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Inleiding
Embodiment betekent belichaming, belichaming van een eigenschap of kwaliteit. Het
betekent dat je praktijkervaring hebt en derhalve uit ervaring spreekt. Je leeft je woorden. Je
fysieke lichaam heeft een eigen bewustzijn: het lichaamsbewustzijn. Dit bewustzijn heeft ook
een geheugen en leervermogen. Dat is de verbinding met de stof, met de aarde. Dat is
wezenlijk anders dan geesteskracht, want geesteskracht mist vastigheid in de vorm van een
fysiek ankeringspunt. De geesteskracht mist de ervaring (vrouwelijk) en ook de daadkracht
(mannelijk). Voldoende lichaamsbewustzijn is sterker dan geesteskracht. Het is letterlijk los
van de grond en zweeft derhalve. Voor Meesterschap is belichaming echter essentieel. Het
betekent dat jij jouw Godskwaliteit(en) belichaamt en zodoende kunt uitdragen, maw je
draagt vrucht. Je woorden zijn niet meer leeg, maar vol met doorleefde energie.
Magie in 3D
Door belichaming ontstaat magie in 3D. Doordat je in je midden bent, ben je weer uitgelijnd
met je eigen Bron. Jouw hogere wezen kan helemaal tot in de stof indalen. Op die manier
ontstaat er alchemie. Zodra je uitgelijnd bent met de Bron, dus je hebt je emoties losgelaten,
kun je universele principes/wetten vanuit zuiverheid toepassen. Je kunt dan weer scheppen
vanuit harmonie. Emoties zorgen voor onbalans en voor wancreaties. Scheppen in harmonie
geschiedt via rechte lijn en leidt tot patronen/scheppingen obv Heilige Geometrie. Universele
energie komt via je kruin in je basis en zonder emotionele vervorming/kleuring (emotionele
programmering of oordelende emoties) kan de energie in je basis aankomen en dus aarden.
Om Meesterschap bereiken zijn naast belichaming ook geld, ego, individualiteit belangrijk.
Het ego zorgt ervoor dat je ruimte kunt innemen, omdat je weet wat jouw grens is en waarde
grens van de ander is. Daarom gaan geld, ego, individualiteit en belichaming hand in hand
samen met Meesterschap. Meesterschap is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven
en leven in overeenstemming met de universele principes/wetten.
Verschil overgevoeligheid en hooggevoeligheid
In het lichaamsbewustzijn is het oorspronkelijke gevoel opgeslagen, evenals je intuïtie. Door
emoties/emotionele kleuringen en vertekeningen zijn we hiervan afgesloten geraakt. Maar
zodra de emoties in balans gebracht zijn, is er weer toegang tot het lichaamsbewustzijn. Dat
is ook in staat te voelen. Dat is hooggevoeligheid, want dit gaat voorbij het emotionele
gevoel. Dat is iets anders dan overgevoeligheid.
Hooggevoeligheid betekent dat je veel voelt zonder dat vanuit een emotionele
kleuring/vervorming te doen. Overgevoeligheid daarentegen is het gevolg van geen
aandacht hebben besteed aan je verwonding/trauma, zodat het kan helen. In plaats daarvan
is de wond in tact gebleven en is men erom heen gaan draaien, ertoe leidend dat men
creëert vanuit vervormde, emotionele kleuring en oordeelt vanuit emoties. Een voorbeeld bij
zwevers daarvan is geld. De beladenheid op geld is het gevolg van het misbruik van de
eigen Godskracht en dientengevolge het verlies van de eigen Godskracht. Dit trauma leeft bij
heel veel zwevers. In plaats van naar binnen te gaan, projecteren ze op de rijken dat zij geld
misbruiken en dat geld afgeschaft moet worden. Maar onbewust het is hun herinnering aan
hun eigen misbruik van hun Godskracht. Er is dan ook een reden dat er op dit moment
zoveel schrijnende gevallen zijn. Levenslang hebben zij het trauma op geld genegeerd. Dat
heeft zich allemaal kunnen opstapelen. Dat zorgt voor de overgevoeligheid op geld en de
afwijzing daarvan. Veel mensen gaan voorbij aan het feit dat hun uiterlijke situatie het gevolg
is van hun bewustzijn. Vervolgens verwijten ze banken en de elite voor de ellende van hun

uiterlijke situatie. De weerstand en hardheid van het systeem is uiteindelijk je eigen
armoedebewustzijn en daaraan vast blijven houden. Dat gebeurt (meestal) onbewust.
