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LAAT JE STEM HOREN. SPREEK !
NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Er is momenteel een dichte en dikke energie op Aarde aanwezig, veroorzaakt door
angstgolven. Die benemen ons als het ware de adem om te spreken, om onze stem te
laten klinken. Het is belangrijk te beseffen dat het NU juist gaat om het kritische punt
van “gebruik ik mijn stem of niet “? Aan te raden is hetgeen je te zeggen hebt ook
inderdaad uit te spreken, zonder teveel na te denken want dat remt je af.
Deel je passie mee en laat tevens ruimte voor andere waarheden. Tracht te ontdekken
waar jouw talent, jouw deel van het geheel ligt en waar je het dient te plaatsen. Als jij
jouw puzzelstukje niet kenbaar maakt, kunnen anderen er ook niet op reageren, niet op
verder bouwen. Je houdt dan de verdere evolutie op.
Weet je niet waar jouw stuk inpast ? Deel toch jouw waarheid mee zodat anderen om
jouw waarheid heen kunnen bouwen. In relatief korte tijd ga je dan het grote geheel
waarnemen, waar jouw deeltje ligt en het kunt aanpassen. Let wel: op onze reis hebben
velen meerdere puzzelstukjes meegenomen.
Hetgeen zich nu manifesteert leidt ons naar een volgend trillingsniveau. Dikwijls gaat dit
gepaard met frustratie. Het gaat niet om goed of slecht. Geef de ruimte aan anderen om
zich dit te herinneren. Spreek je eigen waarheid en neem je verantwoordelijkheid voor
het deel van het geheel dat jij van Thuis hebt meegebracht. Jouw Licht is meer dan ooit
nodig NU. Het Licht is de verantwoordelijkheid van ons ALLEN. Jij bent
medeverantwoordelijk voor de kant die het zal opgaan. Licht kiest geen kant. Alleen bij
gebrek aan Licht ontstaat er schaduw. Lichtwerkers op deze planeet Aarde zijn er om te
reflecteren en het Licht op die plaatsen te laten schijnen waar het niet lijkt te kunnen
bestaan.
De Aarde heeft NU jouw Licht nodig.
Het verschil met de transformatie van de Aarde in een ver verleden met de huidige
transformatie is dat voordien de mensheid de Aarde diende te verlaten. In het NU kan
de mensheid op de planeet blijven en de transformatie in volle ervaring meemaken.
Zoek verder naar je innerlijke kracht en laat je niet langer onderwerpen aan personen
die in jouw plaats bepalen wat je wel of niet dient te doen. Maak je eigen keuzes,
bewandel je eigen pad. Alleen op die manier kunnen we tot nieuwe samenlevingsvormen
komen. Ook kunnen wij kiezen voor een nieuw bewustzijn betreffende natuurlijke
energiebronnen op Aarde. Het hangt van de mensheid in het algemeen en ieder individu
afzonderlijk af wanneer er weer terug harmonie, vrede, eenheid, rust, overvloed en
gelukzaligheid op Aarde zal heersen.
Wanneer je begrijpt dat Liefde IS en dat Licht IS, is er geen plaats meer voor angst. Hoe
meer Licht circuleert, hoe meer duisternis zichtbaar wordt. Angst is het vasthouden van
de dualiteit waarbij men denkt en handelt volgens principes van goed en slecht. Liefde
en Licht zijn niet slecht. Liefde IS. Licht IS.
Wil je een groot verschil toelaten in je huidige leven ?
Kijk dan vanuit een ander perspectief naar de huidige situatie en laat zijn wat is.

Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
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