het begrijpen, beïnvloeden en richting geven aan het GLOBALE
HARMONISATIEPROGRAMMA
*Niveau 3 :- AV – Het begrijpen, beïnvloeden en richting geven aan het UNIVERSELE HARMONISATIE
PROGRAMMA
Het resultaat van deze training is, dat de Ambassadeur al de middelen heeft om permanent in een staat van de
diepste tevredenheid en vrede te leven, met absolute helderheid van inzicht en doelgerichtheid, waarin hij zich
voldaan, gezond, blij en in harmonie met alles voelt. Als zodanig is hij effectief en efficiënt op zowel het
persoonlijke als het politieke niveaus.
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Het doel van dit trainingsprogramma is er ook op gericht de Ambassadeur minimaal een
calibratie niveau van 500 te bezorgen, zoals uitgelegd is in Jasmuheen’s boek The Law of Love.
Dit is de calibratie van iemand die wijs is, mededogend en liefhebbend. Een waardig iemand,
die in staat is een zodanige politieke rol te vervullen dat het voor het hoogste goed van iedereen
is. Een persoon kan een Ambassadeur van vrede zijn die de basale fijn-afstemming heeft
gedaan met het programma
Diplomaten van Liefde, of gewoon een Diplomaat van Liefde zijn.
Alle mensen die een training met de AMBASSADE VAN VREDE ondergaan, moeten eerst het
basis-programma Diplomaat van Liefde doen, voor zij doorgaan met de verdere fijnafstemming van Ambassadeur van Vrede.
Elke Ambassadeur van Vrede zal ook getraind worden in het werken met en het harmoniseren
van groeps-, leefgemeenschaps- en globale velden, plus dat zij een goed begrip zullen
verkrijgen van het interdimensionaal protocol, aangezien we ons met meer beschaafde
werelden zullen verenigen. Training zal ook worden gegeven in het werken met buitenaardse
intelligenties en hoe we hogere vormen van communicatie kunnen benutten.
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Het PROGRAMMA DIPLOMAAT VAN LIEFDE heeft ook drie niveaus, waarbij ieder onderdeel een
basis-training biedt in het begrijpen en toepassen van Inter-Dimensinale Veld-Wetenschappen (I.D.);
en terwijl het minder politiek gericht is, is het toch ontworpen om gelijksoortige resultaten te
verkrijgen. D. w. z. een gezonder, blijer effectiever individu, die minder afhankelijk is van externe
hulpbronnen en dus meer in harmonie met het geheel is.
Niveau 1:- DL – Het begrijpen en toepassen van het PERSOONLIJKE HARMONISATIE
PROGRAMMA voor zichzelf en anderen
Niveau 2 :- AV – Het begrijpen en actief zijn zonder inspanning in het GLOBALE
HARMONISATIEPROGRAMMA
Niveau 3 :- AV – Het begrijpen en actief zijn in het UNIVERSELE HARMONISATIE
PROGRAMMA
Aangezien het programma Diplomaat van Liefde a-politiek is, is er geen toetsing van het
calibratieniveau vereist, daar de belangrijkste maatstaf van succes een constante stroom van
Gratie in iemands leven is. Als de Gratie niet stroomt, zal het persoonlijke model van de
realiteit van het individu bijgesteld moeten worden.
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AMBASSADE VAN VREDE – PROGRAMMA VAN PERSOONLIJKE
HARMONISATIE
Bij de AMBASSADE VAN VREDE begint ons fijn-afstemmings- en trainingsprogramma met basale
PERSOONLIJKE HARMONISATIE waarbij onze Diplomaten en Ambassadeurs worden uitgerust
met pragmatische hulpmiddelen, plus holistisch onderricht dat gebaseerd is op Inter-Dimensionaal
Veld Wetenschap. Deze zullen ons in staat stellen onze eigen interne energiestroom te harmoniseren
en ook zal, wanneer zij worden toegepast, onze aanwezigheid de wereld harmoniseren,.
Er zijn drie aspecten te bespreken in deze sectie van persoonlijke afstemming.
*
Het Programma van Weelderige Levensstijl om ons op alle niveaus, van het fysieke tot het
spirituele, fit en gezond te maken, d.w.z. het effectieve en efficiënte gebruik van tijd, zoals
besproken in de Biofields serie.
*
Houdingen en Intenties- het vervullen van onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele
niveaus, plus het begrijpen en toepassen van de wetenschap van I.D.
*
Vooraf bepaalde uitkomsten - bewuste co-creatie met ongelooflijke resultaten.
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AMBASSADE VAN VREDE – PERSOONLIJK HARMONISATIE PROGRAMMA
Onderzoek over een periode van 44 jaar, dat geleid werd door Vredes Ambassadeur Jasmuheen,
heeft aangetoond dat er een manier bestaat om onze aanwezigheid de wereld te laten voeden en
dat gebeurt door de Chi van onze eigen energiestroom te vermeerderen. Dit zal vervolgens
onze niveaus van gezondheid en geluk toe laten nemen en daarom zullen we daar in meer
detail naar kijken in de Training van het Globale Harmonisatie Prana Programma.
Haaar onderzoek heeft ook aangetoond dat een van de belangrijkste manieren om onze niveaus van
gezondheid en geluk toe te laten nemen is, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel fit te
worden en dat we deze fitheid kunnen bereiken door de manier waarop wij onze tijd besteden
en de levensstijl die we als gevolg daarvan ontwikkelen.
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HET PROGRAMMA VAN WEELDERIGE LEVENSSTIJL
Voor persoonlijke Gezondheid en Geluk
Stap een, voor zowel onze Diplomaten van Liefde als de Ambassadeurs van Vrede, is om
onmiddellijk te beginnen met het toepassen van de volgende 8 punten:* Meditatie.
* Gebed.