Zoals vermeld in mijn artikel van 19 september 2019 heeft ook ten tijde van Lemurië misbruik
van de eigen Godskracht plaatsgevonden, niet alleen Atlantis, maar ook alle voorgaande
tijdperken. Er ontstonden allerlei wancreaties obv egokeuzes, die afweken van de natuurlijke
orde/schepping/de rechte lijn. Daarop is een reactie gekomen dat zoiets niet meer mocht
plaatsvinden. Bij de Val van Atlantis is de scheppingskracht geminimaliseerd en vertraagd,
teneinde de mensheid tegen zichzelf beschermen, alsmede het universum tegen de
mensheid te beschermen. Immers, door te scheppen vanuit emoties werden die mensen een
ongeleid projectiel (emotioneel instabiel) en daarmee een gevaar voor zichzelf en de rest van
het universum. Besef dat een emotioneel instabiel persoon levensgevaarlijk is, wanneer
zijn/haar scheppingskracht niet beperkt zou worden. Met een vingerknip kan hij/zij het hele
universum vernietigen!! Zo’n iemand moet gecontroleerd worden, teneinde hem/haar tegen
zichzelf te beschermen, alsook het universum.
Goudenbewustzijn
Zodra beide uiterste van de dualiteit en polariteit weer in balans zijn, ontstaat het gouden
bewustzijn. Ook het gouden bewustzijn is een onderdeel van het lichaamsbewustzijn. In de
celgeheugen zit die herinnering opgeslagen, omdat het tot ons oorspronkelijk bewustzijn
behoort als oorspronkelijke mens.
Volgens de verhalen hebben de Anunnaki de mens als slaaf geschapen om goud voor hen
te delven. Waarom zou een zeer geavanceerd buitenaards ras met een hoge technologische
ontwikkeling een mens creëren ipv robots om het werk laten doen? De oorspronkelijke mens
is verbonden met het Gods-/Goudenbewustzijn. Goud is al verinnerlijkt. Doordat goud binnen
is, kan goud ook buiten worden gevonden: zo binnen, zo buiten. Door de vallen in bewustzijn
is de mensheid haar goudenbewustzijnsstaat en haar eigen Licht verloren geraakt.
Door letterlijk uit verbinding te scheppen is de mensheid de Godskracht gaan misbruiken en
uiteindelijk daarvan afgesloten geraakt. Zover is de mensheid uit balans geraakt. Dat
misbruik is ontstaan door de emotionele programmering. Zoals verwoord in mijn vorige
artikel kun je de Archonten in die zin zien als helpers, want zij proberen de negatieve
emoties uit de mensheid te verwijderen door ze actief op te roepen. En gaan daar net zo
lang mee door, totdat de mensheid niet meer vanuit emotie reageert. Op dat moment houdt
de mensheid haar energie bij zichzelf en kan ze zich richten op hetgeen zij wil. Dat is
energetische soevereiniteit. Dat is altijd sterker, want de Archonten ontlenen ‘hun’
scheppingskracht door manipulatie van de mensheid, waardoor zij vanuit emotie(s) gaat
reageren. Archonten zorgen ervoor dat er situaties in ons leven komen, die veel emoties in
ons oproepen, zodat zij voeding hebben. Dat is wat verteld wordt. Of helpen zij ons om te
neutraal naar een situatie te gaan kijken?? Niet (langer) meer te reageren vanuit emotie, hoe
groot het leed ook is. Dat we mogen leren om niet vanuit emoties te handelen, zodat we het
leven kunnen aanvaarden zoals het komt, zonder oordeel??
Einde misbruik van de scheppingskracht
Een deel van ons staat misbruik van de Godskracht niet meer toe. Nog steeds kampt het
systeem met belasting, doordat mensen niet in balans zijn en moeten steunen op anderen.
