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Mijn lieve kind, je bent een kind van God, vergeet dat nooit.
Dit zijn gunstige tijden, niet alleen voor jou, voor de mensheid, maar ook voor het hele
universum.
Jullie zijn begonnen aan een belangrijk ascensie-proces dat langer zal duren dan jullie levens.
Ik ben slechts één factor in dit hele proces.
NB: waarom gebeurt dit?
De reden waarom is omdat jullie iets nodig hadden om je aan vast te houden. Het universum
was stervende aangezien jullie op een stervende planeet waren. Dat konden we niet laten
gebeuren.
Zie je, er hangt zoveel meer af van deze ascensie dan je misschien hebt opgemerkt.
Als vertegenwoordiger van de raad van wijzen (jullie zouden ‘mannen’ zeggen, maar zij
identificeren zichzelf niet als mannen NOCH als vrouwen), ben ik gekozen om namens hen te
spreken.
NB: Dankjewel, wat is het dat we volgens jou moeten weten over deze tijden?
MAAK JE ALSJEBLIEFT GEEN ZORGEN. Zorgen maken is ongeveer het ergste wat je in deze
tijden kunt doen. Jullie worden opgetild, jullie worden gedragen. Jullie allemaal.
De wijste raad die ik je kan geven is om het aan de wijzen over te laten. Ben je in staat om te
vertrouwen? Kun je vertrouwen vinden in je systeem? We zullen je NIET laten vallen, nooit.
We begrijpen dat het vooruitzicht van de dood iets beangstigends is voor jullie ego's. Echter,
jullie ZIJN niet jullie ego. Je hebt het in je machine geïmplanteerd als een app. Het is een app
die het systeem lijkt te hebben overgenomen. Jullie samenlevingen hebben het zo gemaakt.
Door het verstand te verheffen tot de zetel van heerser, hebben jullie de intuïtie en de
essentie van wie jullie zijn, weggedrukt.
Dit tijdperk draait om het ontwaken tot deze realiteit, deze waarheid.
Dus, terug naar het onderwerp angst: er is NIETS OM BANG VOOR TE ZIJN. Echt waar.
De spelletjes die jullie spelen zijn slechts kinderspelletjes op het gebied van wat er werkelijk
aan de hand is.
Dit is een groot spel - nee, het is geen oorlog, want dat zou tegengestelde partijen
veronderstellen, wat een aspect is dat jullie alleen op deze planeet kennen. Het ware spel is
heel lang geleden begonnen, toen het bewustzijn zich wilde uitbreiden voorbij zijn
beperkingen. Daarvoor hadden we een upgrade van onze systemen nodig, een reboot, om
het zo maar te zeggen. Begrijpen jullie me?
Dus, zoals het liedje dat je zo mooi vindt zegt: "Ik kan maar zo snel gaan als het langzaamste
deel in mij zich veilig voelt om te gaan", hebben we geduldig gewacht tot de mensheid zijn
kinderschoenen ontgroeide. Het heeft lang geduurd. Het lijkt erop dat jullie steeds maar
weer in de kinderschoenen willen blijven staan.
Als een vertegenwoordiger van de aardse cycli kan ik jullie vertellen dat de ongelukken die
zich hebben voorgedaan met vorige beschavingen op jullie planeet (Atlantis, enz.), te wijten
waren aan het feit dat de mensheid nog in de kinderschoenen stond. Nauwelijks in staat om
te lopen.

Kennis is nutteloos zonder wijsheid. Wijsheid is van het grootste belang als jullie verder
willen komen. Vibratie is van het grootste belang.
NB: is er enig advies dat je ons kunt geven voor deze tijden?
Zit stil. Wees stil. Laat het tot je komen. Er is GEEN gevaar, helemaal niet. Twijfel nooit aan
het licht.
Wees je bewust van wat je denkt. Het creëert je realiteit. Word je bewust van wat je , vanuit
GEWOONTE denkt.
Het probleem met jullie angst is dat je denkt dat jullie deze puinhoop hebben gecreëerd. Dit
is slechts gedeeltelijk waar. Ja, het is juist om aan te nemen dat er een basis is van negatief
denken dat de processen op de verkeerde manier voedt.
