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VERANDER JE TOEKOMST IN HET NUNU-MOMENT
Wanneer je reeds op een hoger ontwikkelingsniveau bent, zal je deze maand intense
wijzigingen ondervinden, veel uitdagingen en doorbraken, d.w.z. wanneer je de afbraak
van het oude toelaat.
Zo wordt jij inspiratiebron voor diegenen welke zich nog niet op jouw niveau bevinden.
Alles wat controle, afscheiding of dominantie in de hand werkt zal uit elkaar vallen of
afbreken.
Dit geeft meer mogelijkheden tot het gebruik van creatieve krachten die het goede
dienen voor het geheel.
Individuele zielen komen tot meer bewustwording…
In onze herinneringen spreken we van oud karma en oude overtuigingen, de wonden
van onze ziel. Al deze verwondingen zijn bedacht door onze mind. Karma, wonden en
overtuigingen ontstonden door de interactie van het menselijke Zelf met de mind.
Vanuit de ziel was er slechts creatie.
De mind werd gemachtigd te heersen ten tijde van Atlantis, waar ook de dualiteit in het
leven werd geroepen. Dit veroorzaakte afscheiding met de eigen ziel, onze Goddelijke
Essentie. De bron van compassie en zelfliefde verdween steeds meer op de achtergrond.
Maar je Goddelijke Essentie sluimerde in jezelf.
In deze fase van meer bewustwording herontdekken individuen het contact met hun ziel,
met hun Goddelijke Essentie.
Wanneer mensen dit hernieuwde contact uitstralen gaan anderen in je omgeving je
anders benaderen, mensen gaan je anders bekijken.
Door jouw Zijnstoestand inspireer je anderen om hun blokkades op te heffen die de
liefde van de mens voor zichzelf en de opening van het hart in de weg staan.
Mensen komen alzo steeds meer in hun eigen kracht. De relatie met zichzelf wordt
geheeld. Ze worden zich steeds meer bewust van hun eigen Goddelijkheid.
Dit Zelfbewustzijn, het verhogen van je energetische trilling wordt je spirituele identiteit
die zich verankert in eenheid hier op Aarde. Hierdoor ontstaat tevens het bewustzijn
van de integratie tussen Hemel en Aarde.
Eigenlijk bevinden we ons allen in de overgangsfase van dualiteits- naar
eenheidsbewustzijn. Onze focus op de buitenwereld verplaatst zich nu naar onze
binnenwereld. Je gaat met jezelf een relatie aan van onvoorwaardelijke liefde en zo ook
met anderen en met de jou omringende wereld.
Wanneer er – vanuit het bewustzijn van je eigen Goddelijke Essentie – liefde is voor je
eigen ZIJN, dan voel je je vrij en niet meer afhankelijk van verwachtingen van de
buitenwereld.
Het bewustzijn van je Hogere Zelf brengt je in contact met hogere niveaus van
bewustzijn: je beseft dat je eeuwig bent, je voelt je verbonden met de natuur en met alle
mensen, je voelt je één met de gehele schepping, je ervaart God in jezelf en de wereld, je
ervaart eenheid en maakt contact met subtiele aardse dimensies.

Dagelijks even stil zijn om je te verbinden met je innerlijke essentie is in deze crisistijd
bevorderlijk voor jezelf alsook op collectief niveau.
Zelfbevestiging dient van binnenuit gevonden te worden.
De vervulling van jezelf vindt je in je verbinding met je Goddelijke Bron.
Wil je meebouwen aan de Nieuwe Wereld…in dienst van het algemeen belang, in balans
en met respect voor de Natuur, in oprechte belangstelling, wijsheid en inzicht,
bewustzijn van overvloed, het uitdrukken van je eigen Goddelijke Essentie in
eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde…omarm dan je scheppingskracht in al
zijn facetten. Dan wordt dit een bron van vreugde in je dagelijks bestaan.
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