Zij staan dus scheef. Financieel is dat duidelijkst zichtbaar. “Schrijnende gevallen moeten
geholpen worden”. Daarbij gaat men volledig voorbij aan het feit dat iemands financiële
situatie het resultaat is van diens bewustzijn. Geld geven zonder bewustzijnsontwikkeling is
water naar de zee dragen. Daarom moet in deze gevallen er juist wel iets tegenover staan
(voorwaardelijkheid): de voorwaarde dat men naar de oorzaak van diens financiële situatie
gaat onderzoeken en verantwoordelijkheid gaat nemen voor diens financiën.
De emoties staan teveel toe. Dat leidt tot onbalans, belasting en vervorming. Het onbeperkt
toelaten van vluchtelingen bijvoorbeeld zorgt voor een heleboel spanning in een land (oa
financieel, organisatorisch, huisvesting, verschil in culturen). Dat wil niet zeggen dat een land
geen vluchtelingen mag toelaten, maar dat er een grens is wat acceptabel is. Maar de
emoties kunnen niet verdragen (= oordelen) dat iemand wordt buitengesloten, ook al leidt dat

tot onbalans. Dit komt voort uit het idee van elkaar moeten helpen, kenmerkend van een
groepsbewustzijn. Maar is het leven van een ander jouw verantwoordelijkheid of van de
ander??
Het groepsbewustzijn zorgt ervoor dat het individu zich dienstbaar stelt aan de groep. In die
zin moet de groep voorop worden gesteld en bepaalt de groep hoe men dient te leven. Zo
niet, dan word je buitengesloten. 80 jaar geleden was dat ook een zeer populaire gedachte…
Het individu werd ondergeschikt gemaakt aan het groepsbelang. Daarmee wordt direct de
scheppingskracht van het individu beperkt en afgetapt ten gunste van de groep. Het individu
wordt op deze manier al uit diens kracht/rechte lijn gehaald. Dat zorgt voor een scheefstand
tov de eigen rechte lijn en dientengevolge wancreaties, alsmede belasting in diens eigen
energetisch systeem.
Alle emotionele redenen zijn misbruik van de Godskracht/scheppingskracht. Om persoonlijke
redenen gaat men afwijken van de rechte lijn.
Emoties als uitgangspunt is per definitie onbalans
Als men de emotie als uitgangspunt neemt, dan start men al vanuit onbalans. Men reageert
al op de beweging, terwijl nog niet duidelijk is dat men dient te reageren. Men handelt al,
voordat men heeft afgestemd of handelen nodig is. Bijvoorbeeld men ziet iemand lijden en
gaat al direct proberen het lijden van die persoon te verzachten zonder eerst in zichzelf naar
binnen te gaan en afstemmen (vanuit het midden) of hulp nodig. Men investeert in de ander
al energie, terwijl dat wellicht helemaal niet de bedoeling is. Want soms help je iemand door
niet te helpen, omdat het de bedoeling is dat hij/zij zelf moet handelen. Het is een (levens)les
voor de ander. Als de ander in slachtofferbewustzijn verkeert, dan zal de ander niet naar
binnenkeren, maar naar buiten richten en via medelijden hulp/energie geven afdwingen.
Dus de werkelijke vraag is welke scheppingskracht dient gecontroleerd te worden of
desnoods vernietigd? Iedereen, die schept vanuit oordelende emoties, staat een bepaald
misbruik toe: de mogelijkheid om te parasiteren op de energie van een ander. Hoeveel
mensen scheppen vanuit de emotionele programmering oftewel emotionele kleuringen (we
moeten elkaar helpen en alles delen) en hogere idealen (basisinkomen)? Al die hogere
idealen missen gronding/realiteitszin. Hoe kun je je Meesterschap bereiken, als je financieel
geen verantwoordelijkheid neemt. Je kunt toch niet verwachten dat je levenslang verzorgd
wordt, zelf achterover kunt leunen en verlangen dat een ander voor jou alles regelt??
Iedereen dient juist zelf het beheer/de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar
financiële stroom.
De scheppingskracht vanuit onbalans/emoties moet een halt worden toegeroepen. Misbruik
van Godkracht: never ever again! Dus óf je controleert jezelf (= verantwoordelijkheid
nemen/Meesterschap) op alle gebieden, ook financieel, óf je wordt gecontroleerd (slavernij).
