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BOUWSTENEN VAN JE TOEKOMST
Als je steeds bevestiging zoekt, bevestiging van je eigenwaarde bij de buitenwereld, m.a.w. je egowenslichaam is dominant – dan ben je een gemakkelijke prooi voor omstandigheden en mensen om je
heen.

Gedachten, gevoelens, woorden…zijn de bouwstenen van je toekomst.
Liefde creëert harmonie. Liefde en mededogen vormen de hoogste frequentie binnen het spectrum van
licht en schaduw van de mensheid.
Haat en angst veroorzaken afscheiding en brengen disharmonie om je heen.
Momenteel worden alle herinneringen aan pijn, lijden en allerlei negatieve ervaringen – opgeslagen in je
hersenen – geleidelijk aan getransmuteerd in hogere frequenties.
In je dagdagelijkse situaties echter is het niet gemakkelijk steeds in je sereniteit te blijven.
Diegenen die je in innerlijke verwarring brengen zijn je beste leraren. Eigenlijk leren zij je wat je kan
loslaten – als je er voor open staat – en wat je kan healen.
Als jij je lessen hebt geleerd – vanuit deze spiegeling – zullen die personen geen macht meer over je
werkelijkheid hebben.
Zij zullen uit je leven verdwijnen.
Wanneer jij je perceptie verandert en vanuit je hartscentrum leeft, zullen de mensen om je heen stilaan
veranderen.
Focus op je hartsenergie en geleidelijk aan vind je evenwicht tussen het hoofd en het hart.
Laat los dat “denken wat je zou moeten doen” !
Pijn komt absoluut uit het denken voort.
Doordat we op een keerpunt staan in ons evolutieproces, ervaren we lichamelijke uitputting en allerlei
ziekte-symptomen – van mild tot chronisch…
De harmoniserende uitdagingen worden persoonlijker van aard.
Deze imperfecties zijn noodzakelijk om naar een volgend niveau te evolueren.
Eerst ervaren we de transformatie in onze emotionele energie.
Een enorme energiegolf waait door de ganse mensheid.
Alles wordt daardoor gewijzigd.
Terwijl de zonne-energieën toenemen wordt de druk tussen de polariteiten steeds duidelijker. De
polarisatie van het menselijk bewustzijn tussen diegenen die de menselijke spirit willen vastzetten en
diegenen die willen bevrijden, wordt steeds duidelijker.
Als je bij de laatstgenoemden behoort, kan je voor de kleinste dingen in je leven waardering koesteren.
Uit deze kleine waarderingen kunnen grote dingen opbloeien. Je creëert dan vooruitgang in je ervaringen.

Deze maand is geschikt om jezelf te bevragen:
1. wat moet ik leren uit deze situatie ?
2. waarin vind ik genezing voor mij ?
3. welk nieuw beging wordt nu gemaakt ?
Op 20 mei voltrekt zich een volledige zonsverduistering – voor het eerst in 26 000 jaar.
Dit wordt spectaculair.
Verzamel je waar je kunt, mediteer en open je hart om deze mega-overgangsenergie te ontvangen.

Verwacht je aan duizeligheid, apathie, vermoeidheid, stemmingswisselingen, slapeloosheid, angst,
lethargie – de zgn. ascentie-symptomen.
Bij iedere energie-toename is er fysieke-, mentale- en emotionele aanpassing nodig.
Deze energie is vrouwelijk van resonantie en brengt evenwicht in die aardse gebieden waar nog
mannelijke onbalans heerst.
Zelfs al is dit alles ongemakkelijk en zenuwslopend – het is een natuurlijk organisch proces van herstel
van je goddelijke oorspronkelijke Blauwdruk Gods-essentie.
De Nieuwe Aarde begint met de Nieuwe Jij.
Het is uiterst belangrijk alles wat om je heen gebeurt
1. te bekijken vanuit een hoger standpunt, zodat je met je aandacht in je Heilig Hart – je
krachtcentrum – kunt blijven en je
2. te blijven richten op je huidige taak, om zo de weg te verlichten voor diegenen die zich achter op
het pad bevinden.

Het zij zo !
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