Het feest gaat beginnen….
Het volgende artikel is geïnspireerd door het verenigde liefdesveld van de
Verbondenheidskinderen en de Elohim.
“De afgelopen jaren hebben we jullie uitleg gegeven over de transformatie jaren van
2004 t/m 2007. Samenvattend hebben de jaren getalsmatig precies het proces
verteld waar jullie met zijn allen doorheen aan het ontwikkelen zijn.
2004 is het jaar geweest dat de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader wakker
werden in ons hart. 2004 is een 6. De 6 staat voor het in evenwicht brengen van de
mannelijke en vrouwelijke energieën. Tevens voor het balanceren van de kosmischeen moeder aarde energieën.
2005 is het jaar dat de Goddelijke Moeder en Goddelijke Vader in de mens (5)
wakker worden in volledige belichaming (7), in de 7 chakra’s.
2006 heeft gezorgd voor een verdiepend proces welke was gestart in 2004. Het
opnieuw in evenwicht brengen van het Goddelijk mannelijke bewustzijn en het
Goddelijk Vrouwelijke bewustzijn. Zodat de basispolariteit naar het
Eenheidsbewustzijn kan groeien. In een 8 jaar werd dit proces versneld en het eerste
basis lichtlichaam werd vanzelf wakker als een ster thetraheder wanneer de fysieke
indaling voltooid werd.
2007 is het jaar dat de indaling en het samensmelten tot een eenheid van het
Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke bewustzijn(2) een voorlopige voltooiing
heeft bereikt(9) op fysiek niveau(7).
2012 of nu in 2008?
Een nieuwe fase breekt nu aan met het jaar 2008!
Velen zullen zeggen dat dit een 1 jaar is. Het jaar van een nieuw begin. Een nieuwe
start waarin de Goddelijke Wil weer zal klinken. Wij, het verenigde liefdesveld van de
Verbondenheidskinderen zouden dit willen verfijnen en nuanceren. Wij noemen 2008
een 10 jaar. Eén plus nul. De maya’s hebben niet voor niets de nul uitgevonden. Dit
heeft een betekenis waar we verderop op terug komen. Er wordt enorm veel
aandacht aan het jaar 2012 geschonken alsof alle veranderingen dan plaats zullen
gaan vinden aan het einde van de mayakalender. Hoewel dit jaar het einde is van de
13 manenkalender en een nieuwe galactische cyclus ingeluid gaat worden, zal de
volgende morgen gewoon de wekker weer gaan en het leven verder zijn verloop
hebben. Het is wel een punt van no return in de algemene bewustzijnsontwikkeling
van de aarde. Wij willen jullie vertellen dat dit punt nu al aan de orde is en mogelijk
gemaakt kan worden wanneer genoeg mensen dit willen en manifesteren. 2008 is
een speciaal jaar waarin velen de stap kunnen zetten om nieuwe bewustzijnniveaus
te kunnen betreden en tot manifestatie te brengen op Aarde.
Niet twijfelen, maar doen
2008 staat voor de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader (2) die vanuit het
Niets (0), de Grote Leegte en vanuit Al-Wat-Is (0) gemanifesteerd wordt vanuit de
stroom van overvloed in Goddelijke verbinding (8). Wanneer je eigen Goddelijke
verbinding toestaat of bewust wordt dat je zelf Goddelijk bent. Acht is de
verantwoordelijkheid op je nemen om de fysieke manifestatie(7 van 2007) in je
Goddelijke verbinding neer te zetten. 2008 is een 10 jaar! Het is het volledig
Goddelijke bewustzijn (1) opnieuw neerzetten, volledig bewust en in verbinding met
het Niets en Al-Wat-Is (0). Anders gezegd is 2008 het ultieme jaar om datgene nu

eens echt te doen, uit te voeren wat je vanuit je hart zo graag zou wensen. Niet
denken en twijfelen, maar gewoon doen!
Deze energie wordt meteen bekrachtigd op 1 januari van 2008. Getalsmatig is het
dan 1-1-10. Deze start kenmerkt meteen de stroomversnelling van de 8, de
lemniscaat dit jaar.
De Leeuwenpoort
De 8 verteld ons hiermee nog meer wat volledig tot ontwikkeling mag komen vooral
in de augustus maand. De leeuwenpoort zal dit jaar zeer krachtige energie binnen
brengen. De datum 2-8-2008 begint de stroomversnelling van de leeuwenpoort en is
het krachtigst op 8-8-8. Tijdens de openstelling van de Leeuwenpoort wordt iedereen
ondersteund de lemniscaat verbindingen op alle niveaus aan te gaan om alsnog je
volledige Goddelijke bewustzijn tot manifestatie te brengen. De 8 staat voor je
kosmische verbinding en je aardeverbinding. In je hart komen deze energieën elkaar
tegen. Het staat voor de verbindingen links en rechts, mannelijk en vrouwelijk, je
kundalini stroom. De verbinding tussen verleden en toekomst in het Nu moment, in je
hart. De voortdurende stroom om uiteindelijk je eigen Heel-Zijn te realiseren. Je kunt
totaal begrijpen dat je een Goddelijk wezen bent die zijn eigen realiteit en waarheid
schept. Dit is het Regenboogbewustzijn en betekend Verlichting is mogelijk in 2008!
Dit is de essentie van een 10 jaar. Jullie zijn nu in staat in verbinding met de Bron en
de Bron in jezelf innerlijke en uiterlijke vrede te manifesteren.
De poort van de Goddelijke Wil
Op 10 oktober dit jaar wordt de energie van de Leeuwenpoort bekrachtigd door de
poort van de Goddelijk Wil. De 10-10-10 poort van de Goddelijke Wil staat open om
tot manifestatie te brengen datgene wie jullie werkelijk zijn en of wensen. Dit is het
jaar van het nieuwe begin. Het ascensieproces begint nu tot manifestatie te komen.
Denk vanuit je hart, voel vanuit je eigen 0-punt en handel vanuit deze verbinding.
Geen enkele beperkende overtuiging of emotie zal dan meer in de weg staan om de
wereld te creëren die jullie wensen. En de “goden zonen” zullen weer op aarde
wandelen. En dat zijn jullie! Zo boven, zo beneden. Jullie zijn de B’nai Elohim, de
Verbondenheidskinderen. Jullie zijn scheppergoden. Je bent het zelf”.
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