Dit is de shift/splitsing, welke gaande is.
A society out of control needs to be controlled.
Een op hol geslagen samenleving moet gecontroleerd worden.
In een emotie zitten betekent dat de emotie het uitgangspunt is. Dat is uit het midden en dus
een scheefstand. Eén van de elementen is uit balans en overheerst dan. Als het aardeelement uit balans is, dan wil men vasthouden aan het oude/bekende en weigert te
veranderen, terwijl de situatie loslaten vereist. Als het waterelement uit balans is, dan handelt
men vanuit medelijden ipv medeleven. Als het vuurelement uit balans is, dan handelt men
vanuit agressie en weigert men een situatie te accepteren. Is het luchtelement uit balans,
dan wil men niet op Aarde zien; men verblijft liever in de hogere love & lightsferen. Echter,
het houdt een keer op... of je bent op Aarde en maakt deel uit van het leven of je vertrekt.
Meesterschap is verantwoordelijkheid nemen

Slechts een enkeling is bereid om verantwoordelijkheid te nemen op financieel gebied. Dat
betekent uiteraard niet dat zodra iemand financiële verantwoordelijkheid neemt uit de
financiële problemen is, maar de weg om eruit te komen wordt wel geopend. Het heeft
levenslang kunnen opstapelen. Voldoende is dat men de bereidheid heeft om dit trauma te
willen helen en dat men doorzet wanneer het zwaar wordt. En daar zit het probleem bij de
zwevers: ze ontkennen geld, willen niet hier op Aarde zijn, veroordelen het ego, wijzen het
fysieke lichaam af, beweren dat het lichaamsbewustzijn het ascensieproces saboteert en
leven op een roze wolk. Totaal niet aanwezig/gegrond in en geen begrip voor de functie van
3D. Zoals eerder geschreven (zie mijn artikel ‘You understand money, you understand life:
the next step in evolution’ van 28 augustus 2019) biedt 3D de mogelijkheid om al je angsten
te helen, zodat het weer onderdeel kan zijn van jouw Licht.
Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen fouten/angsten verhoogt je trilling. Daardoor
neem je ook letterlijk je eigen ruimte op dat levensgebied weer in. Want zolang je je ruimte
niet inneemt, ben je niet gegrond. Gebrek aan gronding/ruimte openlaten heeft tot gevolg dat
je gemanipuleerd/gecontroleerd kunt worden. Goed gegrond zijn betekent staan als een
boom, diep geworteld in de Aarde. Dat kan alleen, als je hier op Aarde wilt zijn. Het houdt
ook in dat je hoger bewustzijn helemaal tot in je basis kan aankomen zonder enige
emotionele kleuring/vervorming.
Twee kanten van dezelfde medaille
Een medaille heeft twee kanten. De medaille zelf staat voor eenheid en elke kant van de
medaille staat voor één kant van de dualiteit. De medaille gaat een bepaalde richting op. Dus
zowel licht als schaduw bewegen naar hetzelfde punt toe. Feit is dat de Aarde overbevolkt is
en dat minder mensen op Aarde beter is voor de Aarde. De schaduwkant ziet als oplossing
de mensheid te decimeren via 5G, vaccinaties, medicijnen, oorlogen ed. De lichtkant doet
datzelfde via bewustzijn. Alleen mensen met voldoende bewustzijn/trillingsniveau zullen nog
aanwezig kunnen zijn op (de nieuwe) Aarde. Mensen met een te laag bewustzijn zullen
afhaken. Als nu de gemiddelde trilling 80 is en de nieuwe trilling wordt 120, dan moet ballast
worden losgelaten. Dus waar de schaduwkant actief de mensheid wil gaan decimeren, doet
de lichtkant dat passief door verhoging van de trilling. Dus licht is niet beter dan schaduw,
maar anders. Licht hanteert de Wet van Trilling en frequentie, zonder emotie. 5D is een
hogere trilling, die alleen te bereiken is, als men de zwaarte loslaat en zodoende
(emotioneel) weer in balans komt. Wil de mensheid uit de gevangenis van de Matrix komen,
dan moet alle zwaarte worden losgelaten. Onder een bepaalde trilling blijven betekent dat er
een aanhechting met de Matrix blijft bestaan en dientengevolge blijft men gebonden aan de
Matrix.De zwaarte loslaten kan pas, nadat het trauma geheeld is. Dus of het nu licht of
duister is, een deel van de mensheid zal de Aarde verlaten.
