De Lotuspoort
“Wij het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen, de B’nai Elohim, zonen/dochters van de
Elohim, willen jullie vertellen en voorlichten over een aantal ontwikkelingen en parallel
processen.
Eerder vertelden we al dat dit jaar 2008 het jaar wordt van het grote verschil. We kunnen met
z’n allen, wanneer we dit willen, de stappen naar collectieve ascentie al maken. Al zou je dat
misschien niet denken, wanneer je al het nieuws leest en ziet. Maar let op, wanneer je naar de
televisie kijkt of de kranten leest, verbind je heel snel met de werkelijkheid van de derde
dimensie, en dus met de dualiteit. Je zult dan ook dualiteit ervaren.
We zullen jullie nu een aantal ontwikkelingen naast elkaar zetten, zodat jullie je bewust worden
van volgende stappen in het verlichtingsproces.
In 2001 is de Elohimpoort wakker geworden. Dit is een uiterlijke, maar ook een innerlijke
bewustzijnspoort. De Elohimpoort heeft het mogelijk gemaakt om weer met alle brekingen /
stralen van Licht vanuit het hart van de Bron te verbinden. Het Elohim bewustzijn is wakker
gemaakt en wordt ondersteund door de verfijnde frequenties van het RegenboogLicht.
Een groep lichtwerkers heeft destijds bij de introductie van de Euro, het nieuwe geld verbonden
met het RegenboogLicht. Zo is de Euro nog steeds verbonden met de Bron en het
levenbrengende Licht.
Het Elohimbewustzijn is het bewustzijn dat we medescheppers zijn van God, de Bron. Dit
bewustzijn is steeds meer aan het wakker worden in de mensheid. Door de jaren heen is er veel
werk verzet, oude gedachten en patronen losgelaten. Jullie zijn jullie eigen frequenties en
bewustzijn daadwerkelijk aan het verfijnen!
De lotus
Nu zijn jullie bij een volgend collectief proces beland: Het wakker worden en tot ontwikkeling
brengen van de Lotuspoort, gestart met Wesak 2008. Deze bewustzijnspoort is niet nieuw, velen
hebben deze stappen al eerder gezet. De kennis over de verschillende fasen van ontwikkeling
van de Lotuspoort is vooral nog aanwezig in Azië. Maar de echte essentie en betekenis hiervan
is aan het wegebben tot muurschilderingen en tanka’s van de Boeddha in tempels. Daarom
helpen we jullie om de essentie en betekenis van de Lotuspoort in het westen wakker te maken.
Omdat jullie praktisch zijn ingesteld zullen jullie makkelijk dit bewustzijn integreren en
verankeren. Het voorwerk voor de Lotuspoort is door een aantal van jullie op verschillende
wijzen opgepakt. Een voorbeeld is het werk met de ‘Magdalena roos’.
De Lotuspoort zal jullie diepste wijsheid van het leven brengen en jullie helpen bewust te maken
dat jullie nu echt het stadium bereikt hebben jullie eigen werkelijkheid te scheppen. Vanuit je
ego en emoties scheppen jullie een duale wereld. Dit zal de ene keer positief ervaren worden en
de andere keer negatief of niet voldoende. Want jullie scheppen dan vanuit onverwerkte
emoties en overtuigingen opgebouwd vanuit jullie geschiedenis. De geschiedenis zal zich dan
blijven herhalen totdat hij zich gekend voelt. Wanneer jullie vanuit je Goddelijke essentie gaan
creëren is daar geen emotie, oordeel of overtuiging bij aanwezig.
Waarom is de Lotus als symbool van dit bewustzijn nu belangrijk? Want deze bloem is toch bij
iedereen bekend als symbool? Hier zit precies de sleutel. De lotus is wel bekend om zijn
betekenis, maar de wijsheid en kennis van de bloem wordt nog niet optimaal doorleeft, ervaren
en geleefd. Er wordt wel gezegd dat de lotus de eerste bloem op Aarde was. Dit kan het letterlijk
betekenen, maar kan ook betekenen dat de Lotus als eerste een bepaald bewustzijn van
‘Heelheid’ en van ‘Zijn’ heeft gebracht.
De bloem komt vanuit de modder (Aarde), groeit door het water omhoog en komt met de
bloemknop boven het water (lucht). De lotusbloem opent zich pas echt goed door zonlicht (vuur).
Hier zit de heelheid en eenheid in van de vier elementen. In het centrum kun je vanuit deze
heelheid van het medicijnwiel de Eenheid en het Zijn ervaren om te groeien naar een volgend
bewustzijn, en begint de cyclus opnieuw.

