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Wij leven in een tijd waarin we de mogelijkheid ontvangen om ons weer te verbinden met de
oorspronkelijke Scheppingsspiraal van de Bron.
We gaan de weg van dualiteit naar eenheid.
Dit omvat voornamelijk innerlijke ervaringen i.v.m. ons groeipotentieel.
Chaos en niet meer weten zijn signalen van deze heilzame verandering.
Het oude dient eerst losgelaten vooraleer het nieuwe zich kan aandienen.
Eerst acceptatie van jezelf en de ander zonder veroordeling. Hoeveel je hiervan reeds onder
ogen hebt gezien en geaccepteerd bepaalt het tempo waarmee je deze nieuwe energie kan
integreren in je dagelijks bestaan.
Alles w at je afwijst, dus niet accepteert, zal zich uitvergroot bij je aandienen.
Op het ogenblik dat je in acceptatie gaat wordt het je duidelijk wat de betekenis is van de
gebeurtenis/situatie.
Blokkeer niet langer je innerlijke creatieve stroom vanuit angst, want dat krijg je waarschijnlijk
terug. Laat vanuit je hart je Zijnsenergie de wereld instromen, je aandacht gericht op de stilte in
je hart; zodat je de essentie overbrengt in je creaties.
Er wordt meer authenticiteit en eigen verantwoordelijkheid gevraagd.
Alle bestaande structuren zullen daarvoor transformeren in meer flexibele en meer leefbare
modellen.
Wij dienen ons leven zelf in te richten en te leven.
Gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheidszin staan op de bovenste treden.
Op 21-12-12 stonden de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, de Zon en de
Maan op één lijn met de Aarde. Vanuit het Zwarte Gat in de Melkweg kwam een enorme
energiestroom op gang, waarbij iedere planeet de energiestroom door haar zwaartekracht
een beetje afboog. Zo kwam er een bundeling van planetaire energie op gang. Dit gaf het effect
van een laserstraal doordat de Aarde om haar as draait.
De oude wereld en op ego-gebaseerde structuren vallen verder uiteen.
De uitdagingen van 2012 waren noodzakelijk opdat jij zou volgen wat in je Hart en Ziel is
gelegd.
Een nieuw bewustzijn dient zich aan.
Je geeft er zelf mee vorm aan door je ontvankelijk op te stellen voor het scheppen van een
bewustzijnssprong. Je bent dan mede-creator aan de toekomst, in het heden gecreëerd.
Indirect is de gehele Kosmos verbonden met dit proces.
Alles wat op Aarde plaatsvindt, heeft invloed op de totaliteit van de Kosmos en omgekeerd.
Het Absolute en het Aardse zijn in wezen één.
In het Aquariustijdperk zal de mens de dualiteit overstijgen en leven/handelen vanuit liefde en
eenheid.
Het openen van onze harten draagt bij aan het in balans komen van de mannelijke en
vrouwelijke energie in ons allen en in de samenleving.
Eenmaal die principes in balans komen wij en ook de wereld in balans.
Wij zijn nu binnengetreden in het eerste deel van de vortex die een start betekent naar onze
Nieuwe Wereld. De grote golf van 12.12.12 heeft dit in gang gezet.

Het element TIJD wordt nu samengedrukt en wordt de volgende maanden nog meer
samengedrukt. Plotseling zal je niet meer weten wat er tijdens de dag gebeurde. Geen nood ! Dat
komt weer goed.
We hebben beide kanten van de vortex nodig om de volledige poort te ontdekken om te
ascenderen zonder terug naar Thuis te moeten of onze lichamen te veranderen.
De poort waardoor wij moeten levert ons rond half januari af aan de andere kant.
Voelt het bij jou ook zo raar in je hoofd ? De nieuwe energieën proberen zich te settelen en ons
lichaam heeft het daar niet altijd gemakkelijk mee.
Lichamelijke rust is aangewezen wanneer je voelt dat je signalen ontvangt.
Ik wens jullie een zachte overgang.
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