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Neutraliseer iedere twijfel in je
jezelf.
Elimineer iedere weerstand in je dagelijks leven op psychosomatisch vlak.
Geloof er in dat jijzelf het vermogen bezit om wijzigingen aan te brengen in jezelf.
Geloof in jezelf, bewustwording en ZelfZelf-Liefde zijn
zijn noodzakelijke ov
overtuigingen in je groei tot
SelfSelf-Healing.
Als je veranderingen
veranderingen aanbrengt in je overtuigingen, dan treden automatisch veranderingen op in
alle kleinste on
onderdeeltjes van je lichaam.
Wij bevinden ons in de overgang van liefde voor macht naar
naar de macht van de liefde.
liefde.
Hierin komen relaties onder onze aandacht. We laten los wat ons niet meer dienen kan in de
Nieuwe Energie. Dit kan ofwel breuken opleveren ofwel een veel diepere verbinding tot stand
brengen. We laten
laten de oude vorm los.
Sommigen welke eerder ons pad kruisten, passeren opnieuw
opnieuw de revue. Soms moet de draad
nog even terug opgepakt worden.
Nieuwe mensen komen in ons gezichtsveld, in overeenstemming met je behoeften.
We zien wat werkelijk waarde heeft. Er komt helderheid in
in onze intenties. We zoeken echtheid
echtheid
en openheid.
Een vereiste is dat we zelf ook open en oprecht
oprecht dienen te zijn.
Wanneer er nog nietniet-uitgekristalliseerde macht/onmachtsituaties aanwezig zijn, zullen die ons
ons in
schuld en schaamte onderdompelen, waardoor openheid en oprechtheid in relaties niet zo
evident blijken te zijn, wat ons dan weer tegenhoudt een diepe verbinding aan te gaan.
Oude stukken
stukken vragen om opgehelderd te worden. Maar we durven ons nog niet altijd kwetsbaar
opstellen. We durven ons nog niet laten zien zoals we werkelijk zijn. We
We verschuilen ons nog
vaak achter een masker van woede, onzekerheid en controle. Dit betekent dat we onszelf
onszelf niet
accepteren zoals we werkelijk zijn. Dit kan je op onbewust niveau danig belemmeren.
Oud familiekarma komt naar boven en wil opheldering. Geheimen – ook hetgeen je voor jezelf
geheim houdt – komen aan het daglicht. Oude frustraties,
frustraties, trauma’
trauma’s…vragen aandacht en
zoeken een oplossing.
oplossing. Ook al is dit proces reeds langer in actie getreden in je onderbewustzijn,
je ontkomt niet aan de opruiming in je bewustzijnsveld.
Richt je intentie naar
naar je innerlijke wereld en ervaar wat je nog in de weg staat om diepe
verbindingen aan te gaan en werkelijk vrij te worden.
We zijn allen op weg naar steeds meer vrijheid binnenin onszelf !
Al je ervaringen brengen je in de gelegenheid je hart steeds verder te openen in liefde voor
jezelf en voor wie je bent; onvoorwaardelijke liefde te integreren in je dagelijks leven en je
goddelijkheid als mens op Aarde bewust te ervaren.

Word bewust van de eenheid tussen je persoonlijkheid, je Ziel en je Hogere Zelf; de eenheid
tussen alle mensen, de natuur en je kosmische oorsprong.
Het zij zo !
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