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De vrije uitdrukking van je pure Zelf…dat is de waarheid van je Wezen en het erkennen van
jezelf vanuit de kwaliteit van persoonlijke kracht.
Zelf-uitdrukking hangt samen met het keelchakra. Je kan je dus verwachten aan veel activiteit
in je keel, anders gezegd kondigen spanningen in je keel nieuwe energieën aan die worden
tegengehouden door de lagere wil.
Het contact met je authentieke zelf bewerkstelligt je groeiproces.
Je kan kiezen om ofwel naar binnen te bewegen in de kracht van de hogere wil of vast te blijven
zitten in de controle van de lagere wil, het Pad van Licht of het pad van schaduw.
De evolutie van de Aarde, het Zonne-systeem, de melkweg en dit sub-universum is volop actief.
Alles wat overeenkomt met oude regels en richtlijnen net zoals onbetrouwbare religieuze
instellingen en organisaties brokkelen af.
Radicale, culturele, sociale en politieke grenzen binnen 3D/4D worden uitgedaagd en
uitgezuiverd.
Het bewustzijn van de mensheid kent een voorwaartse beweging en die is door niets meer te
stuiten.
IEDEREEN wordt opgenomen in de stroom van verruimd bewustzijn of valt in de val van
traagheid en chaos.
ELK ras, land, culturele groep zoekt naar een hogere richting, een hogere frequentie, een meer
verfijnd bewustzijn.
Ook de lichaamsstructuur van de gehele mensheid wordt geleidelijk aan meer verfijnd en
verbeterd.
Complete facetten van Schepperbewustzijn zijn gereed om geactiveerd, geprogrammeerd en
gemanifesteerd te worden in nieuwe, onbeperkte creatieve inspanningen.
Hoe sneller je je negatieve persoonlijkheidskenmerken harmoniseert of neutraliseert, hoe sneller
je goddelijk potentieel of meester-Zelf tevoorschijn zal komen.
Je krijgt voortdurend testen van tolerantie, liefdadigheid, nederigheid en geduld. Eveneens
wordt je culturele opvatting uitgedaagd.
Je bewustzijnscoderingen worden constant aangepast door je positieve of negatieve gedachten,
intenties en handelingen.
De zaadgedachten die de negatieve frequentiepatronen van deze aspecten bevatten, zullen
frequent verschrompelen en verdwijnen, indien je ze niet meer energetisch voedt.
De enige manier om vredige gedachten te creëren is “gewoon” te zijn, in alle eenvoud JEZELF
te zijn.
Kijk dan naar je kwaliteiten en zie hoe je ze kan manifesteren.
Focus dus je energie op die facetten van je leven die je wil wijzigen.
Als je intenties gericht zijn op het hoogste goed voor de hele mensheid, zal een grotere mate van
Schepperlicht je deel zijn.
Richt je aandacht op eenheid. Dit uit zich door respect, acceptatie, verbroedering,
gelijkwaardigheid en onderlinge steun. Dit kan de wereld transformeren.
Richt je op het onderkennen en omarmen van de verschillen i.pl.v. ze te onderdrukken of te
ontkennen. Dit bekom je door vanuit je hart te kijken. Zo zal er geleidelijk aan steeds minder
ruimte overblijven voor terreur in het bewustzijn van de mensheid.

Zet dus onvoorwaardelijke liefde neer in de praktijk en bouw zo mee aan een betere wereld, aan
onze Nieuwe Aarde.
Ware vervulling vind je alleen binnen jezelf. Er is niets buiten jezelf dat je werkelijk kan
vervullen.
Wees dus trouw aan jezelf. Je kunt je alleen van binnenuit vervullen.
Jijzelf bent je belangrijkste creatie.
Omarm je Aardse Goddelijkheid.
Het hoogtepunt op 21-12-2012 van de afstemming van de Aarde met de kern van de melkweg is
een reflectie van je intentie om je met je eigen Goddelijke Bron af te stemmen en deze
verbinding op Aarde te integreren.
De collectieve en kosmische aard van dit proces ondersteunt je transformatie en geeft je toegang
tot een diepere integratie van je Goddelijk bewustzijn met je leven als mens.
We spreken van de geboorte van een nieuw menselijk bewustzijn.
Ondertussen komen allerlei zaken in ons leven aan het licht, zaken die vroeger in de doofpot
belandden, schaduwkanten die we niet durfden te bekijken, zaken die jarenlang vastzaten
komen plots in een stroomversnelling en zelfs tot een oplossing.
We hebben veel vertrouwen en overgave nodig om deze uitdagingen te accepteren.
Ontwikkel goddelijke onpartijdigheid, neutraliteit voor negativiteit zodat je gecentreerd kunt
blijven in je Heilig Hart dat toegang geeft tot jullie reservoir van Godkracht.
Dit bekom je door te leven in een voortdurende staat van vreugde en dankbaarheid en een
overweldigend gevoel van liefde.
Het zij zo !
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