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ACCEPTATIE EN OVERGAVE.
TERUG NAAR ONZE AUTHENTICITEIT.
Het Licht van God neemt toe op onze planeet. Alles wat in conflict staat met dat Licht
wordt naar de oppervlakte geperst om daar te worden geheeld en getransmuteerd naar
het Licht.
Onze planeet heeft zelf ook last van stress en spanning. En vermits wij de verbinding op
een heel diep niveau voelen, gaan velen uit wanhoop extreem reageren.
Diegenen welke zich onderdrukt voelen of dachten niet gehoord te worden, klampen
zich vast aan hun oude strohalmen om zo de illusie van de “goede oude tijd” terug te
vinden.
Veel van hetgeen nu gebeurt is een reactie op het verleden, herhalingen van
gebeurtenissen uit je eigen geschiedenis. Er is echter geen goed of slecht want het maakt
allemaal deel uit van dezelfde energie.
Ieder individu hier op Aarde draagt bij aan de collectieve vibratie van de mensheid.
Leer dus de ander lief te hebben als jezelf.
Het slachtoffer- en dadertijdperk wordt niet meer ondersteund door de spirituele
dimensie. Laat je dus niet uit het veld slaan door de vele drama’s en conflicten op Aarde.
De uitdaging is dicht bij jezelf te blijven in jouw bewustzijn en met compassie naar dat
alles te kijken.
Focus op eenheid, groei, ontwikkeling en voorspoed.
Zoals je dagelijks kan merken zijn sommigen hier echter nog niet klaar voor.
Blijf in je hart, ondersteun in geval van lijden en veroordeel niet.
Stel je grenzen aan respectloos gedrag en zet nieuwe creaties op de wereld.
Doelgerichtheid en samenwerkingsbereidheid brengt iedere laag die jij naar eenheid
weet te brengen naar nieuwe vaardigheden om de volgende lagen aan te pakken.
Wij ontvangen steun vanuit de spirituele dimensie om een nieuwe wereld op te bouwen.
De wereld heeft nood aan creatieve, verheffende en liefdevolle creaties.
Je ontwikkelde als lichtwezen naar hogere dimensies en je gaat steeds meer deze
dimensies begrijpen en gebruiken.
De veranderingen van dimensie naar dimensie zijn de oorzaak dat je geen houvast meer
voelt en daarom wil je vasthouden aan oude structuren en gewoonten.
Zoals reeds aangehaald in de vorige nieuwsbrief is de pijnappelklier de poort tot
universele kennis en inzichten. Ook het versterken van je intuïtie gaat via de
pijnappelklier als toegangsweg voor kosmische energie.
Zo ontstaat meer balans in je leven en ben je in staat afstand te nemen van de huidige
onrust.
Vanuit de golfbeweging van positieve en negatieve energiestroom op onze planeet trek je
alles naar je toe wat je nodig hebt en wat je dient in dit leven.
Je leeft als een onderdeeltje van een groter geheel, in het nu, in dit menselijk lichaam.
Elke dag brengt nieuwe energie, nieuwe vibraties, nieuwe mogelijkheden en nieuwe
wegen tot groei en ontwikkeling.

Rondom onze planeet bestaat een energieveld dat gloeit en groeit.
Dit energieveld trekt nieuwe energieën aan voor deze planeet, zodat het bewustzijn van
de mensen kan groeien en openbloeien.
De planeet kent een geleidelijke verschuiving naar de weg van liefde, van bezinning,
passie, vrede en eeuwigdurende vreugde.
Steeds meer mensen ontwaken. Anderen blijven vechten om hun machtswellust te
botvieren. Zij willen geen nieuwe wereld, ze willen in controle blijven.
Maar vermits wij de kritieke massa bereikt hebben, kan niets de evolutie van de
mensheid nog tegenhouden.
Uiteindelijk zullen de anderen gaan begrijpen dat hun macht aan het afbrokkelen is en
uit elkaar valt.
Weet dat alle controlesystemen, alle weerstanden en ontwrichtingen aanwezig en
werkzaam zijn om je te ondersteunen in je bewustwordingsproces.
Vertrouw dat het leven je geeft wat bij jou hoort en neemt wat je niet meer past om
verder te ontplooien.
Acceptatie en overgave dus !
We kunnen nog onze schaduwkanten ontmoeten en in een soort van leegte belanden. Het
gevoel van eenzaamheid en verlies van passie kan heel vervelend overkomen. Maar hoe
meer we in overgave gaan, hoe meer rust en intimiteit we ervaren. Van daaruit kunnen
we de ander weer ontmoeten vanuit onze authenticiteit in kwetsbaarheid.
We zijn wie we zijn en accepteren dat wat is !
Maak je keuzes. Wat is van werkelijke waarde voor jou ? Durf je jezelf te zijn ? Durf je
het oude, het gekende, de vorm los te laten ? Heb je vertrouwen dat hetgeen voor jou is
bestemd ook op je pad komt ?
Angst kan niet bestaan daar waar er Licht en Liefde is. Angst snijdt de energiestroom
van het leven af. Angst beperkt je.
Adem diep in vanuit de Essentie van de Schepping.
Visualiseer en omring je met een stralende bal van Licht waar geen mindere trillingen
kunnen door dringen en laat dit stralende Licht doorheen jouw lichaam alle
disharmonische energieën transformeren en balanceren tot verheffende frequenties in
gedachten en intentie.
Het zij zo !
Veel moed en ondersteuning.
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