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LAAT JE LICHT SCHIJNEN
___________________________________________________________________________

Jouw leven en de wereld om je heen reflecteren je eigen ontwikkeling in bewustzijn.
Heb jij je al eens afgevraagd “WAT IN JOUW EIGEN LEVEN DE ONBALANS IN DE WERELD
VOEDT“?
De onzekerheid en twijfel confronteren ons heden ten dage met onze waarheid.
We ontmoeten veel doemdenkers, stemmen die vernietiging en onzekerheid
prediken…Deze stemmen komen niet voort uit de alom tegenwoordige wijsheid die
steeds in de mens aanwezig is. Ze teren op angst = Oude Energie !
Onbalans komt voort uit gebrek aan eigen-liefde (dit is niet hetzelfde als egoïsme !).
Gehechtheid is het verlangen naar controle over en krijgen “wat je mist”, niet vanuit de
verbinding met je innerlijke wereld…maar van de ander.
Je staat sterker wanneer je handelt vanuit je innerlijke verbondenheid.
Wanneer je verantwoordelijkheid opneemt voor je eigen leven zal de kracht in je lichaam
toenemen.
Resoneer met de gedachte dat je gesteund wordt door de overvloed aanwezig in het
Universum.
Dankbaarheid voor de kracht die je reeds hebt doet die kracht toenemen.
Hoe meer je aan jezelf werkt, hoe meer je de planeet helpt de nieuwe verbindingen te
maken.
In 2012 is het belangrijk af te wijzen wat ons op onze weg niet langer dienen kan; eigenliefde te ontwikkelen alsook het creëren van vreugde in ons leven.
Leer met een doel te leven, karma los te laten en onze transformatie te begrijpen.
Benader relaties vanuit heelheid en je zult waardering en respect aantrekken.
Opgelet ! In 2012 zal de Oude Energie sterk opleven om verandering te ontmoedigen.
Versterk je energie en veranker het Licht.
Een ineenstorting in wereldwijde chaos echter zou de Nieuwe Aarde niet dienen en zal
bijgevolg niet plaatsvinden. Oude maatschappelijke structuren en organisaties – welke
niet afgestemd waren op de behoeften van de individuele mens en hun afstemming met
het holistisch karakter van het menszijn kwijt raakten - verliezen vrij snel hun
aansluiting met de maatschappelijke processen en nieuwe sociale vormen.
De nieuwe voorzieningen zullen zorgen voor het vervullen van de basisbehoeften voor
ALLE mensen. Ieder mens heeft recht op een volwaardig bestaan, op ruimte tot
zelfexpressie en creativiteit. Samenwerking en gelijkwaardigheid staan hoog in het
vaandel in de toekomst.
Communicatie zal in de toekomst gebeuren van hart tot hart, dus volkomen draadloos.
Dat is het punt waarbij geen grenzen opduiken van verlaten gebieden of dichtbevolkte
steden. Dit is het punt waarop wij al die communicatie-apparatuur niet meer nodig
hebben. Dit is wat men noemt “DIEP CONTACT”. Communicatie met weinig woorden
evolueert uiteindelijk naar communiceren met alleen maar energie.
Je merkt het reeds lang – hoe woorden je bedoeling in de weg staan, hoe je woorden
niet begrepen worden, hoe je woorden worden verdraaid, hoe men niet echt luistert naar
hetgeen je meedeelt…
Projecteer je gedachte, je boodschap naar het Universum. Je boodschap zit vervat in je
glimlach, je dagelijks taalgebruik…

Spreek je waarheid, druk je ontevredenheid uit want het zuivert de lucht en maakt het
mogelijk die nieuwe wereld waar je instapt mee te scheppen.
Onze ascensiesymptomen zijn van voorbijgaande aard. Oude Energie en Nieuwe Energie
botsen met elkaar. De botsing met onze energetische trilling geeft lichamelijke
ongemakken, zelfs ziektes. Heel je systeem wordt terug uitgelijnd, her-verbonden, je
DNA-structuur verandert…
De realisatie en de ontvouwing van al deze nieuwe verbindingen laat zich pas binnen een
kleine 3-tal decennia zien.
Laat je Licht schijnen in 2012 om zo de massa te leiden in hun overgang naar 2013.
Een liefdevol en ondersteunend Universum staat steeds aan je zijde.
Het zij zo !
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