Regenboogbrug van Compassie
Compassie opent zich
In de beginjaren van de Shield of the Command was één van de taken van Nederland
om door het lichtwerk de Regenboogbrug naar China open te houden zodat de chinezen
zouden kunnen ontwaken. Dit is gelukt. Door de enorme economische groei die China
lange tijd al doormaakt ervaren steeds meer chinezen welvaart. Daarmee voelen steeds
meer chinezen de leegte en zoekt men steeds meer weer naar spiritualiteit. Zo is er een
enorme interesse weer voor het taoïsme en is het Boeddhisme de snelst groeiende
religie in China. Nu China één van de grootste machten op aarde is geworden en in het
middelpunt van de belangstelling staat bijv. ook vanwege de Olympische spelen, is het
tijd dat er ook spiritueel een nieuwe fase in kan worden gezet welke een wereldwijde
invloed zal hebben. Lichtwerkers in Nederland kunnen, als zij dit willen, het proces
ondersteunen. Er is een verdieping in de Regenboogbrug mogelijk die ontstaat door het
Lichtwerk en de verschuivingen die nu op Moeder Aarde worden ingezet.
Wij het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim willen jullie hierbij
helpen als schepper energieën om jullie te helpen jullie eigen bewustzijn dat jullie zelf
mede-scheppers zijn wakker te maken. Wij willen jullie vragen te helpen zodat het
collectieve spirituele hart van China weer mag gaan ontwaken. En het spirituele hart van
China ligt niet in Beijing. Beijing is het ‘hoofd’ van China en dit mag weer verbonden
worden met het hart: Xian. Xian is de eerste hoofdstad van China geweest van de eerste
keizer en was destijds het begin of eindpunt van de zijderoute. Wanneer het spirituele
hart van China weer open gaat zal er een vloedgolf van onvoorwaardelijke liefde en
compassie over Moeder Aarde stromen. Stel je voor dat het collectieve hart van alle
chinezen zich voor deze golf van liefde en compassie opent, wat voor een
manifestatiekracht dit teweeg zal brengen. En chinezen kunnen manifesteren! Kijk
maar eens naar het tempo hoe zij materieel en bouwwerken de grond uit stampen.
Het ontwaken van het spirituele hart
We willen jullie vragen individueel en ook in jullie eigen meditatie-groepjes je af te
stemmen op je eigen Binnen wereldse steden chakra. Maak je hartsverbinding zoals je
gewent bent te maken. (ben je alleen vraag de engelen en de Opgestegen Meesters
deze hartsverbinding met jou te maken).
Vanuit dit punt vraag je contact met het eigen hologram van je eigen plaats of Lichtstad.
Vraag de engelen en Opgestegen Meesters je hierbij te helpen. Je kunt hen vragen je
eigen hart en het hart van je Lichtstad verder schoon te maken en weer af te stemmen
op de Bron en te voeden vanuit het hart van Moeder Aarde. Vanuit je afstemming van je
eigen Binnenwereldse Steden, vraag vanuit je hart contact met Lichtstad Xian. Bevestig
nog eens je hartsverbinding vraag de Aartsengelen en de Opgestegen Meesters
aanwezig te zijn. Vraag ons, Het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de
Elohim aanwezig te zijn op het niveau van Binnenwereldse Steden chakra van Xian.
Vraag in het bijzonder aanwezig te zijn Quan-Yin om het spirituele hart van China
wakker te maken.
Xian zal als een roze lotus van Quan-Yin opbloeien. Zie hoe deze roze lotus opengaat en
pure Liefdes energieën zullen ontsloten worden en compassie zal het collectieve hart
van China vervullen. Zie hoe tegelijkertijd de lotus van je eigen hart zich opent en je
eigen liefdesfrequenties gaan stromen en compassie voor jezelf en de wereld om je
heen wakker wordt. De roze lotus is het hologram van Lichtstad Xian, het spirituele hart
van dit deel van Moeder Aarde. Zing of zeg je eigen tonen vanuit je hart om dit proces te

ondersteunen….. De zaadlettergreep HUM zal dit proces nog verder verdiepen. Dit is de
klank welke het hart zal helpen ontsluieren.