Het bijzondere is dat iedereen wel van bloemen houdt. Natuurlijk, want bloemen zijn een heel
speciale manifestatie van Goddelijke creatie. Door je vanuit je hart met specifieke bloemen te
verbinden, zoals de Lotus. Je verbind je op zo,n moment met de wijsheid en manifestatie van
God. Op deze manier kun je veel leren over het leven.
De Flower of Love
De Lotus heeft in zijn creatie alle vormen van heilige geometrie in zich. Met de geometrie draagt
het alle antwoorden over de essentie van het leven, de schepping, het universum, de Bron. De
Lotus is een specifieke bloem verbonden met de geometrie van de schepping en draagt in zijn /
haar opbouw de Flower of Life in zich. Wanneer je met de Lotus en de Lotuspoort verbind, zul je
merken dat de Flower of life opengaat met ieder bloemblaadje. De Flower/Lotus is niet alleen 3dimensionaal, maar Multi-dimensionaal. We noemen het lichtvoertuig welke ontstaat de
“Flower of Love”. Doordat de Lotus een Multi-dimensionaal lichtvoertuig of lichtlichaam is brengt
het je volledige zielsbewustzijn en alle mogelijke zielsfragmenten, ervaringen vanuit het heden,
verleden, toekomst en parallelle werkelijkheden bij elkaar in het nu. Dit is het Niets en Al-Wat-Is
tegelijkertijd. Wanneer je dit punt kunt ervaren, ervaar je de diamant in de Lotus.
Het Gouden RegenboogLicht en de Lotuspoort
De Lotus is met zijn essentie van “Zijn”en “Heelheid”het symbool van het RegenboogLicht in al
zijn frequenties. Hier komt de volgende ontwikkeling die tegelijkertijd gaande is, dat het jaar
2008 het jaar is dat het Gouden RegenboogLicht overal op Aarde ontwaakt en de aarde
omspoelt (J. Jewall, 2008; B. Vliegenthart, 2008). Weten jullie al hoe verfijnd de brekingen van
het Gouden RegenboogLicht zijn? Om je met deze verfijnde energie en het bijbehorende
bewustzijn te kunnen verbinden en werken helpen we jullie met de Lotuspoort. De Lotus kent
verschillende fasen van ontwikkeling en bewustzijn. De Lotus kan iedereen helpen door de
verschillende bewustzijnsfases naar ascentie te helpen.
Zo vertegenwoordigt de witte Lotus de eerste fase van Goddelijk bewustzijn van Heelheid en
Zuiverheid. Het Gouden RegenboogLicht wordt wakker als het leven gevende en leven
brengende Licht op Aarde met het opengaan van de witte Lotus.
De volgende fase is die van de roze Lotus en het integreren van het Ultraviolette
RegenboogLicht. Je zou kunnen zeggen dat dit de Lotus is van Quan Yin. De Lotus van
Compassie en onvoorwaardelijke Liefde. Want compassie is de directe weg naar Goddelijke
wijsheid en verlichting. De fase en bewustzijn van de roze Lotus met het Ultraviolette
RegenboogLicht wordt belangrijk in de 2e helft van 2008. Wanneer de Leeuwenpoort weer
verder opengaat in augustus (8-8-2008, om 8 minuten over 8). De opening van de Olympische
Spelen. Over deze ontwikkeling zullen we de volgende keer uitgebreid met een oefening
vertellen.
Uiteindelijk zal het bewustzijn verder groeien naar het kristallijnen bewustzijn en wordt de
ultieme diamant in de Lotus gevonden in het Niets en Al-Wat-Is. De oudste en nieuwste wijsheid
en kennis wordt op Aarde wakker met de Lotuswijsheid. Het RegenboogSterrenvuurLicht wordt
wakker als meest verfijnd deeltje van Goddelijke essentie in jezelf, op Aarde, in jullie
sterrenstelsel. Je ultieme RegenboogLichtlichaam is tot ontwikkeling gekomen. Dit is het
Lichtlichaam van ascentie.
Het bewustzijn van de Lotus verankeren
verankeren in The Shield.