* Meester worden van de Geest & Bewuste Programmering.
* Waar mogelijk een vegetarisch dieet.
* Oefening.
* Dienstbaarheid.
* Tijd in stilte in de natuur.
* Het gebruik van devotionele of sacrale muziek.
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HET VERDER UITWERKEN VAN DEZE 8 PUNTEN ZOALS ZE VAN
TOEPASSING ZIJN VOOR ONZE DIPLOMATEN EN AMBASSADEURS:1.

Meditatie. Dit betekent eigenlijk – ga zitten, houd je mond en wees rustig en stil voor een
bepaalde tijd; iedere ochtend en wanneer mogelijk ook iedere avond. Doe dit met de intentie
om de al aanwezige verlichte aspecten van je eigen natuur te horen, voelen, waarnemen en
weten. Dit pure en perfecte deel van alle mensen zal groeien en bloeien wanneer de aandacht
er op gericht wordt, en dit is het gevolg van de universele wet van resonantie.

Gedetailleerde instructies over het gebruik hiervan zullen verschaft worden door
de trainingsmodules van de Ambassadeurs en Diplomaten.
NOTA: We raden je aan om het Verenigd Veld van Intelligentie te vragen om je de perfecte
hulpmiddelen voor meditatie aan te reiken, zodat je ten volle je hogere natuur kunt verkennen.
Terwijl je wacht tot deze komen, adviseren wij om te oefenen met de ademhalingstechnieken
die we aanbieden in het gedeelte over GLOBALE HARMONISATIE en het PRANA
PROGRAMMA.
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HET 8-Punts Programma VAN WEELDERIGE LEVENSSTIJLVervolg:2. Gebed. In deze zin bedoelen we het bewerkstelligen van een intelligente vereniging met het U.V.L.
het Universele veld van oneindige Liefde en intelligentie dat reageert op de patronen van
gedachten en gevoelens van alle levensvormen.
3. Meesterschap over de Geest en Bewuste Programmering. Dit betekent de geest als onze bediende
gebruiken in plaats van de bediende te zijn van onze geest. Het betekent ook loslaten van al het
negatieve en beperkte denken en door het studeren van interdimensionale veldwetenschap zoals
verzorgd wordt door de Ambassade – het begrijpen van de macht van de geest in het creëren van
de realiteit.
Gedetailleerde instructies van dit alles zal verzorgd worden door de Trainingsmodules van de
Ambassadeurs en Diplomaten.
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Het Programma van de Weelderige Levensstijl vervolgd. . .
4. Waar mogelijk een vegetarisch diëet. Eet kleinere porties en minder vaak en verfijn het dan tot je
eerst vegetarisch bent, dan veganistisch, dan alleen rauw voedsel neemt, dan sappen en dan
uiteindelijk voornamelijk alleen prana en dan eet je alleen af en toe puur voor het plezier. (Voor je
een poging doet om puur op prana te leven, verzeker je er dan van dat je dit volledeg hebt
onderzocht en alle programma’s en trainingen hebt toegepast zodat het veilig is voor je systeem.)
Wederom, gedetailleerde instructies hoe dit te doen zullen verzorgd worden door de Trainingsmodules
van de Ambassadeurs en Diplomaten.
5. Oefening. Behandel het lichaam als een tempel waarin onze verlichte en verheven natuur huist. Vind
een combinatie van oefeningen variërend van tai chi, yoga, qigong enz. En doe zelfs dans en
gewichtstrainingen die er voor zorgen dat je op een plezierige manier een sterk en fit fysiek
systeem creëert.
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Het programma van de weelderige levensstijl vervolg . . .
6. Diensverlening. Ambassadeurs van vrede en Diplomaten van liefde die het paradigma van de
AMBASSADE VAN VREDE ondersteunen, hebben ontdekt dat een oprechte, met het hart toegewijde
dienstverlening een sterke golf van Gratie naar ons toetrekt, zodat ons dienstverlenende werk in de
wereld zich met groot gemak en plezier ontvouwt.
7. Tijd in stilte doorbrengen in de natuur. Ambassadeurs van Vrede en Diplomaten van Liefde zijn
betrokken bij hun omgeving en houden van, eren en respecteren alles wat leeft. Tijd in stilte geeft ons
niet alleen de mogelijkheid om Aards prana te absorberen, maar maakt ons ook op een positieve manier
meer bewust van onze planeet.
8. Het gebruik van devotionele en sacrale muziek. Twee van de mooiste frequenties die de Ambassadeurs
van Vrede en Diplomaten van Liefde hebben, zijn mededogen en devotie. Een goed gestemd
hartcentrum dat puur is trekt krachtige ondersteuning aan van het rijk van de dienstverlening.
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DE VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA VAN DE WEELDERIGE LEVENSSTIJL:De dagelijkse beoefening van deze 8 punten zullen ons gezond, gelukkig en harmonieus binnen en buiten
ons maken en terwijl we veranderen , verandert ook onze samenleving. Door onszelf energetisch te
verfijnen, bevrijden we ook ons hoogste potentiëel en ervaren we wie wij werkelijk zijn; het Zelf dat ons
doet ademen en ons leven geeft. Nu we weten hoe we de Goddelijk kracht die in ons huist moeten activeren
– onze DOW (Devine One Within) – door deze herhaaldelijk in frequentie te vergelijken met onze
levensstijl, rijst mogelijk de volgende vraag: “Wat heb ik hieraan.” Afgezien van de overweldigende
vreugde en voldoening, zal de massale beoefening van het P. v.d. W. L.
* alle oorlog en geweld elimineren en daardoor wereldvrede brengen, aangezien innerlijke vrede, uiterlijke
vrede creeert.
