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ACTIE
_________________________________________
De maand oktober geeft ons de impuls om het geleerde te activeren.
Om geen energieverlies toe te laten – veroorzaakt door onze oude trauma’s – is het noodzakelijk
dat we die trauma’s opkuisen om in vrijheid verder te evolueren.
Bekijk dus tijdens deze maand je angsten, kwaadheid, kritiek, gebrek aan zelfliefde, spijt,
twijfels, oordelen…allemaal zones waar je energie lekt. Herstel je energie om die te gebruiken in
het bekrachtigen van je leven.
Focus je op je natuurlijke talenten om je capaciteiten te manifesteren.
Laat je “controleur” los want die weerhoudt je van echt de leiding te nemen via je hogere wil.
Talenten die je reeds hebt uitgeoefend en waarin je hebt geïnvesteerd, zullen deze maand in
uitvoering en vervulling versnellen.
Maak contact met je ziel en vraag wat ze nodig heeft.
Vergeet niet te genieten van het NU terwijl je je plannen maakt.
De Aarde bereidt zich voor op de geboorte van een andere menselijke vorm. Vroeger gebeurde
dat d.m.v. cataclysmen – alle mensen moesten de planeet verlaten. Wij zullen transformeren van
het ene niveau naar het andere zonder ons fysieke lichaam achter te laten.
Die landen waar fysieke reacties plaatsvinden zijn landen waar de Aarde een nieuwe dimensie
binnengaat om te groeien en ruimte te maken voor geautoriseerde mensen op deze planeet.
Die reacties zijn dikwijls gerelateerd aan aardbevingen maar ook aan andere varianten.
De Aarde brengt zichzelf in balans d.m.v. de herverdeling van water. Dit kan nog meerdere
jaren doorgaan totdat de Nieuwe Aarde verankert.
Alle landen waar een frequentieniveau heerst dat geen bestaansrecht kan hebben op de Nieuwe
Aarde – je ziet in het nieuws wat daar gebeurt – deze landen hebben het moeilijk en revolteren
met de oude energie.
Vasthoudendheid aan oude energieën belemmeren je heel te zijn omdat je die negatieve energie
meeneemt in de toekomst. De beheersing van je toekomst ligt bijgevolg in het zuiveren van je
verleden.
Zolang je je bevindt in de frequentie van dualiteit, m.a.w. van afscheiding, zullen je linker- en
rechterhersenhelft zich niet herenigen en kan je niet afstemmen op eenheidsbewustzijn.
Je dient ook te streven naar de beheersing van je ego-wenslichaam en het zuiveren van je 3
lagere astrale lichamen. Zij houden het collectieve overtuigingssysteem vast.
Op weg naar het Pad van Verlichting is drama om je heen niet meer interessant, de lagere
frequenties van gehechtheid belichaam je niet meer. Aanschouw drama als waarnemer en niet
langer als deelnemer.
Verbind je met je fysieke Zielezelf, daarna je Hogere Zelf en vervolgens met je Etherische
Replica. Eens deze fasen doorlopen kom je in een versnelling terecht naar Ascensie.
Blijf hierbij in je hart gecenterd. Daar verblijft een zaadje van pure Scheppers Essentie.

Als je steeds verder afstemt op hogere energieën zal je merken dat je omgeving – nog in een
3d/4D omgeving vertoevend – aan je trekt. Maar al deze lagere frequenties zullen samensmelten
met de hogere frequenties van Licht en de lagere frequenties zullen automatisch
getransformeerd worden door je liefdevolle intenties in de hogere frequenties.
Je vrije wil stemt dan overeen met de Wil van onze Vader/Moeder God.
Hoe meer je chakra’s in balans komen des te meer zal je ascensieproces versneld worden.
Adem Licht in via je kruin en adem onvoorwaardelijke liefde uit via je hartchakra.
Er zullen steeds uitdagingen op je pad blijven komen omdat je je pad van dualiteit en polariteit
dient uit te lopen om het niveau van vrede en harmonie te bereiken. Deze uitdagingen verruimen
je bewustzijn en kunnen slechts op een hoger niveau opgelost worden.
Wanneer je uitstijgt boven je ego-zelf en de daarbij behorende conflicten dan kan je iedere
situatie waarnemen d.m.v. een filter van liefde.
Integreer dus je conditioneringen (die je vroeger zo goed gediend hebben) om – terwijl je
ontwaakt en bewuster wordt – steeds dichter bij jezelf te komen.
De intense energie die binnenkomt kan je allerlei ongemakken bezorgen. Het komt door de
versnelling in onze ontwikkeling door de ruimte in bewustzijn die wordt geschapen door onze
collectieve en individuele groei. Wij zijn nl. op zoek naar meer perspectief in ons persoonlijk
leven. Op die manier komen wij in contact met “een innerlijk eenheidsgevoel” en “het bij een
groter geheel horen”. Dit op zijn beurt geeft ons een gevoel van vrijheid en contact met ons
Hogere Zelf.
Speel dus niet slechts de rol van Geschapene maar ook van een bewuste Schepper.
Realiseer je dat als je steeds bezig bent met drama je zelf drama creëert. Laat de overtuiging los
dat je alleen kan groeien vanuit lijden. Dat dateert uit de tijd dat het mannelijk/vrouwelijke niet
verbonden en niet in balans was.
Omdat alle mensen met elkaar verbonden zijn stimuleert de ontwikkeling van één mens
eveneens de ontwikkeling van de ander.
Des te meer je hartchakra is geopend krijg je ook meer de behoefte om anderen te inspireren
deze weg te gaan. Let wel: inspireren betekent niet overtuigen !
Je hart openen wil zeggen: het voelen van mededogen en onvoorwaardelijk liefde voor jezelf en
voor de anderen. Dit is op zijn beurt gekoppeld aan acceptatie en begrip van jezelf en van
anderen. Beperkingen en blokkades die onoverkomelijk leken verdwijnen daarbij als sneeuw
voor de zon en je komt steeds meer boven “goed en kwaad” te staan.
Wens je een betere wereld in het heden en in de toekomst…gebruik dan de kracht van het
heden.
Heb vertrouwen in jezelf en neem je verantwoordelijkheid voor je eigen scheppingskracht.
Het zij zo !
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