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OP WEG NAAR HET LICHT
Wij voelen ons niet langer opgetogen over dezelfde dingen die we gewend waren. Hoezo ?
De wereld is veranderd en wij veranderen mee. Wij veranderen opnieuw onze energie en zien
een nieuwe belevingswereld van onszelf. Wij gronden ons op een nieuwe manier in deze nieuwe
wereld.
Het wordt een hele uitdaging te leren leven in een wereld van “geen geheimen meer”.
De energie van creatie in ons is toegenomen maar we zijn nog niet in staat om deze energie
volledig te verankeren.
Energie is op ieder ogenblik overal om ons heen maar moet naar een bruikbare vorm
getransmuteerd worden.
In deze periode ontstaat een betere en diepere communicatie van delen en gemeenschap met
anderen. Dit alles leidt tot meer vertrouwen in je medemensen. Wij zullen elkaar inspireren in
Zielsgroepen welke vollediger zullen samenkomen.
Voor diegenen welke meer bewustzijn hebben verworven door het doen van innerlijk werk, zal
er voor elkaar grotere aandacht komen.
Het “wij”-bewustzijn wordt mogelijk gemaakt door de inbreng van planetaire hiërarchie.
Iedereen wordt beïnvloed door het Goddelijk Plan.
Tijdens de maand juli zal het ons duidelijker worden welke acties ons de richting aangeven voor
hetgeen we nodig hebben op niveau van zielsontwikkeling.
Kiezen we voor angst dan blijven wij de ander beschuldigen en projecteren.
Wanneer we kiezen voor liefde dan durven we ook naar onszelf te kijken.
Tot 2021 kan een herstructurering van alle maatschappelijke vormen plaats vinden.
Dit herstructureringsproces geeft meer ruimte aan meer betekenisvolle waarden en normen
gebaseerd op het openen van het hart en het ervaren van onvoorwaardelijke liefde en
eenheidsbewustzijn.
Het is tijd om beknottend, beperkend geloof in onze huidige staat van Zelfbewustzijn af te
schaffen en als medescheppers van de nieuwe wereld te ZIJN middenin een mentaal en
emotioneel opruimings- en reinigingsproces.
Wees bereid tot verandering.
Het is tijd je te bevrijden van het martelaarschap en slachtofferbewustzijn geassocieerd met
plicht, houden van anderen en rechtschapen gedrag.
Door het geschenk van de Vrije Wil kies je zelf hoe en wanneer je door het proces van loslating,
transmutatie of het opwaarderen van alle oude beperkende gedachtevormen en structuren heen
gaat.
Iedereen doet op elk moment het beste wat hij of zij op dat moment kan, met het bewustzijn dat
hij of zij op dat moment heeft.
Wanneer je regelmatig je aandacht naar binnen richt en contact maakt met je Hogere Zelf dan
kom je in een opwaartse spiraal waarbij je steeds meer in je eigen kracht komt en die mensen
naar je toetrekt waarvan je iets kan leren.
Wanneer je vanuit je hart leeft – het elektromagnetisch veld van het hart is 60x krachtiger dan
dat van het brein – en vermits we allemaal met elkaar verbonden zijn door het
elektromagnetisch veld van onze Aarde, draag je bij tot samenwerking en hogere
ontwikkelingsniveaus.
We willen geen illusies meer, we willen waarheid.
Vergeving is steeds weer aan de orde, iedere keer een nieuwe laag met veel liefde aanpakken.

Je Zijn in je Doen manifesteren en je bewust worden van je kernkwaliteiten.
Onverwerkte emoties en onbewuste angst kunnen nog je scheppingskracht blokkeren.
Weet dat we op weg zijn naar het Licht.
Ons lichaam heeft veel aarding nodig omdat ons lichaam het grondingssysteem is voor de
binnenkomende kosmische energieën.
We worden geconfronteerd met een gevoel van leegte – een nog niet goed te vatten gevoel.
Toch zijn we daar naar op weg om vanuit die leegte nog ongekende creaties te scheppen welke
ons huidig bevattingsvermogen te boven gaan.
Geniet van deze boeiende tijden en wees lief voor je Zelf.
Het zij zo !
In Licht , Liefde en Heilige Klank.
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