Waar de schaduwzijde geen rekening meehoudt, is dat alleen mensen met een gebrek aan
gronding gevoelig/vatbaar zijn voor negativiteit (medicijnen, straling, 5G ed). Zij hebben een
laag trillingsniveau. Het trillingsniveau van de collectieve geest wordt bepaald door het
gemiddelde trillingsniveau van alle mensen. Hoe meer mensen met een laag bewustzijn (is
gebrek aan gronding vertrekken), hoe hoger het trillingsniveau wordt.
In dualiteit zijn zowel de lichtkant als de schaduwkant in balans/even sterk. Dat laat het yinyangteken (hèt symbool van dualiteit) zien: beide kanten zijn in balans; noch het licht, noch
de schaduw heeft de overhand. Het een kan niet zonder de ander. Licht sturen naar de
lichtkant betekent in dualiteit ook licht sturen naar de schaduwkant. Het omgekeerde geldt
ook: verlies van energie aan de lichtkant betekent ook verlies van energie aan de
schaduwkant. De schaduwkant wijzigt dus ook, omdat er niet langer een tegenhanger aan de
andere kant is. Actie, reactie. Dus als zwevers de Aarde verlaten, omdat hun bewustzijn te
laag is, dan verdwijnt of wijzigt ook de schaduwkant.
Juist zwevers houden dus veel schaduw vast, terwijl ze beweren ontwaakt te zijn. Velen zijn
zich totaal niet bewust van hun schaduw, omdat ze alleen maar naar hun love & lightkant
willen kijken. Ze richten zich alleen maar op de (aarts)engelen en verheven meesters, waar

ze verkondigen: “Ik kom licht brengen en de Aarde ontdoen van alle negatieve energie”! Een
aantal weigert om naar de eigen schaduw te kijken, want alles is licht en liefde. Ze blijven
vasthouden aan oude spirituele overtuigingen, welke ontstaan zijn uit verwondingen.
Daardoor blijft die zwaarte bestaan. Die zwaarte is voor de schaduwkant (de elite, de
koningshuizen, bankiers, ed) een ankeringspunt. Zodra de zwevers eens echt hier hun
stukken op Aarde aangaan (hier willen zijn, geld accepteren, het belang van het ego
erkennen en het fysieke lichamen eren) en hun schaduw aankijken, dan zal de schaduwkant
ook veranderen. Het een kan niet zonder het ander (dualiteit/polariteit).
Channeling/geesteskracht versus praktijkervaring/belichaming
In dat kader is ook het verschil tussen channeling versus lichaamsbewustzijn uit te leggen.
Channeling is informatie uit een ‘hoger’ eigen zieledeel of externe gids, die niet gegrond is.
Dat wil niet zeggen dat de gechannelde informatie onjuist is, maar het mist te allen tijde
praktische, concrete oplossingen of handvatten.
Bij praktijkervaring speelt het lichaamsbewustzijn altijd een rol. Dat het lichaam een eigen,
autonoom bewustzijn heeft, blijkt uit de ademhaling, het houden van balans/evenwicht,
bescherming van het hoofd. Lichaamsbewustzijn is gebaseerd op celherinnering. De cellen
herinneren hoe te handelen. Denk aan fietsen en autorijden. Zodra geleerd/begrepen, zit het
in je systeem (lichaamsbewustzijn/cellen) en hoef je niet meer na te denken hoe je moet
fietsen of autorijden. Dat is praktijkervaring. Dat is altijd gegrond, want de ervaring is geleerd
IN de stof. Geesteskracht mist gronding en derhalve altijd zwakker dan belichaamde energie.
Het verschil tussen iemand, die praat vanuit het hoofd, of iemand, die praat uit ervaring, is
duidelijk te merken. Praktijkervaring (belichaming) is waardevoller dan theorie (kennis
opdreunen). Met alleen theorieles een auto besturen is anders dan eerst rijlessen hebben
gehad. Een onvoorwaardelijk basisinkomen klinkt leuk (theorie), maar is praktisch niet
haalbaar, indien men een leven in vrijheid wenst.