We zullen jullie een manier geven, om jezelf te verbinden met de Lotus, zodat de wijsheid en het
bewustzijn van de Lotus in ieder van Julie wakker kan worden. We kiezen daarmee specifiek
voor The Shield of the Command, omdat zodoende meteen het bewustzijn goed wakker
gemaakt wordt in het collectieve veld van Moeder Aarde. Verlichting is nu immers niet bedoeld
voor alleen individuen, maar voor geheel Moeder Aarde. Het Lichtlichaam van jullie als individu,
the Shield en geheel Moeder Aarde krijgt een bijzondere impuls. Bovendien gaat het leven
gevende en leven brengend Gouden RegenboogLicht mee en meer vrijelijk stromen. Er vindt
weer een diepere verbinding plaats met de Bron. De oefening kun je individueel doen, maar
zeker ook in groepjes. Ben je alleen, vraag desnoods een hartsverbinding met de begeleidende
engelen en Meesters.

Wees je bewust dat de oefening een bewustwordingsproces of groei is. Er wordt niet meer zo
maar van buitenaf geactiveerd of geïnitieerd! Dit zijn namelijk nog activiteiten vanuit dualiteit
en ego gerelateerd.(want je bent geen kanaal voor….zonder….; als je deze activatie doet, werk je
met de hoogste….; dit mag je alleen halen als je….hebt gehad etc.).
Nu ga je groeien vanuit eenheidsbewustzijn. Bewegingen vanuit eenheidsbewustzijn gebeuren
vanzelf wanneer je daar voor kiest vanuit je hart en op een manier die je hoogste goed nu dient.
Daar zit een wezenlijk verschil in waar we jullie bewust van willen maken. Alles is al aanwezig.
Jullie zijn Goddelijk, want alles komt voort vanuit de Bron!
Meditatie
- Stem je af zoals je gewent bent, of ga met je aandacht naar je hart. Maak vanuit je hart
contact met het hart van Moeder Aarde en met het hart van de Bron.
- Maak vervolgens contact met het Oosten (vuur), Zuiden (water), Westen (aarde) en het
Noorden (lucht). (Andere volgorden zijn ook goed, maar hebben alleen een andere
werking en doel).
- Voel, ervaar hoe de zes richtingen in je hart samenkomen met de liefdesenergie in jouw
hart.
- Maak nu een hartsverbinding van onvoorwaardelijke liefde met de groepsleden of met je
begeleidende Meesters en engelen. Vraag eventueel het Liefdesveld van de
Verbondenheidskinderen en de Elohim aanwezig te zijn en het collectieve Liefdesveld
van de Shield of the Command.
- Nodig de witte Lotus uit in je hart en in het hart van de groep aanwezig te zijn. Focus
helemaal op de Lotus in je eigen hart.
- Vraag je goddelijke zelf volledig aanwezig te zijn en vraag de Lotus of je tot uitwisseling
mag komen met de essentie van de Lotus.
- Maak contact met het hart van de Lotus; zie het goud-gele hart van de Lotus. Het
Gouden RegenboogLicht begint te stromen. Geef jezelf helemaal toestemming om
helemaal één te worden met de Lotus. Neem hier de tijd voor jouw ervaring…..
- Voel hoe de bloembladen met iedere ademhaling verder opengaat, en laat de Lotus op
deze wijze groter worden en naar de frequentie gaan die je hoogste goed nu dient. Dit is
jouw Flower of Love.
- Wanneer het goed voor je voelt, laat vanuit je hart nog een Lotus ontstaan. Laat deze
neerdalen tot in het hart van het Binnen Wereldse Steden Chakra van jouw woonplaats.
Ga met je aandacht mee.
- Laat ook de Lotus op dit chakra-niveau zich openen op je ademhaling. Laat de Lotus
groter worden en die frequentie aannemen welke het hoogste goed nu dient. Voel en
ervaar wat er gebeurd…..
- Vanuit het hart van je Lotus, maak eens contact met het hart van Moeder Aarde. Vraag
Moeder Aarde of zij ook in uitwisseling wil komen met de witte Lotus.
- Zie, voel of bedenk dat de Lotus in het hart van Moeder Aarde en in jouw hart eigenlijk
één zijn. Adem volledig in het hart van de Lotus. En laat de Lotus helemaal groeien en
opengaan als een Flower of Love in en om Moeder Aarde heen.
- Het Leven brengende en Leven gevende Gouden RegenboogLicht stroomt via alle
bloembladen in en om Moeder Aarde heen. Het verleden, heden en de toekomst van
jezelf en het collectief van Moeder Aarde tot Eenheid brengend in het Nu! Het
RegenboogLichtlichaam wordt wakker.
- Vanuit het hart van je Lotus zing of zeg je klanken en tonen om deze ervaring en energie
tot manifestatie te brengen en te integreren……….
Herhaal deze oefening zo vaak je wilt. Dit is een oefening van Liefde en Eenheid. Samen met
ons, het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen, zijn jullie mede scheppers van God. Zo
is het en zo zal het zijn”.
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