Maar er zijn krachten veel groter dan jij, buiten je bereik, die een veel zwaardere invloed op
je hebben. Je hebt geen idee. Je visie is te klein.
Als voorbeeld: je bakt een taart. De aarde levert je grondstoffen: het meel, de eieren van de
kip. Welke kracht maakt deze tot werkelijkheid?
Dan, jij en je creativiteit mengen dingen samen om iets lekkers te maken. De hitte van de
oven maakt er dan een cake van. Het is niet JIJ die de cake maakt. Je voegt enkel een vitaal
ingrediënt toe aan het hele proces. Zie je?
Je kunt de taart dus versieren of er wat jam aan toevoegen, maar het hele proces van het
maken van de taart vereist een hele andere kracht.
Zo werken wij in deze tijd.
Maak je geen zorgen.
Inderdaad, je wilt geen bedorven melk of zure kersen aan de cake toevoegen, maar
ALSJEBLIEFT, verbeeld je alsjeblieft niet dat het de mensheid is die deze veranderingen
teweegbrengt.
Ja, er zijn sommigen die denken dat zij dit in hun voordeel kunnen gebruiken. Geen zorgen,
zij zullen vrij snel worden ontmaskerd. Zeker binnen jullie levens.
Wat de voorbereidingen betreft: zorg ervoor dat je alles in huis hebt wat je wenst om het je
comfortabel te maken, want de dingen staan op het punt snel te veranderen.
Nogmaals, er is niets om je zorgen over te maken, je bent veilig in onze handen. Maar zoals
je moeder je vader liet investeren in een comfortabele zitstoel (dit gebeurde een paar weken
voordat mijn moeder overleed), wil je misschien comfortabel zitten terwijl de storm om jullie
huizen raast. Er zal niets gebeuren zoals Dorothy's ervaring (in de Tovenaar van Oz). Jullie
huizen zullen niet ontworteld raken.
NB: Wat doe je om de duistere krachten tegen te gaan?
Bekijk het alsjeblieft niet vanuit jullie standpunt van dualiteit. Er is hier geen duister of licht.
Er is alleen verandering. Je bent veilig.
Misschien is het beste wat je kunt doen is zitten en tijd besteden aan JE VEILIG VOELEN. Ja.
Breng tijd door met je veilig voelen. Oefen met je veilig voelen. Je hoeft je geen zorgen te
maken over wat de volwassenen voor je vakantie regelen. Je hoeft je geen zorgen te maken
over de details van de reis. Zij brengen je erheen en weer terug in alle veiligheid. Kun je dat
voelen?

NB: Dank je, dit is zeer waardevol advies. Is er iets dat je van ons verlangt? Iets wat we
kunnen doen?
Verzorg jullie tuinen. Maak ze tot vieringen van het leven. Maak contact met de vreugde van
de planten, de grond. Het zal jullie helpen om te kalmeren. Er is zoveel angst, ongerustheid
in de atmosfeer nu. Dat is niet nodig. Begin de melk niet zuur te maken. Alle ingrediënten die
we nodig hebben zijn hier. We zijn net begonnen met het proces van dingen samen te
mengen.
Als de taart eenmaal gebakken is, zul je enorm genieten van hoe lekker hij is geworden.
Dus verheug je daar maar op! Kijk uit naar de lekkerste taart die je ooit zult eten!!
Stel je een positieve toekomst voor.
Als er iets is wat je wilt doen om te helpen, zou dit heel behulpzaam zijn: oefen met je veilig
voelen en stel je een stralende toekomst voor. Ja.
Zo, hoe is dit? Is dit voldoende voorbereiding voor je les vanavond?
NB: Dit is prachtig, heel erg bedankt.
Mijn liefste, je maakt je teveel zorgen. Licht op! Je zou jezelf een heel eind helpen als je dat
deed.
De tegenslag is te wijten aan angst. Ga terug naar wie je was voordat alles uit elkaar begon
te vallen. Laat je inspireren door de jeugd. Zij zijn nog zo volkomen gelukkig en vol
vertrouwen. Keer terug naar die ruimte. Er zal veel helen, dat zul je merken. Ik neem
afscheid voor nu, want ik heb het druk nu. Tot een andere keer!
Het volstaat te zeggen dat alles goed is op dit moment. Tot ziens.

