Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

2014
BEN JE GEREED VOOR DE VERSNELLINGSFASE ?
NIEUWSBRIEF

JANUARI

Ontwaken en veranderlijke situaties gaan hand in hand.
Als je moeite hebt met het ontwakingsproces dan zijn er delen in jou die nog wortelen in “overleven”.
Ontwaken echter betekent Leven en niet meer overleven.
Het jaar 2014 zal veel in beweging brengen. Het schept ruimte voor het creëren van nieuwe mogelijkheden
en initiatieven. De mensheid bevindt zich in 2014 in een opstijgende fase. D.w.z. dat het groeiproces in een
versnellingsfase komt.
Het ontwaken van je Aardse Goddelijkheid bereik je door alle aspecten van je leven en je persoonlijkheid
op een hoger niveau te tillen. Geen uitstel meer in het Aquariustijdperk !
De ervaringen van rust en vrede zullen ongetwijfeld afwisselen met een terugvallen op oude patronen van
functioneren en bijgevolg onrust en disharmonie.
Deze contrasten stimuleren je tot heldere keuzes maken en het bevorderen van de integratie met hogere
bewustzijnsniveaus.
De adem is steeds de connectie tussen de mens en de ziel.
Als je niet goed weet wat je te doen staat, maak het dan even stil binnen jezelf – om op adem te komen ! –
en maak via intentie verbinding met jouw essentie, jouw ziel. Houd je fysiek en emotioneel lichaam onder
controle en sta de veranderingen in jouw leven toe, eer de gekwetste delen in jou en geniet van het contact
met jouw ziel. Vanuit dit contact dient de juiste richting zich vanzelf aan.
De ontkenning van je Goddelijkheid de voorbije 5 000 jaar hoorde bij de verankering van je
persoonlijkheid in de materie. Het is nu tijd om je Goddelijk bewustzijn in je menselijk bewustzijn te
integreren.
I.pl.v. je afhankelijk op te stellen als een beperkt individu t.o.v. de buitenwereld kijk je naar jezelf als een
zelfbewust iemand dat zich realiseert dat hij/zij vorm geeft aan het eigen leven en daarvoor
verantwoordelijkheid neemt.
Je zal verder groeien in eenheid – de eenheid die je eerst en vooral binnenin jezelf dient te herstellen – en
de dualiteit van goed en kwaad overstijgen. Daardoor komt ook een einde aan de rollen van slachtoffer en
dader en de consequenties hierbij.
Je kan de problemen waarnemen maar tevens de schoonheid zien en de energie voelen om die problemen
op te lossen.
Transformaties kunnen angst en twijfel oproepen wanneer je merkt dat alles wat solide leek ineens begint
af te brokkelen. Dit alles wordt wel degelijk vervangen door meer flexibele en ondersteunende structuren
voor het leven op Aarde.
Om op de best mogelijke manier doorheen deze veranderingen heen te komen zorg je dat je uitgelijnd
blijft met jouw Hart en jouw innerlijke Vrede.
Je terug verbinden met de natuur en de wereld van de Elementalen, terugkeren naar een respectvolle coexistentie met de natuur is noodzakelijk om te gedijen. Tussen de menselijke behoeften en andere
levensvormen dient balans te zijn, vermits alles verbonden is met elkaar en het levensweb. Je kan niet tot
bloei komen zonder evenwicht, zonder in harmonie te leven met de natuur.
Jij kiest welke frequentie van Licht je uitstuurt en wat je wenst te co-creëren met dat Licht in functie van
de collectieve werkelijkheid.
De formule is Liefde. Handelen uit Liefde voor de Aarde.
Verhoog de kwaliteit van je levenservaring door de frequentie van je gedachten. Transmuteer
disharmonische energie naar hoger vibrerende Lichtpatronen.
Heb alzo vertrouwen dat de toekomst zich perfect aan het ontvouwen is, ongeacht de chaotische
toestanden in de wereld.
Door steeds hogere, complexere en krachtiger velden van bewustzijn in te gaan, wordt jullie Zielegroei
steeds groter en zijn jullie op weg je onvervalste, authentieke Zelf te worden.
Zoek moedig naar je eigen waarheid en leef er naar.
Bekijk positieve en negatieve resultaten vanuit een hogere positie en neem beslissingen vanuit het Hart.

Neem je persoonlijke kracht terug en creëer mee aan de nieuwe realiteit van vreugde, harmonie en
overvloed.
Ontdek en integreer je hoogste waarheid en stijg naar een verfijndere, hogere-dimensionele staat van
ZIJN.
Je kan de volgende MANTRA als ondersteuning in je groeiproces aanwenden.
MANTRA:
Al mijn behoeften en verlangens zijn vervuld zelfs voordat ik mij realiseer wat zij zijn, wat altijd voor
mijn grootste goed zal zijn en het meest heilzame goed voor de Aarde en de Mensheid.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank
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