* ziekte elimineren. Door als een systeem van preventieve medicatie te fungeren zal het
*de overheid en belastingbetalers miljarden dollars aan traditionele en alternatieve gezondheids-systemen
besparen, aangezien het P. v.d. W.L. aan ieder persoon verbeterde gezondheid en vitaliteit op alle niveaus
verstrekt.
* Het grootste voordeel van de beoefening van het P. v.d. W. L. is dat de behoeftes en verlangens van de
mensen bevredigd worden op het diepste niveau, zodat ze van nature altruistischer en zorgzamer naar alles
worden en aldus wereldwijde harmonie promoten.
* Het P. v.d. W. L. vergroot de communocatie met het Goddelijke Zelf als de perfecte innerlijke leraar , die
dan ieder persoon zal leiden om altijd op de perfecte tijd op de perfecte plaats te zijn en de perfecte dingen
te doen voor zichzelf en zijn of haar planeet.
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DE VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA VAN DE WEELDERIGE LEVENSSTIJL VERVOLG:
P.W.L. activeert viervijfde deel van de hersenen die we gewoonlijk niet gebruiken, waarin onze hogere geest en ons hogere
natuurlijke bewustzijn zetelt.
P.W.L. is de levensstijl die mensen gebruiken om toegang te krijgen tot het Goddelijke Voedingskanaal. Deze keuze bespaart
ons veel geld, geeft ons veel meer tijd en geeft op de lange termijn grote voordelen voor de wereldwijde economie en het
milieu.
P.W.L. Verplaatst de beoefenaar voorbij ego, trots, hebzucht, materialisme, machtspelletjes en de meer basale natuur van de
lagere geest. Terwijl de mensheid mogelijk een gebrek heeft aan discipline of zelfs aan de vaardigheid van een hoog opgeleide
deskundige, heeft iedereen DOW-kracht (DOW: Devine One Within=het Goddelijke in Ons) die naar wens vrij kan komen. De
beoefening van P.W.L. maakt deze kracht effectiever vrij dan we ons kunnen voorstellen.
De oprechte beoefening van P.W.L. zal ons in een zodanige staat van tevredenheid brengen, dat we bevrijd worden van alle
verlangens. We raken ook meer onthecht, onberispelijk, kunnen beter onderscheid maken en zijn vervuld van liefde.
Merk op: Deze details van het Programma van de Weelderige Levensstijl worden nu gratis aangeboden door de AMBASSADE
VAN VREDE zodat de geïnteresseerden in onze agenda’s en projecten hun eigen proces van verfijning kunnen beginnen door
het ervaren van de voordelen verkregen door het leven van de punten 1 t/m 8.
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Globaal Harmonisatieprogramma
PROJECT NR. 1 VAN DE AMBASSADE VAN VREDE is HET PRANA PROGRAMMA- Dit is een project
dat is ontworpen om welke beperkende gezondheids- en hongerkwesties dan ook te minimaliseren en
uiteindelijk de wereld uit te helpen. Voor beknopte informatie hierover, ga naar: THE PRANA PROGRAM
POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen
De volgende bladzijden zijn een uittreksel van het boek over HET PRANA PROGRAMMA, die de
voedingsprogramma’s voor de Derde Wereld behandelen.
Het Pranaprogramma voor Wereldgezondheids & -Voedselprobleem Specialiseert zich in Derde Wereld
landen – om gebruikt te worden in samenwerking met bestaande programma’s en programma’s voor
hulpbronnen en herdistributie. Onderzocht en geschreven door Jasmuheen en de Kosmische Internet Academie
en gepresenteerd aan de Sociëteit van Bewust Leven van de Verenigde Naties, in Wenen november 2005, na
12 jaar proberen en experimenteren van 30.000 mensen in het westen.
Voor een gratis E-BOEK over project nr. 1 Het Prana Programma:
http//www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-PROGRAM-Project-1-TWF
Basis Introductie over de Ambassade van Vrede – PowerPoint Presentatie in PDF formaat:
http//www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EMBASSY-OF-PEACE.pdf
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HET PRANA PROGRAMMA
De handleiding voor het Prana Programma is de samenvatting van meer dan 33 jaar persoonlijk uitproberen
en experimenteren door Vredesambassadeur Jasmuheen, die deze levensstijl heeft verkozen om deze
alternatieve vorm van voeding mogelijk te maken voor individuen in het westen. Alles wat je moet weten
over prana. Alternatieve Energie voor het Nieuwe Millennium, inclusief een Praktisch Prana Programma om
honger uit Derde Wereldlanden te elimineren.
Kunnen we alle uitdagingen betreffende gezondheid en honger op onze planeet elimineren? Bestaat er een
mogelijkheid om ieders fysieke, emotionele, mentale en spirituele honger te bevredigen en op een dusdanige
manier dat het vrede en harmonie in onze wereld brengt?
Na meer dan een decennium aan ervaring in het onderzoek naar alternatieve voeding waarbij chi of prana ook bekend als kosmische deeltjes - aangewend wordt, biedt Jasmuheen als leidende onderzoekster op dit
gebied een programma aan, specifiek om dat te doen. HET PRANA PROGRAMMA e-boek is een
encyclopedisch soort naslagwerk over ‘alles dat je ooit van Prana wilde weten en meer’ gespecialiseerd op
Derde Wereld landen.Vormgegeven in Vraag & Antwoord formaat, behandelt het boek alternatieve methodes
over het voeden en zelfs het op peil houden van het vochtgehalte van het lichaam, door het gebruik van een
innerlijke energiebron die al door het lichaam vervaardigd is en ons aldus bevrijdt van onze afhankelijkheid
van de voedselvoorraden in de wereld en die ook de economische status van onze wereld verandert.
