NIEUWE UITDAGINGEN VOOR LICHTWERKERS
VAN DUALITEIT NAAR EENHEID
Op energetisch vlak zijn er grote verschuivingen gaande. Iedereen wordt op zichzelf
teruggeworpen en het lijkt soms wel alsof alle veilige structuren verdwijnen. Voor een deel is dit
ook zo. De uitdaging is meer voeling met je eigen essentie te hebben en van uit je essentie te
weten, en te handelen. Dit wordt belangrijker omdat de verschuivingen op alle niveaus
tegelijkertijd plaatsvinden. Op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, intermenselijk, collectief
en planetair niveau. De structuren waar we al eeuwen in gegroeid zijn en aan gewend zijn
geraakt staan op springen.
OntOnt-wikkeling
We leven in een tijd leven van vele en snelle veranderingen. In het groot is dit zichtbaar in de
wereldpolitiek. In bedrijven lijken reorganisaties elkaar aan de lopende band op te volgen. Er is
amper tijd om protocollen en nieuwe werkstijlen in te voeren of het moet alweer anders. Ook
dichter bij huis, in gezinnen en op persoonlijk vlak wordt het leven ingewikkelder. Ouders krijgen
te maken met steeds gevoeligere kinderen. Het aantal gezinnen dat opnieuw wordt
samengesteld door scheidingen en nieuwe relaties groeit. Tegelijkertijd worden verschillen
tussen groepen mensen groter. Rijk wordt nog rijker en de armoede wordt groter. De verschillen
tussen allochtoon en autochtoon lijken meer op de spits gedreven te worden. Het wordt steeds
moeilijker te onderscheiden wat goed is en wat niet.
Sinds mensenheugenis zijn we dichter in de stof, in de materie en de dualiteit aan het wikkelen.
Het proces van dieper in de fysieke en materiele wereld indalen wordt nu omgekeerd. Collectief
zijn we met z’n allen terug aan het bewegen, aan het ontwikkelen en onze Goddelijkheid weer
aan het herkennen. Dit is een proces van meer en meer de dualiteit doorgronden, naar het weer
tot eenheid brengen van de polariteiten. Deze worsteling is nu aan de gang. We zijn zo gewend
en gehecht aan dualiteiten dat we geen andere oplossingen kunnen bedenken voor problemen
dan vanuit polariteit. Toch groeien we steeds meer naar het Eenheidsbewustzijn waardoor
polariteiten zichtbaarder worden. Het wordt duidelijker dat we andere ervaringen willen creëren
en andere oplossingen willen bedenken voor problemen. Veranderingen gaan de laatste jaren
steeds sneller. Dat veranderingen steeds sneller gaan is een teken dat nieuwe structuren
wakker aan het worden zijn. Met andere regels, andere gewoonten, ander bewustzijn en andere
oplossingen.
Eenheidsbewustzijn voor iedereen
De structuren van het Eenheidsbewustzijn zijn energetisch al in en om de aarde aanwezig, het
zogenaamde Eenheidsbewustzijnsgrid. Dit Eenheidsbewustzijnsgrid is zo’n 2000 jaar geleden
ingezaaid door de geboorte van Jezus. Dit Eenheidsbewustzijnsgrid is wakker gemaakt door het
bewustwordingsproces waardoor Jezus de titel van de Christus kreeg. Doordat hij deze
bewustwording heeft verworven, wordt het voor andere mensen ook mogelijk dit te bereiken. In
de tijd van Jezus (net als Boeddha eerder) was het nog aan individuen om tot
Eenheidsbewustzijn of verlichting te groeien. Nu is het de bedoeling dat we collectief naar
Eenheidsbewustzijn groeien. Jezus met het bewustzijn van de Christus heeft destijds
beperkende structuren collectief doorbroken. Hij heeft laten zien, door zijn leven en daden, dat
het Eenheidsbewustzijn iedereen toebehoort en niet alleen voor een bepaalde elite binnen een
bepaalde mysterieschool toegankelijk is. Zo leerde Christus gewone mensen hoe je
Eenheidsbewustzijn kan ontwikkelen zonder geheime rituelen, inwijdingen of activaties. Hoe dit
dan wel te bereiken is, is door de geschiedenis en machtstructuren angstvallig geheim
gehouden. Ontkent en vernietigd als ketterij. Daarom is er zoveel commotie om de film “De
Davinci code”. Het gaat niet om de discussie of de kunstwerken daadwerkelijk het belang van
het vrouwelijke bewustzijn verkondigen. Het vrouwelijke bewustzijn en het weer toelaten van
deze kennis is van belang (zie bijvoorbeeld Shield maart 2006, “Het Goddelijk vrouwelijk bewustzijn
toelaten”). Dit is de sleutel waardoor de polariteiten van mannelijk en vrouwelijk bewustzijn
samensmelten en het Eenheidsbewustzijn geboren kan worden. Door alle verschuivingen is de
mogelijkheid vanzelf wakker geworden om dit bewustzijn te ontwikkelen.

Wanneer we de structuren van dualiteit los willen laten, is intentie een belangrijke hulpbron.
Door je intentie in je hart duidelijk te hebben, kun je al contact maken met de
“nieuwe”structuren. Door je intentie duidelijk te maken, groei je vanzelf naar
Eenheidsbewustzijn en geef je jezelf toestemming om voor andere gedachten, gevoelens en
oplossingen open te staan.
