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EEN BRUG TUSSEN DE MENSELIJKE EN GODDELIJKE
ASPECTEN VAN ONS WEZEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de uitputting die velen ervaren heden ten dage wordt steeds duidelijker dat het oude geen
voldoening meer geeft. We evolueren naar een nieuwe manier van leven.
Momenteel is er een instroom van energie van de Bron.
Door de intens toegenomen energie die ons lichaam bombardeert doen onze spieren pijn.
Adem diep en vind de plek binnenin je waarin je kan ontspannen. Een plek voor blijdschap
waarin al die intensiteit even kan rusten.
De zonsverduistering van 20-21 mei 2012, de maansverduistering van 4 juni 2012 en de Venuseclips van 5-6 juni 2012 geven ons de mogelijkheden te groeien naar een hoger
bewustzijnsniveau en dit in ons leven te integreren, er mee in harmonie te komen.
De nieuwe wereld die wij aan het opbouwen zijn wordt gekenmerkt door mensen welke in hun
eigen kracht staan.
Dit betekent eveneens dat wij verantwoordelijk zijn voor onszelf, voor onze energie en om onze
talenten te manifesteren.
Wij als mensheid, gaan momenteel in ijltempo vooruit d.m.v. onze eigen gedachten.
Vermits wij mensen het belangrijke vermogen bezitten om ons aan te passen, zal het vaak nodig
zijn gehechtheden los te laten, bv. oude manieren van verbondenheid welke niet gebaseerd zijn
op wederzijdse waarde en verbinding. Geven en ontvangen horen in balans te zijn.
Wanneer je weerstand vertoont tegen beweging en verandering zul je zwaardere problemen
ervaren in rug en benen. Alles in weerstand zal naar boven komen. Alles wat te maken heeft met
loslaten van illusies van gehechtheid.
Als je volledig in je eigen lichaam aanwezig bent met je bewustzijn dan ben je volledig in contact
met jezelf en ervaar je geen eenzaamheid meer. Dan ben je in staat te genieten van je
Zijnstoestand op Aarde.
Als kosmische wezens met Aarde-ervaringen het leven beleven vanuit aandacht, verbinding,
passie, liefde, kracht, respect en bewustzijn in onze groei naar een kosmische bewustzijn als
mens, dat geeft echte vervulling en geluk.
De kosmische ontmoeting tussen Venus (liefde, schoonheid, vrouwelijkheid) en de fysieke Zon
(Licht, kosmisch vuur, mannelijkheid) bereikt onze Aarde als eenheidsenergie, waardoor
innerlijke eenheid en harmonie ons deel worden, waarbij het kosmische Licht ons hart opent en
heelt.
Wanneer we rondom ons chaos ervaren en negatieve energieën ons evenwicht verstoren…
omring je dan met paars/indigo licht. Als je je omsluit met hoger vibrationeel licht, verhinder je
dat er aan je getrokken en geduwd wordt, dat je verstrikt raakt.
Visualiseer een wereld waarin je leeft vanuit het hart – veilig - en je je eerlijk verbindt met
liefdeskracht.

Zorg dat je intentie sterk genoeg is in het verlangen iets neer te zetten waar je altijd al van
gedroomd hebt.
Wees je ook bewust van hetgeen je denkt, voelt en hoe je handelt want dit alles keert naar jou
terug.
Als je meedeint met de aangeboden bewegingen opent je leven zich op een nieuw niveau. Je vindt
dan overvloed – de energie van de Nieuwe Aarde: overvloed in creativiteit, relatie, financies, in
schoonheid en vreugde.
Dit proces – waarbij het DNA-lichaam geactiveerd wordt en het Lichtlichaam energiegolven
door het systeem laat stromen – zal onderhevig zijn aan aanvallen van griep en verkoudheden,
ongemakken en pijn in de benen, misselijkheid, desoriëntatie, duizeligheid … Dit proces zal heel
je wezen in harmonie brengen en activeren.
De grootste behoefte van de mens is LIEFDE – onze natuurlijke frequentie en de manier om
contact te maken met onze Bron, ervan uitgaand dat wij hier op Aarde slechts tijdelijk zijn.
Weet dat jij jouw waarheid in je draagt. Herinner je wie je in werkelijkheid bent en gebruik je
ware kracht. Zie dat anderen hetzelfde zijn als jij.
Laat de angst voor de dood los, dan ben je al een heel eind op weg om het leven levenswaardig te
maken. Wij zijn hier op Aarde om ervaringen op te doen.
Via onze bewuste ademhaling komen we in een directe staat van stilte en Zijn.
Zo creëren wij de mogelijkheid een brug te bouwen tussen de menselijke en goddelijke aspecten
van ons wezen.
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
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