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HET PRANA PROGRAMMA
Vragen samengebundeld over het laatste decennium van haar reizen tevens biedt dit laatste boek ook details
over:
Voordelen Van Het Prana Programma; Prana & Het Biosysteem;
Prana & de Hersenen; Prana en Donkere Kamer Technologie
Prana & Het Hart; Prana & DE Cellen; Prana & Veldwetenschap;
Prana & interdimensionaal Leven;
Voorbereiding, Fysieke Veranderingen & Pre-Programmeren; Kalibratie, Testen en Cofortabele Omzettingen;
Sociale Ensceneringen – Prana & Sociale Ensceneringen; Prana Ouderschap; Prana & Andere Familieleden;
Hishoudens Harmoniseren;
Prana & Eetproblemen; Prana & Sexualiteit;
Globale Zaken – Gaven & Groei – Heden, Verleden & Toekomst; Prana & Gezondheid: Prana & Religie;
Het Prana Programma & de Omgeving; Het Prana Programma & Politiek; Sceptici & de Media; plus Zonne –
Voeding, Bigu & het Grotere Plaatje staan in Hoofdstuk 2 tot 8 van HET PRANA PROGRAMMA.
Hoofdstuk 9 behandelt een pragmatisch eenvoudig voedingssysteem voor problemen betreffende gezondheid
en honger in zowel de eerste als de derde wereld.
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Het Pranaprogramma richt zich specifiek op: Derde Wereld Problemen
Intenties en Doelstellingen
*Deel a) Mentale houdingen en Instellingen
*Deel b) Gemeenschapsleven en Ondersteunende Velden
*Deel c) Alternatieve Pragmatische Interne Voedingsmechanismen
*Deel d) Een eenvoudig Solair Voedingsprogramma, Bigu & Onderzoek
*Deel e) Duurzame Middelen & Milieustatistieken
*Deel f) Herdistribueren van Hulpmiddelen & Het Pranaprogramma
Het Pranaprogramma – onderzoek met Jasmuheen – Minimaliseren van de problemen betreffende
gezondheid en honger – voor meer informatie over de onderdelen A, B, E & F van bovenstaande, ga
naar:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program
of voor het volledige onderzoek, lees HET PRANAPROGRAMMA op:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
DE PRANA POWERPOINT PRESENTATIE met Jasmuheen:
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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Het Pranaprogramma richt zich specifiek op: Derde Wereld Problemen
Introductie:- Intenties, resultaten en definities
Vraag: Wat beoog je met het aanbieden van Het Pranaprogramma aan Derde Wereld landen? Welk resultaat zou je willen
bereiken?
Antwoord: Na 14 jaar ervaringsonderzoek en verfijning van dit voedingssysteem in het westen en met de voortdurende
aandacht op het verschaffen van effectievere hulppakketten voor landen als Afrika en andere Derde Wereld landen, willen we
graag ons onderzoek als een extra laag toevoegen aan de gebruikelijke hulpprogramma’s. Gebruik makend van de moderne
technologie van het internet met audio en visuele presentaties, kunnen we mensen trainen om een eenvoudig programma van
alternatieve interne voeding te begrijpen en te leren en daarmee een deel van de stress verlichten die ontstaat bij het pogen
andere voedingsmiddelen in deze gebieden te distribueren. We hopen ook sterftecijfers te verlagen en pro-actief gezondheidsen geluksniveaus te verbeteren voor diegenen die worstelen om te overleven en momenteel lijden aan een gebrek aan de juiste
voeding.
Vraag:Is het jouw intentie dat Het Pranaprogramma alle normale voedsevoorzieningen in alle landen vervangt?
A: Op korte termijn zeker niet. De verhoging echter van de stroming van prana en daarbij het besef dat prana op een
toegevoegd niveau van voeding voorziet, kan heel voordelig voor iedereen zijn. Bijvoorbeeld, ik ken veel mensen die jaren
lang heel gezond hebben geleefd, zonder dat ze vitaminesupplementen hebben genomen en wiens calorie-inname gemiddeld
minder dan 300 calorieën per dag was - ikzelf meegerekend. Door er op te vertrouwen dat prana ons levert wat we aan
voeding nodig hebben, is onze afhankelijkheid van de voedselvoorraden wereldwijd in belangrijke mate gedaald, zonder
nadelen voor onze gezondheid. In een recente BBC documentaire bijvoorbeeld werden mensen getoond in Ethiopië die alleen
van wilde koolgras leven. Als hun voedselrantsoenen opraakten, zou dit geen probleem zijn als prana hun diëet aanvult totdat
hulpprogramma’s effectiever konden helpen. Op de lange duur zal de succesvolle toevoeging van Het Pranaprogramma de
behoefte aan veel externe hulpprogramma’s elimineren.
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Vragen vervolgd:V: zou de juiste invoering van Het Pranaprogramma ook invloed hebben op de
operationele status van bestaande hulpprogramma’s?
A: Ja zeker. Veel hulpprogramma’s verschaffen water en voedsel en de middelen
om beide te cultiveren. Als het trillingsgetal van leefgemeenschappen verandert
en succes geboekt wordt met het fysieke voedingsaspect van Het
Pranaprogramma, zullen we ook een verbetering zien in de gezondheid van
gemeenschappen. Programma’s met de nadruk op landbouw en voedselproductie
zullen dramatisch veranderen.
V: Hoe kan dit het makkelijkst bereikt worden?
A: op 4 manieren
Educatie om Het Pranaprogramma te begrijpen en de aanname van nieuwe
denkrichtingen;
Ademhalingstechnieken gebaseerd op oude bewezen technieken;
Het gebruik van specifieke interne voedingsmechanismen die een verhoogde
stroming van prana aantrekken om het fysieke systeem te voeden en van vocht te
voorzien;
Ondersteuning van de gemeenschap om Het Pranaprogramma vanuit de eerste
hand te ervaren en te ondersteunen
Verslaggeving van de verantwoordelijke media om het succes te benadrukken en
om de methodologie van Het Pranaprogramma te verspreiden.