Dualiteit loslaten
Omdat we zover in de materiële, stoffelijke wereld gedoken waren, zijn we vergeten dat we in
principe Goddelijke wezens waren en zijn. Een aantal mensen zijn de verbinding met de Bron
bewust gebleven. De meesten raakten ver van hun gevoel en ervaren van de Bron af en ervaren
vooral afscheiding. Er zijn oplossingen bedacht om weer te herstellen en te genezen. Door de
afdaling in de materie kon het niet anders dan dat dit oplossingen vanuit een bewustzijn van
dualiteit waren om spiritualiteit te behouden. Eerst kwamen de mysteriescholen, daarna
ontstonden de religies. Hier bleven alleen nog symbolische rituelen van over. Door de tijd heen
zijn er helingstromingen ontstaan en bekend geworden vanuit hetzelfde duale bewustzijn. Al
deze vormen van religie en heling werden vormgegeven vanuit het bewustzijn van afscheiding.
Hierdoor zijn oorlogen ontstaan, want de een is toch veel beter dan de ander? Helingsystemen
ontwikkeld met een verre herinnering aan de mysteriescholen werken met initiaties of
activeringsoefeningen. Deze worden doorgegeven van leraar op leerling als deze een bepaald
stadium bereikt heeft. Dit is een vorm van dualiteit en afhankelijkheid. Er is sprake afhankelijk
van een ander om afgestemd te worden op bepaalde energieën. Hierbij mag een volgend stapje
ondernomen worden met bijbehorend geheim en regels. Dit is nu juist de grote illusie. Je bent
altijd al verbonden met de Bron en de Bron in jezelf! Alleen door het leven met al je ervaringen
ben je vergeten hoe dat ook al weer moest. De afhankelijkheid dat een ander een ritueel bij je
moet doen voordat je kanaal bent van bepaalde energieën maakt dat dit soort systemen
verbonden zijn met dualiteit. Dit principe getuigt ook van armoedebewustzijn. Zonder een
bepaalde cursus heb je iets niet of mag je iets niet. Doordat deze systemen bedacht zijn vanuit
een duaal bewustzijn, zijn de energieën en spirituele wezens die hiermee verbonden zijn ook
verbonden met dualiteit. Vaak wanneer je hier bewust van wordt en contact met de energie of
deze wezens vraagt, zijn deze net zo goed op zoek naar hun eigen Bronverbinding. Zo boven, zo
beneden, ook in helingland en zijn we in een vicieuze helingcirkel belandt. Ook dit gegeven in
het werken met helende energieën of lichtlichaamactivaties past in de lijn der gebeurtenissen
en is nuttig geweest. Zeker in de Westerse wereld, waar de verbinding met spirituele kennis ver
te zoeken is geweest.
Kiezen voor Eenheid?
Lichtwerkers hebben de voortrekkersrol om vertrouwde structuren los te gaan laten. Juist ook
vertrouwde Lichtwerk- en helingstructuren. Nu we naar Eenheidsbewustzijn aan het groeien zijn,
komen er nieuwe vormen in het werken met helende energieën. Voor Lichtwerkers en helers ligt
hier een grote uitdaging, zeker wanneer je gewend bent geraakt aan de vormen waar je nu nog
mee werkt. Dit is een gehechtheid. Stel je eens voor wat er kan veranderen, door kan groeien en
mogelijk wordt wanneer al die structuren van initiaties, energieën en wezens je eigen systeem
en de aarde verlaten. Stel je eens voor dat je zelf je eigen Bronverbinding en de bronverbinding
in jezelf kan maken, onderhouden en verbreden. Hoeveel lichter zal de aarde zijn als al die
regels, energieën losgelaten kunnen worden en nieuwe verbindingen vanuit heelheid en
Eenheidsbewustzijn gemaakt worden? De vraag is alleen hoe je dat dan zou kunnen doen.
Door terug te kijken hoe diegene dat heeft gedaan, die Eenheidsbewustzijn voor het eerst heeft
verankerd op Aarde, kunnen we veel leren. De Christus leerde dat iedereen de Bronverbinding in
zichzelf wakker kan maken. Anders gezegd: door het loslaten van helingsystemen en activatieoefeningen die werken met initiaties van wat voor energie dan ook. Want deze zijn verbonden
met dualiteit en werken uiteindelijk beperkend. Bedank deze energieën en wezens voor het
proces en inzichten die ze je hebben gegeven en laat hen dan los. Je bent namelijk altijd al
kanaal geweest en verbonden met de Bron. Nodig al die energieën en wezens uit hetzelfde te
doen. Wanneer je dit moeilijk vindt, vraag dan de Aartsengelen je te helpen, om samen met
jouw innerlijke Christus, jouw systeem en de aarde weer schoon te maken. Vraag hen die

energieën en wezens te begeleiden en mee te nemen naar hun eigen bronverbinding. De
Shieldwerkers kunnen hier ook de uitstroom vortexmethode met de volledige twaalf stappen
gebruiken.
Verbind je dan opnieuw met het hart van de Bron en de bron die in je eigen hart aanwezig is.
Laat dit Goddelijk Licht door je heen stralen. Vraag weer verbinding met alle stralen vanuit de
Bron en nodig alle stralen, kleurfacetten, de Regenboog die je zelf bent, uit in je aanwezig te
zijn. Adem dit levenbrengend en levengevend Regenbooglicht helemaal door je heen. Je bent
weer één, met de Bron en de bron in je zelf, met het Niets en Al-Wat-Is. Terwijl je dit ervaart, zie
hoe dit tegelijkertijd op aardeniveau ook gebeurt. Adem deze heelheid in en uit. Om de
manifestatie van deze oefening te ondersteunen kun je de tonen die je in je hart voelt zingen.
Nieuwe methoden van helen, loslaten en verbinden zijn nu mogelijk vanuit Eenheid. Durf jij het
aan de Bronverbinding vanuit Eenheid aan te gaan?
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