We are the
crazy ones!
Wij leven momenteel in een hele bijzondere tijd. Waarin niets is wat het lijkt
en niets blijft zoals het was. 5D staat voor vijfde dimensie.
In deze tijd ben je misschien mensen in jouw naaste omgeving kwijt geraakt omdat
je anders in het leven staat. De verschillen zijn het afgelopen jaar nog duidelijker
geworden en dus kan het zijn dat je niet meer met elkaar resoneert. Mensen
komen en gaan in je leven, dat hoort erbij. Toch is het fijn als je je kunt verbinden
met anderen die wellicht ook deze ervaring hebben.
Voor wie is de 5Ddating community?
Onze community is voor iedereen die bewust in het leven staat. Dat kan te maken
hebben met begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en weten dat leven vanuit het
hart de oplossing is naar een mooiere toekomst. Het kan ook zijn dat je op het
gebied van jouw lichaam heel bewust bent en dus iemand zoekt die daar ook
belangstelling voor heeft. Als je veganist bent, is een relatie met een slager
gedoemd te mislukken!
5Ddating.com is voor iedereen die zich altijd al ‘anders’ en niet helemaal thuis
heeft gevoeld en op zoek is naar gelijkgestemden. Met wie je kunt praten over de
dood, buitenaardse, relaties, seks, de overheid, de betekenis van het leven en
waarom wij hier zijn. Iemand die jouw anders zijn omarmd en zelf ook bezig is met
bewustwording en zelfontwikkeling. Bij 5Ddating.com mag je helemaal jezelf zijn
en jouw unieke licht aan de wereld tonen.
Je bent niet alleen en hoeft niet meer te zoeken!
Welkom bij 5Ddating.com

Eva van Zeeland

Connect with your High Vibe Energy Tribe!
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Shine your
light bright

CREATOR EVA VAN ZEELAND

Ik ben hier om mijn licht te laten schijnen en je te laten zien hoe je jouw
anders zijn kunt omarmen en verbonden kunt blijven in deze veranderende
wereld van 3D naar 5D.
Ik ben Eva van Zeeland bedenker van 5Ddating.com en geïnspireerd om een
mooiere wereld te creëren. In 2011 startte ik mijn bedrijf Miss Natural Lifestyle in
mijn eigen zoektocht naar de waarheid.
Als kind had ik al grote levensvragen waar ik geen antwoord op kreeg. Waarom
zijn we hier op aarde, wat is mijn rol en waarom moeten we sterven? Nu weet ik
dat ik hier ben om mijn licht te laten schijnen, om te schitteren en de vibratie te
verhogen zodat we als collectief kunnen groeien naar een hoger bewustzijn.
We kunnen ons weer herinneren dat we krachtige energetische wezens zijn met
superkrachten, zoals zelfgenezing. Net als jij verloor ik familie, vrienden en
kennissen tijdens mijn ontwakingsproces. Gelukkig heb ik veel nieuwe mensen
ontmoet die zien wat ik zie. Maak je dus geen zorgen, je bent niet de enige. We
zitten hier samen in!
Met 5Ddating community heb ik een sociaal platform
gecreëerd waar je contact kunt maken met je nieuwe
vrienden en familie, je gedachten kunt delen, anderen kunt
inspireren en zelfs LIEFDE kunt vinden! Ik hoop dat je eerst
van jezelf houdt en vertrouwt op de timing van je leven!
Voor interviews en fotoshoots
ben ik bereikbaar via:
T +31(0)610805513
E love@5Ddating.com

with love
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