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Introductie ‘De Madonna Frequentie’
Een Praktisch en Vreugdevol Voorstel tot Vrede.
Laten wij Onze Aandacht Veranderen en Onze Toekomst Veranderen!
Veel mensen zeggen “Wij willen geen oorlog!’’
Waarom op onze wereldleiders wachten, als we ons nu kunnen verenigen en samen vrede
kunnen creëren?
Hoe?
Door het uitschakelen van de oorzaken van geweld en terrorisme.
'De Madonna Frequentie' Planetair Vredesprogramma werd aan Jasmuheen gegeven in oktober 2002,
als antwoord op de kwestie Verenigde Staten - Irak, de situatie in het Midden Oosten en de
algemene disharmonie die de mensheid in deze tijd op aarde tegemoet ging. Terwijl miljoenen
protesteren tegen het gebruik van geweld om wereldwijd terrorisme te bestrijden, is het duidelijk
geworden dat met de verschuiving van de aandacht een positievere uitkomst bewerkstelligd kan
worden. We weten uit de metafysica dat waar we onze aandacht op richten werkelijkheid wordt,
omdat die gevoed wordt door onze energie. Als we onze aandacht richten op angst, op oorlog, wordt
dat onze realiteit, maar als we onze aandacht verschuiven naar "Wat kunnen we doen dat positief is en
van nut voor iedereen?" dan kan er een nieuwe realiteit beginnen.
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Voor diepe en eeuwigdurende vrede moet onze aandacht worden gericht op het elimineren van de
specifieke oorzaken van geweld en wereldwijd terrorisme.
Dit betekent ophouden met de aandacht te richten op vergelding en oorlog, daar onze regeringen
zullen doen wat ze willen, of we het nou leuk vinden of niet.
Ja, we kunnen protesteren maar er is meer nodig!
Onderschat de kracht van de mensen niet, vooral als elk persoon zich richt op "De Madonna
Frequentie" en deze ook uitstraalt.
Wanneer wij ons in dit energieveld bevinden, hebben wij de macht, de liefde en de wijsheid om
ons te verenigen en de loop van de geschiedenis op harmonieuze wijze te veranderen.
Dit betekent het verschaffen van HULP die gezondheid en geluk, vrede en voorspoed creëert
voor iedereen.
Dit betekent HULPmiddelen en werktuigen leveren op een medelevende en liefdevolle manier.
Als we allemaal afgestemd zijn op het onkreukbare kanaal van Goddelijke Liefde, Goddelijke
wijsheid en Goddelijke Macht, is alles mogelijk. Het co-creëren van vrede is door ons toedoen
echt mogelijk. Door gebruik te maken van onze wil, onze intentie, specifieke programmeercodes,
plus een dagelijkse levenshouding die ons afgestemd houdt op de Madonna Zone, kunnen we
gemeenschappelijk grootse resultaten bereiken.
De tijd is daar!
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassyhttp://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp
http://www.jasmuheen.com/what.asp

In het kort
Project 1: Voor het gezond voeden, kleden, comfortabel onderdak bieden en het verzorgen van Holistische
Educatie voor alle mensen op aarde voor 2012.
Project 2: Aanname van RECEPT 2000> als een Holistisch educatieprogramma binnen alle onderwijsinstellingen,
als een werktuig voor positieve Levenskunst ten behoeve van een positieve persoonlijke en globale transformatie.
Project 3: Om te voorzien in Goddelijke voeding voor een ieder die het wil en daarmee honger en
gezondheidsproblemen de wereld uit te helpen. Te bereiken door: a) het effectieve gebruik van media en b)
holistische onderwijsprogramma's (zie project 2).
Project 4: De eliminatie van armoede en honger in alle landen met behulp van De Projecten van Goddelijke
Voeding. Testland: India
Project 5: De eliminatie van de armoede - en hongerproblematiek d.m.v. ons specifieke project GODDELIJKE
VOEDING: Pillen of Prana "eet minder, leef langer".
Project 6: De herziening van Internationale overeenkomsten en Handelsverdragen en praktijken om te verzekeren
dat ze ten gunste van iedereen opereren.
Project 7: De eliminatie van armoede en geweld in alle derde wereld landen d.m.v. Projecten nr. 2 en 6. Testland:
Brazilië̈.
Project 8: Het creëren van Vrede in conflictgebieden d.m.v. het Programma: "Perfecte Oplossing". Testland/en:
Het Midden Oosten.
Project 9: Het I.R.S. Programma (Instigate, Record and Summarize) - Voor het officiële In Gang Zetten,
Documenteren en Samenvatten van het door de mensheid samen te creëren Paradijs.
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Projecten 2 - 9 zijn allen onderdeel van de hoofdpunten van Project no. 1 maar hebben verschillende
benaderingswijzen en zijn verbonden aan specifieke programma's. Projecten 4 en 5 zijn onderdeel van
Project no. 3.
"De Madonna Frequentie" Projecten zijn ontworpen om onze aandacht te verschuiven van oorlog naar de
creatie van praktische vrede. Als we de oorzaken van geweld en terrorisme d.m.v. onze gebundelde en
doelgerichte inspanning elimineren, zullen we Wereldvrede creëren. Het is aan ons om onze aandacht en
onze toekomst te veranderen.
‘De Madonna Frequentie’ Planetair Vredesproject omvat een vierdelig afstemmings - en actieplan .
Deel I - Overeenkomsten en Programmeercodes die gemaakt zijn tussen jou en het ons omringende
intelligente universum en we zien onszelf als Goden in mensengedaante. Dit is onze afspraak.
Deel II - Zijn de vragen die we moeten stellen, de houding die we moeten aannemen en de middelen waar
"De Madonna Frequentie" ons mee bezielt.