Versneld het lichaamsbewustzijn aanpassen
De materie is traag, omdat het de laagste trilling heeft. Er is een manier om dat proces te
versnellen. Fysiek aanwezig zijn door naar een bijeenkomst te gaan of een reis te maken
naar een gebied/plaats. Ieders lichaam, gebied of plaats zendt een trilling uit. Jouw
lichaamsbewustzijn kan de vibratie van daarvan oppakken door er fysiek naar toe te gaan,
mits je daarvoor openstaat.
Daarom is fysiek aanwezig zijn erg belangrijk. Online-cursussen (social media) zijn ideaal om
tijd te besparen, maar missen de bewustzijnsoverdracht via het fysieke lichaam(sbewustzijn).
Daardoor duurt het uiteindelijk langer om de gewenste verandering te realiseren, want het
fysieke lichaam houdt via celherinneringen nog weerstanden voortkomend uit onjuiste
overtuigingen vast. Ergens fysiek geweest zijn geeft meer bewustzijn/transformatie dan in de
geest er naar toe reizen. Een foto van Stonehenge is mooi, maar er zelf fysiek geweest zijn
is krachtiger, want ook de stenen en de plaats zelf stralen energie uit. Die is alleen fysiek op
te pakken. Vanaf een foto of in de geest is dat onmogelijk.
Een ander aspect mbt het fysieke lichaam(sbewustzijn) betreft de kundalini. De kundalini ligt
opgeslagen in het basischakra, in het fysieke lichaam. Ascensie vereist een geactiveerde
kundalini. Zolang men het fysieke lichaam afwijst en/of hier niet op Aarde wil zijn, zal de
kundalini ook niet daadwerkelijk volledig geactiveerd kunnen worden.
Daarnaast is het essentieel je lichaamsbewustzijn te blijven trainen. Zodra je toestaat dat
een robot een (lichaams)functie van je overneemt, ontwikkelt je lichaamsbewustzijn zich niet
meer verder op dat gebied. Vergelijk (hoofd)rekenen en het gebruik van een rekenmachine.
Het bewustzijn gaat waarschijnlijk erop achteruit, want rust roest.
Contant geld
In dit verband is contant geld ook belangrijk. Contant geld is fysiek geld (materie), dat je kunt
vastpakken. Je lichaamsbewustzijn komt ermee in contact. Giraal en digitaal verbreken dit
contact. Daardoor mist het lichaamsbewustzijn het essentiële contact met geld, wat op dit

moment nodig is gezien het bewustzijn van de meerderheid van de mensheid op geld. Zodra
geld verinnerlijkt is, kan de fysieke/uiterlijke vorm verdwijnen.
Rechtvaardigheidsgevoel: leven vanuit de rechte lijn
Eenmaal terug in balans, waardoor er toegang is tot het oorspronkelijke gevoel komt men
ook weer bij het rechtvaardigheidsgevoel en ook dat ligt opgeslagen in het fysieke
lichaam(sbewustzijn). Het rechtvaardigheidsgevoel is het voelen van de rechte lijn. Je voelt
dan wanneer iets uit balans is/scheef staat. Tegelijkertijd voel je ook of de rechte lijn moet
worden aangepast, dus dat er ingegrepen moet worden of juist niet. Door de emotionele
programmering zijn we die verbinding met de rechte lijn kwijt geraakt en zijn we de
uitzondering/scheefstand als normaal gaan ervaren. Elke uitzonding is een vorm van
discriminatie. Waar de een wordt bevoordeeld, wordt de ander per definitie benadeeld. Het
oorspronkelijke gevoel (het gevoel voor de vervorming door de emoties) herinnert zich deze
rechte lijn.
Het rechtvaardigheidsgevoel zorgt er voor dat wetten en regels overbodig worden. Iedereen
voelt wanneer iemand ‘out of line’ is. Eenmaal weer (her)verbonden met (het gevoel van) de
rechte lijn worden een regering, een staat, een bestuur, een leiding, een wetgever overbodig
en dientengevolge ook controle- en uitvoeringsambtenaren, juridische adviseurs,
belastingadviseurs, notarissen en accountants.