De roze lotus zal open gaan verbonden met de liefdesfrequenties van alle stralen vanuit
de Bron met een Ultraviolette Regenboogessentie als nectar. Door dit proces
ondersteunen de Verbondenheidskinderen jullie de Regenboogbrug diep in deze aardelagen te verankeren. De Ultraviolette Regenboogfrequenties transformeren door de
lichtfrequenties voorbij het zichtbare licht op collectief niveau alle voorbij het zichtbare
collectieve emoties, beperkende gedachtestructuren die het spirituele hart nog
beklemmen.
Wanneer genoeg mensen op aarde bewust worden van hun eigen kristallijnen
licht/liefdesfrequenties, zal de roze lotus van het collectieve hart doorgroeien naar de
lotus behorend bij het Kristallijn Regenbooglicht. Ieder wordt zich bewust dat je je leven
vorm kan geven vanuit je kristallijnen liefdesfrequenties.
De codes van de Himalaya’s
Een volgende stap die ook mag plaatsvinden is dat de sleutels en codes van de
himalaya’s ontsluierd mogen worden dit gebeurd zowiezo als een natuurlijk proces,
wanneer de mensheid verder groeit in bewustzijn. Want dit is één en hetzelfde proces.
Maar het proces mag een duwtje krijgen door bewust dit proces te ondersteunen.
Stem je om dit proces te ondersteunen weer af op je Binnenwereldse Stedenchakra en
jullie eigen lichtsteden. Vanuit je hart vraag dan contact met Binnenwereldse
Stedenchakra van Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Vraag hier op Binnenwereldse Steden
niveau en Lichtstad Lhasa en de Himalaya’s de Aartsengelen en de Opgestegen
Meesters en alle Boeddha’s, in het bijzonder de Avaloketeswara( de Boeddha van
mededogen) aanwezig te zijn. Vraag hen Lichtstad Lhasa en de Himalaya’s schoon te
maken fysiek, emotioneel, mentaal en alle spirituele niveau’s. Vraag hen Lichtstad
Lhasa en de Himalaya’s weer af te stemmen op de Bron der Bronnen, te voeden vanuit
het hart van Moeder Aarde en weer volledig te verbinden met de Goddelijke essentie
van dit gebied, t.b.v. het hoogste goed. Zing of zeg je hartstonen om dit proces te
ondersteunen….
Zing of zeg dan ook eens de mantra die in dit gebied het meest wordt gebruikt. Dé
Mantra van compassie en mededogen: Om Mani Padme Hum. (het juweel in de lotus)
De mantra van de Avaloketeswara, de Boeddha van mededogen. En weet dat Quan Yin
een andere incarnatie is van de Avaloketeswara en dus hetzelfde bewustzijn draagt.
Deze oefening kun je altijd op ieder tijdstip doen, want tijd bestaat immers alleen in
jullie 3-d werkelijkheid. Maar het helpt wel om tegelijkertijd met meerdere mensen te
focussen. Op 9 september is er een energiepoort open die de oefening kan
ondersteunen en bedoelt is om angst matrixen op de aarde in de huidige lineaire tijd op
te lossen en onvoorwaardelijke liefde en compassie vrij te laten stromen. De
energiepoort van de voleinding de 9-9-9 poort. We vragen jullie de oefening op 9
september 2007 te doen en de roze lotus vol van liefde en compassie nog 3 dagen te
visualiseren. De derde dag is dan niet voor niets 9-11. De 9-9-9 poort zal de individuele
en collectieve heling krachtig ondersteunen. Maar los van deze datum is het werk een
krachtig en een heilzame oefening.
Incarnatieproces en manifestatie van Lichtsteden
Na deze diepgaande oefeningen willen we nog een deel van jullie collectief proces
bespreken wat gaande is. Door het lichtwerk op Binnenwereldse Steden niveau trekken

jullie hoge lichtfrequenties de Aarde binnen. Jullie verbinden zodoende de lichtsteden
met elkaar als een soort ley-lijnen en zoals er ook wel eens zustersteden zijn die elkaar
ondersteunen. Er is een belangrijke verbinding in het collectieve Lichtwerk en
lichtsteden-lichtwerk en jullie eigen individuele ontwikkeling.