Deel III - Vereist onze verenigde aandacht op 9 Vredesprojecten die, wanneer daar aan meegedaan wordt,
de oorzaken van geweld en terrorisme zullen elimineren.(Zie verder voor details)
Deel IV - RECEPT 2000 >. Een pakket bestaande uit een levensstijl en programmeringen die ons als
individu afgestemd zullen houden op de frequentie van liefde, wijsheid en mededogen, zodat we altijd
perfect in harmonie zijn en de perfecte acties ondernemen om de wereldvrede te creëren en deze dan te
bewaren.
Laten we in vreugde en rust en gratie dit samen creëren.
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De GRATIE van "DE Madonna Frequentie"
Gratie is een energie die door ons wordt aangetrokken als we ons systeem overspoelen met de kosmische elektriciteit
van Goddelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Macht. Gratie brengt ons magie en synchroniciteit en
vreugde, een gevoel dat alles perfect stroomt, zich perfect ontvouwt, gedreven door een Goddelijk georkestreerde
pulsatie. Gratie is het vrouwelijke principe, de kosmische moeder van verzorgende liefde die de schepping
ondersteunt en verzacht.
DEEL I
UITNODIGING TOT WERELDWIJDE VREDE
Het Vredeskorps van het Innerlijke Net nodigt ons allen uit om nu een standpunt in te nemen en we vragen je om dit
te ondersteunen door de volgende overeenkomsten te ondertekenen. Deze overeenkomsten, wanneer ondertekend,
zijn er voor je eigen administratie, zij symboliseren eenvoudigweg je bereidheid deel te zijn van het Planetaire
Vredesprogramma van 'De Madonna Frequentie" op het innerlijke netwerk. 'De Madonna Frequentie' Projecten zijn
onze 'groene campagne van het hart', daar het een 'schoonmaakprogramma van het emotionele milieu' is.
Aanbeveling: Lees dit hele document zodat je je vertrouwd voelt met de voorstellen, ga dan terug en onderteken de
voorstellen die je aanspreken.
Ga voor jouw complete deel naar :
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
& http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/DUTCH-PLANETARY-PEACEPROGRAM-vernederlansd.pdf
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DEEL II
‘De Madonna Frequentie’
Vragen, Houdingen, Kenmerken
ZIJN WE WERKELIJK IN STAAT OM GEZAMENLIJK VREDE en HET PARADIJS OP
AARDE TE CREËREN???
Als we echt blijvende, diepe vrede op aarde willen manifesteren, is het nodig dat we enige
specifieke houdingen aannemen. Ieder van ons is omgeven door een al-liefhebbend en al- wetend
veld van intelligentie dat naar ons kijkt en zegt:
"Hallo God, wat kan ik voor je doen?"
Dit is hoe het universele kwantumveld is geprogrammeerd om ons te herkennen en op ons te
reageren, ongeacht hoe wij onszelf zien. Als we deze realiteit echt gaan begrijpen, begint alles te
veranderen. Het afschuiven van de schuld houdt op te bestaan en alles wat we kunnen doen is
kijken naar wat we gecreëerd hebben en ons afvragen of dit echt is wat we willen en als dat niet
zo is, waarom niet? Zodra we begrijpen dat dit intelligente universum op onze aanwijzingen
wacht, dan realiseren we ons dat we niet alleen duidelijke verlangens moeten hebben, maar dat
we duidelijke signalen en instructies uit moeten sturen. Hier zijn helderheid, wil en intentie de
sleutel. In dit veld bepaalt de puurheid van ons hart de uitkomst. Als één persoon er voor kan
kiezen zijn tijd wijs genoeg te gebruiken om een positief verschil te maken, stel je dan voor wat
we met ons allen kunnen bereiken?
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•Wie ben ik?
•Ben ik slechts een lichaam met emoties en een geest, of meer dan dat?
•Wat is het doel van dit leven?
•Kunnen we hier allemaal in voorspoed leven en de strijd om te overleven elimineren?
•Kunnen wij gezondheid en geluk; vrede en voorspoed voor iedereen, samen creëren?
•Kunnen we een meer beschaafde en harmonieuze wereld creëren?
•Wat is echte beschaving?
•Is het ALLES lief te hebben, te eren en te respecteren? Al het leven? Alle bestaande rijken?
•Wat heeft al het leven gemeen? Kunnen we echt alle werelden verenigen? Hoe zit het met religie en wetenschap –
wat is hun gemeenschappelijke grond? Kunnen we het beste van alle culturen samenbrengen en ons er op richten wat
ons in harmonie verbindt? Kunnen we respectvol onderling afhankelijk zijn, i.p.v. medeafhankelijk of egoïstisch
onafhankelijk?Wat te denken van nieuwe brandstof en energiesystemen?
•Kunnen we onze persoonlijke en globale afhankelijkheid van onze beschikbare hulpbronnen doen afnemen?
•Kunnen we opereren via een onkreukbaar netwerk? Kunnen de hogere wetten van de wetenschap orde creëren in de
chaos, en zo ja, hoe? Kunnen we stoppen en zien welke doelen – persoonlijk en wereldwijd •onze prioriteit moeten hebben, zodat ze ten gunste zijn van iedereen?
•Als dat zo is, kan het dan onze nieuwe wereldwijde prioriteit zijn om allen die het nodig hebben en het willen, gezond
te voeden, te kleden, onderdak te verschaffen en holistisch te onderwijzen?
•HOE KAN DIT WORDEN BEREIKT?
•Kunnen we onszelf bevrijden van onze beperkingen en echt vrij zijn? Wat is echte vrijheid?
•Wat betekent een persoonlijk en wereldwijd paradijs?
•Velen onder ons hebben lang en hard nagedacht over deze vragen, velen hebben antwoorden en richtlijnen gekregen
om
PERFECT AFGESTEMD TE WORDEN ZODAT WE PERFECT KUNNEN HANDELEN.