Is dat erg? Nee, want doordat iedere aanwezig het overvloedsbewustzijn belichaamt, gaat
een andere deur open. Dat biedt de mogelijkheid om een ander aspect van de ziel of een
andere Godskwaliteit te gaan ontwikkelen. Doordat men leeft in de basis, vanuit het midden,
leeft men in zekerheid, vertrouwen, overgave, veiligheid en geborgenheid.
Ook de belasting in het systeem en daarmee de belastingheffing is verdwenen, omdat
iedereen in overvloed leeft dankzij de belichaming van diens overvloedsbewustzijn en niet
meer bij een ander blijvend hoeft te steunen voor inkomen.
Je bijdrage in 5D begint in 3D
Volgens zwevers draagt iedereen bij en in 5D is dat een gegeven. Dat begint echter in 3D.
Hier leer je jouw talent/Godskwaliteit neer en in te zetten in de stof, in de basis. Ieder mens
heeft een Godskwaliteit meegekregen. Dat dient te worden ingezet. Als het nu in 3D al niet al
lukt om je Godskwaliteit in te zetten (vrucht dragen), hoe verwacht je dan dat het in 5D dan
wel lukt? Wat is dan ineens anders? Zwevers geloven dat het eenheidsbewustzijn hun
probleem om hun Godskwaliteit neer te zetten zal oplossen. Want vanuit het eenheidsveld is
iedereen lief voor elkaar. Dan is alles goed?? Nee, het begint in 3D. En nee, licht en liefde
naar de wereld sturen is niet bijdragen. Dat kan iedereen na het (3D-)werk ook doen; dat is
geen full time taak.
Wat als je nou hier bent om juist te leren jezelf neer te zetten en vrucht te dragen, zodat je
het ook in de hogere dimensies kunt doen? Jezelf/jouw individualiteit neer te zetten en je
eigen ruimte in te nemen. Als dat hier al niet kunt, waarom zou het dan in 5D wel lukken??
Waarop is dat gebaseerd?
Ook als je fysiek beperkt bent, is het mogelijk om jouw Godskwaliteit neer te zetten. De
fysieke beperking hoeft immers helemaal geen beperking te zijn om jouw Godskwaliteit neer
te zetten. Als je in een rolstoel zit, kun je nog steeds een heel schrijver/schrijfster zijn. Ook dit
komt dus weer neer op bewustzijn. Ga je je fixeren op de beperking/wat je niet (meer) kunt
(armoedebewustzijn) en dus bij de pakken neerzitten en in de slachtofferrol schiet of ga je
ons richten op wat we wel kunnen (overvloed)? Het glas is halfvol of halfleeg. Door te
focussen op je beperking, ben je gevangene van je eigen gedachten/bewustzijn. Dat is
armoedebewustzijn. Is de hardheid van de maatschappij dan een oordeel van buitenaf of de
innerlijke reactie op jouw staat van bewustzijn?? Leef je vanuit het overvloedsbewustzijn,
dan ga je op zoek mogelijkheden om te werken, wat wel mogelijk is, ondanks de fysieke
beperking. Iemand die wil werken, vindt werk. Iemand, die wil genezen van een dwarslaesie
en daarin gelooft, geneest. De resultaten zijn, waarin doctoren aangaven dat de betreffende
persoon blijvend invalide zou zijn voor de rest van zijn leven, maar een aantal maanden het
ziekenhuis uitliep.

De stroom van overvloed
Leven met een overvloedsbewustzijn betekent dat je altijd situaties zult aantrekken, waarin je
overvloed zult hebben. Dat kan ook niet anders, want zo binnen, zo buiten. Ook als op enig
moment het bankgeld verdwijnt, de Euro of Dollar valt, wil dat niet zeggen dat je het kwijt
bent. Het overvloedsbewustzijn zorgt ervoor dat er een nieuwe vorm van overvloed zal zijn.
Stel je hebt flink bedrag geld op je spaarrekening staan. Door het belichamen van je
overvloedsbewustzijn zal het links- of rechtsom terugkeren, indien je het weer nodig hebt.