Er bestaat een belangrijke verbinding tussen je Binnenwereldse Steden chakra en je
Zonnevlecht. De Zonnevlecht is je Ik-gebied, waar de uitdaging ligt om je ik verbinding
aan te gaan en daarin je ego met z’n emoties en gekoppelde gedachten onder
supervisie van je hogere zelf te brengen. Je Binnenwereldse Steden chakra is ook zo’n
bewustzijnsniveau die met dit proces te maken heeft. Wanneer je het moeilijk vindt om
bijv. je droom waar te maken of jezelf neer te zetten met wat jij wenst te zijn/ te doen
hier op aarde, zitten er vaak nog vastgezette emoties en overtuigingen op het niveau
van je zonnevlecht én ook zelfde thema’s op je Binnenwereldse Steden chakra. Deze
vastgezette patronen ondermijnen je of daarmee ondermijn je jezelf. Door dit op te
lossen, trek je zoveel van je eigen lichtkracht je kanaal binnen en je Binnenwereldse
Steden chakra binnen. Dit aard je heel goed, en geeft je enorm meer daadkracht en
manifestatiekracht om jouw droom neer te zetten nu in dit leven.
Dit proces is ook op collectief niveau op gang gebracht. Ook het wakker maken van het
Lichtsteden netwerk de afgelopen jaren heeft jullie ondersteund om steeds meer in je
eigen kracht te komen. Tegelijkertijd zijn jullie meer met Moeder Aarde en de droom
van Moeder Aarde, en daarmee je eigen droom verbonden. De Lichtsteden vanuit
Moeder Aarde zijn omhoog gekomen als levende bewustzijnshologrammen. Ook hier
mag een fase van incarneren plaatsvinden zodat het proces van het manifesteren van
het paradijs op aarde mogelijk wordt. Het wordt de kunst om dit proces de komende
tijden met elkaar te doorlopen. Het verbinden van de ‘dromen’ van Moeder Aarde, de
aarde Lichtsteden te verbinden, een te laten worden met de astrale Lichtsteden die in
de verfijnde bewustzijnslagen liggen te wachten om te incarneren, in te dalen, als een
puzzel stukje in te passen in de hologrammen van de Aarde. Het is een soort proces van
‘bezielen’ van de Aarde.
Jullie gaan de hogere dimensies van Licht manifesteren op Aarde. Dit is de ‘Nieuwe
Aarde’ die meer en meer verenigt met de ‘Oude’ 3-d Aarde zoals jullie gewent zijn.
De Astrale Lichtsteden waar ook andere channels over spreken zoals Ronna Herman,
liggen ongeveer op het niveau die jullie kennen als de Intergalactische doorgangspoort.
Daar waar zich ook veel Opgestegen Meesters begeven. Omdat jullie steeds meer jullie
eigen meesterschap ontdekken en ontwikkelen, is nu de tijd aangebroken dat jullie
bewust worden van dit proces. Eigenlijk kun je het zien als het downloaden van
verfijndere licht en bewustzijnslagen, waar jullie mee kunnen werken.
Wanneer jullie dit proces gaan begrijpen, gaan jullie zien hoeveel manifestatiekracht
jullie werkelijk hebben. Daarom zijn de bovengenoemde oefeningen zo belangrijk om de
Regenboogbrug van compassie te verdiepen.
Jullie zijn mede-scheppers vanuit de Bron. Vraag het Liefdesveld van de
Verbondenheidskinderen, de kinderen van de Elohim samen met de Elohim met jullie te
werken. Dit zijn namelijk de ultieme God-Schepper krachten. Hoe meer je deze niveau’s
in jezelf wakker maakt en integreert, des te beter gaan jullie begrijpen dat jullie het zelf
zijn…….
Doe de oefeningen zo vaak je wilt en met veel plezier!
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