Ga voor jouw complete deel naar :
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
& http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/DUTCH-PLANETARY-PEACEPROGRAM-vernederlansd.pdf
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1.
2.

3.
4.

De Madonna Frequentie, Levenshoudingen
Wetende dat we God in mensengedaante zijn, omringd door een levend veld van de
Allerhoogste Intelligentie, dat ons bewustzijn weerspiegelt, zijn de levenshoudingen
die de Self Empowerment Academy ons aanbeveelt om aan te nemen:
Dankbaarheid – besteed dagelijks tijd om te bedanken voor alles dat goed is in onze wereld.
Doen alsof – dit is onderdeel van de 'DOEN ALSOF we Meesters zijn' realiteit. Het is een
houding van 'we hebben alle kracht, alle liefde, alle wijsheid om met elkaar te creëren wat
we hier op aarde wensen, dus laten we het doen!' Het is ook deel van de 'dat wat we onze
aandacht geven voeden we' realiteit. Dus door te zoeken naar de Goddelijke Perfectie in het
leven, zullen we die spoedig zien, dan ervaren en er door betoverd raken.
Ga door dit leven als een Goddelijk zendstation om Goddelijke Liefde, Goddelijke wijsheid
en Goddelijke Kracht door je heen te laten stralen en transformeer alles dat open staat voor
deze frequentie. Uitstralen, niet absorberen.
Zoek God en het goede in alles. Zie alles als met elkaar verbonden, geboren uit het Ene. Zo
boven, zo beneden, we zijn geschapen naar het beeld van God, enz.

Meer hierover plus deel 3&4 vind je op:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
& http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/DUTCHPLANETARY-PEACE-PROGRAM-vernederlansd.pdf
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GLOBAAL EN UNIVERSEEL HARMONISATIEPROGRAMMA
PROJECT 3 VAN DE AMBASSADE VAN VREDE is ons INTERPLANETAIRE PROGRAMMA Het begrijpen en toepassen van de Paden van Elysium om in een permanente staat van verruimd bewustzijn en vrede te
komen. Het belangrijkste aandachtspunt van dit programma is om de Aarde voor te bereiden op het binnengaan van een
hoger paradigma tussen meer beschaafde werelden, een agendapunt dat we in meer detail zullen bespreken binnen ons
Universele Harmonisatieprogramma. Er zijn vijf paden van Elysium waar we ons diepgaand op zullen gaan richten die
het Universele Harmonisatieprogramma ondersteunen.

VIJF PADEN VAN ELYSIUM
Het Veld van Liefde
Het Veld van Mededogen
Het Veld van Gezondheid en Harmonie
Het Veld van Gratie
Het Veld van Vrijheid
Gedurende de precisieafstemming en het trainingsprogramma van ons Programma Diplomaat van Liefde en
Ambassadeur van Vrede, zullen we deze Velden Diepgaand bestuderen hoe ze verband houden met de creatie van
permanente vrede en hoe onze plaats in te nemen binnen beschaafde werelden. We zullen ook kijken naar hoe en
waarom ze uit te voeren en pragmatische hulpmiddelen verschaffen om dit te doen.
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GLOBAAL EN UNIVERSEEL HARMONISATIEPROGRAMMA
HET VELD VAN ELYSIUM
Een korte kijk op deze vijf velden:Het Veld van Liefde:- Dit veld bevat vele lagen variërend van liefde voor zichzelf, liefde voor anderen,
voorwaardelijke en onvoorwaardelijk liefde, goddelijke liefde, het veld van liefde met de diepst
mogelijke vrede en tevredenheid, het veld van liefde van pure vreugde met zijn kosmische orgasme tot
aan de laag die zich in zichzelf doet smelten, waar het mentale verdwijnt en alle vragen beantwoord zijn.
Het Veld van Mededogen:- Om het voor de aarde mogelijk te maken binnen te treden in een hoger model
binnen beschaafde werelden moeten haar bewoners nu oefenen in mededogen voor diegenen die het
nodig hebben. Er zullen nieuwe overeenkomsten gesloten moeten worden zoals de herverdeling van de
middelen van bestaan in de wereld zodat basale mensenrechten erkend worden en armoede verdwijnt. De
pragmatische kant hiervan wordt omschreven in Het Planetaire Vredesplan van de Madonna Frequentie.
Bij de AMBASSADE VAN VREDE hebben we ontdekt dat als we ons willen ontwikkelen, we
mededogen moeten hebben voor het lijden van anderen en op een pragmatische manier aan hun
behoeftes tegemoet moeten komen d.m.v. programma’s die vermeld staan in The Biofield & Bliss
Trilogy.
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HET VELD VAN ELYSIUM vervolgd. . .
Het Veld van Gezondheid & Harmonie:- Wederom, dit punt is behandeld in sommige van Jasmuheens
vroegere handleidingen, in het bijzonder betreffende fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid.
In de trainingsprogramma’s van de Diplomaten en Ambassadeurs weten we dat niveaus van gezondheid,
geluk en harmonie ontstaan door de beoefening van het Programma van de Weelderige Levensstijl en de
onderwerpen die besproken worden in “The Food of Gods” (“Goddelijk Voedsel”).
Het Veld van Gratie:- “Al het goede gaat naar degene die verankerd staat in het veld van Gratie”. Permanent
verankerd te zijn in dit veld maakt het ons mogelijk om samen met vreugde, gemak en gratie te creëren op
een wijze die voor iedereen van nut is. Binnengaan in het Veld van Gratie en er verankerd blijven is een
basaal onderdeel van ons trainingsprogramma voor Diplomaten en Ambassadeurs, alwaar ons motto is:
“Maximale impact met minimale moeite”.
