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Het is even geduldig afwachten vooraleer wij de ommekeer - die de Equinox, de Eclips
en Wave-X teweegbrengt – in het stoffelijke kunnen ervaren.
Eerst worden alle gebeurtenissen gecreëerd in de Rijken van Oorzaak om pas daarna in
de Werelden van Effecten te manifesteren.
De Bouwers van de Vorm – de Elohim – delen ons mee dat de Aardse Lichamen van de
gehele mensheid en de Lichamen van Moeder Aarde nu in een frequentie vibreren die
klaar is en in staat om de krachtige instroom van Gammastralen te weerstaan (volgens
wetenschappers één van de grootste en heetste explosies in het Universum tot nu toe).
Het zal in volmaakt Goddelijke Orde gebeuren.
Deze krachtige instroom van Gammastralen is het resultaat van de explosie van een
Ster. Deze explosie gebeurde 12,1 miljard jaren geleden.
Het Licht heeft 8.17 min. nodig om vanaf de oppervlakte van onze Zon de oppervlakte
van de Aarde te bereiken. Deze Ster was dus oneindig ver van de Aarde verwijderd op
het moment van de explosie.
De Gammastralen bereikten ons in 2014 op een volmaakt goddelijke timing, beïnvloeden
ons dagelijks en her-kalibreren ons DNA.
Gamma-uitbarstingen laten in 10 sec. meer energie vrij dan de Aardse Zon kan vrijlaten
gedurende zijn volledige levensduur van 10 miljard jaren.
Wij mogen ons verwachten aan het ontwaken en de terugkeer van het
Christusbewustzijn dat nooit eerder op zulke intense wijze is gemanifesteerd in onze
werelden. De tastbare resultaten van verschuivingen in energie, vibratie en bewustzijn
worden pas geleidelijk aan voelbaar en zichtbaar, maar sneller dan denkbaar.
Wij zullen niet alle uitdagingen begrijpen en dat is ook niet nodig. De magie van deze
tijden bestaat erin dat wij ons onze ware kracht/macht herinneren en dit in alle detail
kunnen manifesteren.
Een ieder kan beginnen met het benutten van zijn/haar talenten in de wereld om je heen
te scheppen. Zo komen wij allen tot elkaar. Als jij iets creëert dat je volledig ondersteunt
en je dus het hoogste niveau bereikt, dan ben je op het punt gekomen dat je van het
hoogste nut bent voor dit Universum. Dat punt bestaat in het NU.
Het is dus tijd om er voor te gaan.
Wij zijn nog niet uit de problemen maar evolueren wel de correcte kant op. Zend je
energie daar waar jij vindt dat het nodig is en wens het beste. Wij zijn allen verbonden
met elkaar. Wijs niet naar anderen en denk niet meer in afgescheidenheid. Neem je
verantwoordelijkheid op.
Geniet evenzeer van je falen als van je successen, want dat is waarvan je groeit.
Liefdesrelaties, vriendschapsrelaties, maar ook de relatie met jezelf komen onder druk
te staan en geven conflicten. Oppervlakkige relaties waarbij weinig groei is werken niet
meer. Ze geven geen voldoening meer omdat ze niet langer passen bij diegene die jij nu
bent.
Nieuwe relaties ontstaan binnen je zielsfamilie. Relaties met diegenen waarmee je een
diepere band hebt en naar een dieper niveau van verbinding kunt gaan en thema’s
dieper kunt uitwerken. In deze periode wordt je ondersteund in hetgeen jijzelf wilt in
relaties, hoe jij je relatie wilt vormgeven, wat jij belangrijk vindt in een relatie.

Het is aan te raden aandacht te schenken aan je emoties, regelmatig rust te nemen en
voldoende water te drinken. Dit is belangrijk daar je lichaam aangepast wordt aan de
nieuwe energiefrequenties. Veel afvalstoffen worden afgevoerd doordat cellen
verschoond worden, veel emoties verwerkt en oude denkpatronen losgelaten.
Oktober en november is een periode waarin de energie in de natuur zich terugtrekt in
de Aarde en de wortels. De energie van Beer herinnert je eraan tijd te nemen om je
regelmatig terug te trekken, te rusten en op te laden. Ga alleen voor keuzes die echt goed
voelen. Sluit geen compromissen omwille van het comfort van anderen. Zeg “nee”
wanneer nodig. Vergeet niet te genieten en maak contact met hetgeen in de diepte bij je
zelf leeft, jouw dromen en jouw passie.
Neem je ruimte in, stel je grenzen en installeer jouw comfort.
Doordat planeet Aarde de planeet van de imperfectie is kunnen wij meerdere dimensies
hebben. De delen die ons tot nu toe verdeeld hebben om het Spel hier op Aarde te spelen
brengen wij nu terug bij elkaar.
Je kent waarschijnlijk wel de theorie van de “honderdste aap”.
Die theorie geldt eveneens voor de mens.
Wanneer iemand iets leert, wordt het pas beschikbaar voor iedereen als het collectief
geleerd wordt. Mensen kunnen echt wel collectief groeien.
Bekijk onze schijn-realiteit vanuit een groter perspectief, dan beweeg je jezelf uit het
veld van de beperkingen eigen aan dualiteit. Beperkende overtuigingen en –gedachten
loslaten impliceert meer ruimte, meer lichtheid, meer vrijheid binnenin je Zelf. En…dus
meer welbevinden.
Vertrouw op jezelf.
Je bent nooit alleen.
Alles loopt zoals het lopen moet.
Houd je gedachten positief ( zet 2 positieve gedachten in de plaats voor 1 negatieve).
Laat je leiden door je intuïtie en stroom mee met de levensenergie die je pad kruist.
Het zij zo !
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