Energie gaat namelijk nooit verloren. Dat vereist een diep vertrouwen in het leven en in
jezelf. Zodra je voldoende vertrouwen hebt bereikt, diep genoeg in je basis staat, heeft een
bank voor jou haar functie verloren. Jij hebt namelijk zelf weer het volledige beheer over je
geldstroom. Je hebt je geld verinnerlijkt. Een financiële crisis gaat dan aan jou voorbij: er is
altijd genoeg voor jou en je hebt altijd genoeg.
Verbonden met mijn eigen Bron ben ik overvloed en leef ik in vertrouwen en overgave.
Alles wat ik nodig heb, is aanwezig en beschikbaar.
Te vroeg loslaten
Loslaten voordat je iets bemeesterd/beheerst/belichaamd, betekent dat je de stof nog
beheerst en zult falen. Als je je balans met fietsen nog niet helemaal hebt gevonden, maar je
haalt wel al de zijwieltjes eraf, betekent dat je letterlijk op je bek zult gaan. Pas nadat het
verinnerlijkt/de les geleerd is, kun je loslaten. Dat geldt ook voor (bank)geld. Dus ja,
(bank)geld zal verdwijnen, zodra het verinnerlijkt is. Maar geld in de vorm van
energieuitwisseling zal er altijd zijn. En dat moet steeds in balans. Dat laten de boekhouders
en accountants zien.
Hoeveel mensen zijn al bezig met het creëren van een nieuwe Aarde, terwijl ze nog niet in
staat zijn financieel op eigen benen staan? Hoeveel zin heeft het dan om al te praten over
het opzetten van een nieuw financieel systeem, als men zelf nog financieel onbalans is? Hoe
groot is de kans dat de nieuwe Aarde anders zal zijn dan de huidige samenleving? In het
begin zal het even anders zijn, maar gaandeweg komt weer op het punt waar we nu ook zijn:
controle, belasting en parasiteren.
Ze praten over Meesterschap, maar zijn zelf niet in staat hun financiële stroom te beheren en
van daaruit zelfstandig geld te genereren. Meesterschap vereist dat je alles zelf zult moeten
doorwerken en doorleven. Opruimen en loslaten van negatieve energie is mogelijk, maar wie
Meesterschap wil bereiken, zal op een dieper niveau moeten werken, dwz het fysieke
niveau/lichaam. Niemand kan immers zomaar negativiteit bij je dumpen zonder dat er een
energie in je systeem aanwezig, die dat aantrekt: zo binnen, zo buiten. Dus alle lichamen
moeten opgeruimd en geschoond worden. Als je dit begrijpt, dan begrijp je ook dat mensen,
die beweren dat het fysieke lichaam het ascensieproces saboteren, het fysieke lichaam
afwijzen of beweren dat gronden niet meer nodig is, volledig de plank misslaan.
Laat je oordelende emoties en hogere idealen los: terug naar je oergevoel
Het loslaten van oordelende emoties en hogere idealen zorgt ervoor dat je midden en je oer/oorspronkelijk gevoel opgeslagen in je lichaamsbewustzijn (her)vindt. Maar de Kerk,
zwevers en voedingsdeskundigen ontkennen/ontkrachten het fysieke lichaam. De Kerk
beweert dat binnenin je de Duivel woont en verbiedt vleselijk genot. De zwevers ontkennen
eveneens het fysieke lichaam door onthechting van de materie te benadrukken. De
voedingsdeskundigen ontkennen het lichaamsbewustzijn eveneens door het strikt volgen
van hun idee over gezonde voeding. Het (fysieke) lichaamsbewustzijn weet precies wat het
nodig heeft en heeft meer wijsheid dan alle voedingsgoeroes bij elkaar. Luister naar je
lichaam en eet wat je (lichaam) lekker vindt.
Ben bereid om hier op Aarde te zijn, in je fysieke lichaam. Het is jouw Tempel, waar jouw
Godsvonk in verblijft. Het wordt tijd om die oordelende emoties (emotionele programmering)

over het fysieke lichaam, 3D en geld los te laten, zodat de vervormingen en wancreaties
eindigen. Verbind je weer met je eigen rechte lijn. En voel die rechte lijn in je fysieke lichaam,
zodat je in je kracht staat, met twee voeten op de grond, bewust in je fysieke lichaam!
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