Het Veld van Vrijheid:- Dit betekent, de vrijheid hebben om het beste van onze menselijke aard te
manifesteren op een manier die harmonieus is voor iedereen. Het betekent ook de vrijheid om samen een
wereld te creëren die het waardig is onze galactische verwanten te leren kennen en een toekomst te creëren
waarin onze kinderen tot bloei kunnen komen. Training in dit veld zal ons de mogelijkheid geven om
voldoende aan onze beperkingen voorbij te gaan om onze pure en perfecte verheven natuur gewaar te worden.
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De AMBASSADE VAN VREDE en zijn HARMONISATIEPROGRAMMA
Dit programma wordt aangeboden zodat mensen op een heldere wijze gewaar kunnen worden wat er met onze
planeet zal gebeuren wanneer we onszelf harmoniseren op zowel het persoonlijke als het globale niveau. Veel
metafysici weten dat wat de aarde doormaakt een heel normale cyclus in de evolutie is die veel planeten hebben
doorgemaakt. Wij willen niet de mogelijkheid van leven op andere werelden - of planeten die in de multiversums bestaan - ter discussie stellen, want er is momenteel genoeg wetenschappelijk onderzoek om van deze
mogelijkheid te getuigen.
Voor diegenen die meer informatie hierover willen hebben, kunnen ook de ondersteunende wetenschap bekijken
van Ray Kurzweil in zijn boek The Singularity is Near. Door het hele Trainingsprogramma van de
Vredesambassadeurs heen zal het werk van Kurzweil gedetailleerder behandeld worden , terwijl ook
Jasmuheens werk bij de AMBASSADE VAN VREDE de interdimensionale rijken behandelt, met inzichten die
een extra laag toevoegen aan Kurzweils’ huidige ideeën en dit zal velen een helderder begrip verschaffen in de
variëteit van buitenaards leven.
Ons trainingsprogramma zal ook alle hulpmiddelen verschaffen die noodzakelijk zijn om interdimensionaal
contact te maken en bereidt onze Ambassadeurs voor op alles wat hieronder besproken wordt, zodat onze
ervaringen gebaseerd worden op waardigheid en waarheid en eervol en met diplomatie geleid worden.
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Hoe ontwikkeld moeten wij zijn om de
opperste Kosmische Collega’s
aan te trekken binnen het levensweb?
Wat zijn poorten van mogelijkheden?
Wie zijn de Heren van Vrede?
Wat is de Intergalactische Federatie van de
Raad van de Wereld?
Wat zijn de Universele Naties?
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De AMBASSADE VAN VREDE en zijn UNIVERSELE HARMONISATIEPROGRAMMA
Hieronder staan enkele van de gebieden waar onze Diplomaten en Ambassadeurs in getraind worden:Begrijpen & richting geven aan de toekomst van de Aarde, onze Plek Innemen tussen Beschaafde Werelden.
*Interdimensionale relaties – een nieuwe soort, de supermens en de verheven mens, plus inzichten in het nieuwe
Goddelijke Huwelijk
*Het Grotere Plaatje – Blauwdrukken, Broederschappen en Balans.
*Universele Wet – De dynamica begrijpen van wat energievelden beweegt:- deze wetten werden al in detail behandeld in
Jasmuheens handleiding “in resonantie”. De belangrijkste wetten die behandeld worden in het programma van de
Ambassade van Vrede zijn:
De Wet van Eén, de Wet van Liefde & de Wet van Resonantie.
Nochtans is een volledig begrip van de Universele Wet vereist en deze zal worden verschaft aan al onze Ambassadeurs van
Vrede die interdimensionaal te werk zullen gaan.
*Het Paradigma van de Buitenaardse Realiteit.
*Multiversums en Interdimensionale Rijken, Net punten en de Eenheid Matrix.
*Interdimensionale Communicatie en Contact, plus intelligente, persoonlijke en planetaire voorbereiding hiervoor.
*Voorbij Quantum: Helder inzicht in Transhumanisme, plus de ondersteunende wetenschap van Ray Kurzweil zoals in zijn
boek The Singularity is Near.
*Het Programma van Persoonlijke en Planetaire Ascensie – Het Hoe en Waarom van alles & Begrijpen van de Cycli van
Descensie en Ascensie.
*PLUS de Wetenschap van I.D. (Interdimensionale Veldwetenschap).
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TRAINING: De programma’s van de AMBASSADE VAN VREDE worden
gedetailleerder behandeld in de dieptetraining die zal beginnen 2008 via:
Online Cursussen voor zowel de Diplomaten van Liefde als de Ambassadeurs van Vrede. In
deze cursussen ontvang je persoonlijke instructies in de vorm van MP3 bestanden plus het
werkboek van de Ambassade. Zij zullen vroeg in 2008 beschikbaar zijn.
De training en het bijeenkomen van de Diplomaten van Liefde en de Ambassadeurs van Vrede
zal ook persoonlijk door Jasmuheen worden voortgezet met haar jaarlijkse reizen rond de
wereld. Klik hier voor haar jaarlijkse tourschema. Tijdens haar retraites en weekend seminars
verschaft ze ook trainingen in de Persoonlijke-, Globale- en Universele
Harmonisatieprogramma’s van de Ambassade.
http//www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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BIJKOMENDE GESPECIALISEERDE TRAINING:Training in het PRANAPROGRAMMA persoonlijk met Jasmuheen:
Gelieve op te merken dat behalve haar jaarlijkse seminars en retraites
Jasmuheen een kleine groep mensen traint in het Pranaprogramma via het
ongebruikelijke proces van Donkere Kamer Retraites. Mogelijk wilt u
haar gratis e-boek lezen Darkroom Diary Downloads & The Freedom of
the Immortals. Klik hier om meer over deze retraites te weten.
Jasmuheen haalt ook punten over het Universele Humanisatieprogramma
van de Ambassade van Vrede aan tijdens haar Sacred Art retraites.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDULE
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