De roze Lotus van Compassie en 88-8-8.
“Wij, het verenigde Liefdesveld van de Bene Elohim (zonen en dochters van de Elohim) en de
Elohim vertellen in een hartsverbinding verder over de Lotuspoort.
In juni hebben we al geschreven over de lotuspoort en hoe je contact kunt maken met de
lotuspoort. De oefening met de witte Lotus kun je blijven doen en zal je bewustwording verder
ondersteunen. We vertelden al dat de 2e helft van dit jaar verfijndere frequenties wakker worden
om op individueel en collectief niveau belangrijke veranderingsprocessen te begeleiden en te
ondersteunen. Hiertoe komen er weer extra golven Ultraviolet RegenboogLicht naar de Aarde.
Ultraviolet RegenboogLicht is in het spectrum, na het violette licht, het eerste licht dat de mens
over het algemeen niet meer kan zien met fysieke ogen. Het Ultraviolette RegenboogLicht
ondersteunt hierdoor transformatieprocessen tot in de diepste lagen, individueel en collectief.
Om met elkaar het verlichtingsproces aan te gaan kan het nodig zijn dat er nog beperkende
aannames losgelaten dienen te worden. Op individueel niveau blijft het belangrijk je te blijven
verbinden met je eigen Goddelijk Licht. Angst, verdriet en boosheid uit het verleden, heden en
de toekomst, opgelopen vanuit je geschiedenis, familieverbanden etc. mogen getransformeerd
worden. Op collectieve lagen zoals intergenerationele familie aannames en patronen, zelfs van
hele volken, politieke groepen en regeringen mogen diepe angsten getransmuteerd worden.
8-8-8
Een dag waarop het verschil extra gemaakt kan worden is de bijzondere dag 8-08-2008. Op
deze dag wordt de Lotuspoort extra ondersteund met de energie van Leeuw en de energie van 8.
Het getal van de eeuwig durende stroom, transformatie en heelheid. Het is het samenkomen
van boven en onder, van links en rechts, zon en maan. Van twee-heid komen tot Eenheid.
Voor de Chinezen is het getal 8 ook een bijzonder geluksgetal. Daarom worden de Olympische
Spelen precies geopend op 8-08-2008 om 8 minuten over 8. Een bijzonder moment waarbij
sporters van over de gehele wereld samen komen om met elkaar te sporten. De openings
ceremonie precies gepland op dit moment, waarbij alle ogen van de wereld gericht zijn op deze
plek op Aarde. Het moment van ultieme compassie wordt hier mogelijk gemaakt.
Najaar 2007 hebben we al een voorbereidende oefening gegeven om de Regenboogbrug en
compassie te versterken. We vertelden jullie dat Peking de ‘hoofd’stad van China is en Xi-an het
hart van China. Compassie en Liefde gaan hand in hand samen en zijn zo belangrijk om de
komende transformatie processen aan te kunnen gaan! Vele ‘veilige’ concepten en veilige
‘huisjes’ worden met deze energie op de weegschaal gelegd en er is vertrouwen in Liefde en
Compassie voor nodig deze processen aan te gaan.
De oefening en het doel waar nu op gericht wordt om Licht, via de Lotus van Compassie vanuit
de Bron rechtstreeks via ieders hart(voor wie zich hiertoe geroepen voelt) de Aardelagen verder
te doen ontwaken in Compassie en Liefde.
Opdelven van het Aardse Paradijs
Een parallel proces is gaande en hier is veel bewustzijn via compassie en Liefde voor nodig. Er is
een bewustzijn stil aan op Aarde wakker aan het worden van een menselijke beschaving die op
aarde heeft plaatsgevonden, nog ver voor Atlantis en Lemurië. Terwijl Lemurië en Atlantis nog
wel bekend is via mythen, sagen en reincarnatiebelevingen, is de beschaving waarvan het
bewustzijn nu weer wakker mag worden versluierd geweest voor lange tijd. De mensheid begint
nu weer bewustzijn te creëren om deze tijd en bewustzijn en kennis te integreren. Het is de
beschaving waar toch wel over geschreven is, waar de Godenzonen, de Bene Elohim op aarde
rondliepen en zich vermengden met de mensheid. Het is het moment waarop een Indiaas
verhaal is gebaseerd dat de Goden besloten Goddelijkheid in het hart van de mens te
‘verstoppen’. Als uitdaging om de Goddelijkheid te vinden. Het is de tijd dat de mensheid
besloot de uitdaging aan te gaan uit de Eenheid te stappen en besloot de dualiteit op Aarde te
gaan beleven. Anders omschreven: de val uit het paradijs. Deze tijden, bewustzijn en wijsheid is

nog steeds aanwezig en is lange tijd verborgen gebleven. Een belangrijk anker punt ligt bij de
Himalaya’s, het Takla Makan gebied.
Diep verscholen in de aarde lagen op het niveau van de walvismatrix. Het ligt nu te wachten om
weer tot bewustzijn te worden gebracht door alle individuele en collectieve menselijke drama’s
te transformeren met Compassie en Liefde. Tegelijkertijd ligt dit bewustzijn in je eigen diepe
aardelagen verscholen, ter hoogte van de walvismatrix, en ieder hoeft eigenlijk zijn eigen
wijsheid in Compassie en Liefde op te duiken.
De wijsheid is tevens een goed beschermd bewustzijn. Niet dat je het kunt misbruiken, dat is
dualistisch gedacht. Bewustzijn groeit op de eerdere stapjes in bewustwording. Hier zit de
veiligheid in. De eerste stap is nodig om tot de volgende stap te kunnen komen.
Het collectieve Lichtlichaam
Het beeld dat nu binnen het Shield is gegeven onder de naam ‘Immuniteit’ heeft met dit
groeiende bewustzijn rechtstreeks te maken. De weergave is een andere uitingsvorm wat
binnen het Regenboogpad wordt beoefend met het 58-multidimensionaal lichtvoertuig. Dit
lichtvoertuig wordt steeds opgebouwd in 19 lagen of bollen die onderling weer samenvallen en
verbonden zijn met elkaar. De Multi-dimensionale Flower of (Life)Love. Het hologram
‘Immuniteit' is een weergave die de ontwikkeling tot en met de 2e fase weergeeft van 38 lagen
in alle zes de richtingen. Er komt voor het Shield nog een volgende stap naar de 3e fase die gaat
tot laag 58 in alle richtingen. Zo wordt ieders individuele lichtlichaam, maar ook het collectieve
lichtlichaam van het Shield of the Command opgebouwd, dat heel Moeder Aarde omgeeft. Door
de opbouw van dit Multi-dimensionale lichtlichaam verfijnt steeds ieders vibratie en de
collectieve vibraties waardoor lagere vibraties weg trillen en er ruimte komt voor meer en meer
bewustwording.
De vibraties van de 8-8-8 energie samen met het Ultraviolette RegenboogLicht ondersteunt het
proces om tot deze vibraties door te groeien. Hierbij zal de Lotus ook een andere vibratie
aannemen, die van de roze Lotus. Kristallen als heldere bergkristal, rozenkwarts, dieppaarse
amethist en regenboogobsidiaan zullen het proces tijdens de meditatie kunnen ondersteunen.
Meditatie

We willen jullie vragen individueel en ook in jullie eigen meditatie-groepjes je af te
stemmen op de Lotus in je hart. 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 Bene Elohim en de Elohim aanwezig
te zijn op het niveau van Binnenwereldse Steden chakra van Xian. Vraag in het bijzonder
aanwezig te zijn Quan-Yin.
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.
Maak vanuit je Binnenwereldse Stedenchakra van Xian contact met Peking en zie hoe
ook hier de roze Lotus op Binnenwereldse Steden niveau zich opent. Voel de verbinding
tussen Peking en Xian met deze Lotusverbinding en laat het Ultraviolette
RegenboogLicht vrijelijk stromen.
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 Bene Elohim, de Godenzonen, jullie de Regenboogbrug diep in deze
aarde- lagen 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.
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
Stedenniveau van het Himalaya gebied, in het bijzonder het Takla Makan gebied.
Geef jezelf toestemming om dieper af te dalen in de aardelagen tot de
walvismatrixniveau.
Vraag hier op het niveau van de walvismatrix de Aartsengelen en de Opgestegen
Meesters en alle Boeddha’s, in het bijzonder de Avaloketeswara( de Boeddha van
mededogen) aanwezig te zijn. Vraag hen de Himalaya’s schoon te maken individueel en
collectief op fysiek, emotioneel, mentaal en alle spirituele niveau’s. Vraag hen 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.
Ervaar op dit niveau de hartsverbinding die jullie gezamenlijk hebben opgebouwd.
Vraag de Bene Elohim op dit niveau te helpen om de roze Lotus van Compassie vanuit
de Bron weer wakker te maken en zie of voel hoe meteen in je eigen walvismatrix de
roze Lotus tot bloei komt. Laat het Ultraviolette RegenboogLicht stromen.
Nodig de walvissen uit met hun tonen te helpen en wissel de liefde vanuit je hart met
hen uit en vraag hen te helpen op de juiste tijd en wijze jouw wijsheid weer bewust te
worden.
Zing of zeg je hartstonen om dit proces te ondersteunen….
Zie en voel hoe de roze Lotus in en om Moeder Aarde aanwezig is als een Flower of
Love.
Voel hoe de roze Lotus in en om je heen aanwezig is als een Flower of Love.
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)
Wij de Bene Elohim en Elohim zullen jullie altijd vanuit het hart van de Bron
ondersteunen. Jullie zijn de zelf Godenzonen…”
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