Terugkeer van de Goddelijke Moeder.
De afgelopen jaren is er veel geschreven over de terugkeer van de godinnen energie. Op
verschillende manieren zie je de interesse in het vrouwelijke bewustzijn, de scheppende kracht
groeien. Bijvoorbeeld in de populariteit van de boeken van Jamie Sams en andere Amerikaans
inheemse invloeden. Ook vanuit de gnostische kant van het Christendom wordt er steeds meer
aandacht besteed aan de geschriften waar het vrouwelijk bewustzijn, zoals het Evangelie van
Maria Magdalena of de Pistis Sophia, aandacht krijgt. Door de populariteit van bijvoorbeeld de
Davinci Code is er aandacht voor hoe het vrouwelijke bewustzijn door godsdiensten, die hun
oorsprong hebben in het vissentijdperk, systematisch naar de achtergrond is verdreven. Een
beweging terug naar het evenwicht tussen het vrouwelijke bewustzijn en het mannelijke
bewustzijn is al enkele jaren gaande en komt in een nieuwe fase.
Ook in Nederland is de invloed van de godinnen energie of de Goddelijke Moeder wakker aan
het worden. Laatst was er te lezen dat er zelfs een Nederlands beeld van de Godin Nehalennia is
gevonden in zee en dat er een tempel voor haar is opgericht.
Het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim geven aan dat er een individueel
en collectief proces gaande is. Dit proces heeft veel te maken met het weer in evenwicht komen
van de mannelijke en vrouwelijke energieën. Onze jaartelling geeft getalsmatig aan in welk het
proces we individueel en collectief aan het bewegen zijn.
Het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen
Verbondenheidskinderen en de Elohim.
Scheppingsverhalen uit Westerse tradities zoals het Christendom, de Islam en het Jodendom
schrijven dat God met behulp van de Elohim de Aarde heeft geschapen. De Elohim worden
omschreven als de scheppergoden. De Elohim weerspiegelen het Goddelijk bewustzijn in onszelf
dat wij medescheppers van God zijn. We creëren met onze gedachten, emoties en daden onze
eigen werkelijkheid in en om ons heen. De Elohim-energieën zijn verfijnde energieën met een
zeer verfijnd bewustzijn.
Om het de mensheid makkelijker te maken weer met de scheppende energieën te leren
werken, hebben de Elohim een bijzonder Liefdesveld gecreëerd. Dit liefdesveld presenteert zich
met de naam “Verbondenheidskinderen”. Zij helpen ons weer met alle stralen vanuit de Bron te
werken en ons ook weer met alle stralen van wie we zelf zijn te verbinden, je eigen Heelheid.
Het Verenigd Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim brengen ons alle stralen
vanuit de Bron, de Regenboogenergieën,
Regenboogenergieën om een nieuwe werkelijkheid van Liefde en waarheid
te helpen creëren hier op Moeder Aarde. Dit toekomstbeeld wordt ook wel de ‘Wervelende
Regenboogprofetie’ genoemd. (voor meer info zie: www.regenboogpad.com)
Het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim vertellen:
“Het jaar 2006 is het jaar waarin de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader (2) verder in
ieder wakker wordt en in een nieuw evenwicht gebracht kan worden(6). Het jaar 2006 is tevens
een 8-jaar. Dit betekent dat dit proces versneld en ondersteund wordt in een eeuwig durende
stroom met een evenwicht tussen boven ( Zon, mannelijk) en beneden (Moeder Aarde, Maan,
vrouwelijk), met als centrum je hart. Het vertegenwoordigt ook een evenwicht tussen links
(vrouwelijk) en rechts (mannelijk). De 6 staat voor een zelfde evenwicht tussen de kosmische
energieën en de aarde energieën. Het symbool van de ster-tetraëder of Davidster, het basis
lichtlichaam.

afb. ster-tetraëder

Hoe kun je nu in het dagelijkse leven het mannelijke bewustzijn en het vrouwelijke bewustzijn in
evenwicht brengen?
Via verschillende wegen komen de laatste jaren verschillende geluiden dat het vrouwelijke
bewustzijn weer terug keert. Er worden verschillende manieren gegeven, heel mooie symbolen
om het vrouwelijke bewustzijn te activeren. Maar wat betekent dit nu voor je dagelijkse doen en
laten? Want het punt op energetisch vlak is, dat je toch ook je 3-D leven en jouw geschiedenis
meeneemt wanneer je na een mooie meditatie je ogen weer open doet. Velen zullen zelfs
kunnen herkennen dat je na een mooie meditatie soms juist harder tegen de dagelijkse
werkelijkheid aanloopt en oude patronen en gevoelens overvallen je meteen.
Wij, het Verenigd Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim geven je nu
handreikingen om de dagelijkse belemmeringen op het Vrouwelijk bewustzijn op te lossen.
Want de Goddelijke Moeder is in ieder van jullie aanwezig! Wanneer het vrouwelijke bewustzijn
in evenwicht is gebracht met het mannelijke bewustzijn kan het creërende en scheppende
vermogen van de Grote Moeder meer vanuit Goddelijke Liefde plaatsvinden.
Om het vrouwelijke bewustzijn wakker of vrij te maken, is het nodig je eigen geschiedenis (nog)
eens te onderzoeken. Veel Lichtwerkers zullen denken: “nog eens”? “Dat heb ik al tot in den
treuren gedaan”. We beloven jullie dat je nog meer zegeningen zult ontvangen, en je zult
versteld staan dat je juist nu patronen dieper tot in zijn oorsprong kunt loslaten of kunt
transformeren. Er kan nu meer liefde vrij gemaakt worden, juist ook wanneer de “ervaren”
helers, lichtwerkers etc. dit proces ook verder ondersteunen. De frequenties zijn namelijk zo aan
het veranderen dat je weer nieuwe lagen en dimensies aan kunt kijken en meer handvatten
voor je leven nu zult ontvangen, wanneer je dit proces aan wilt gaan. In feite gaat het hele
proces om het vrij maken van Liefde, liefde, en nog meer liefde.
Meditatie oefening
Hieronder geven we je een basisoefening die je individueel kunt doen, maar deze wordt
versterkt door een hartsverbinding in een groep. (maak eventueel wanneer je alleen bent een
hartsverbinding met je begeleidende engelen).
o Ga rustig zitten en maak je verbinding vanuit je hart met het hart van Moeder Aarde en het
hart van de Bron. (maak een hartsverbinding met de groep).
o Vraag je begeleidende engelen je te helpen met de meditatie.
o Vraag de Grote Aartsengelen aanwezig te zijn samen met de Meesters van de Grote witte
Broeder/Zusterschap. Nodig in het bijzonder de vrouwelijke Meesters uit. (noem ze
eventueel bij naam bijv. Quan Yin, Moeder Maria, Maria Magdalena, Lady Nada etc.).
o Vanuit je hart bedenk, registreer 1 aspect waar je in je dagelijkse leven tegen aan loopt of
zou willen veranderen. Focus helemaal op dit thema en merk dan op hoe je reageer?
o Welk lichaamsgevoel ervaar je dan en waar vooral in je lichaam?
o Als in dit lichaamsgevoel een emotie zou horen welke is dit dan?
o Wanneer je deze emotie toe zou laten, welke woorden of gedachten horen bij deze emotie?
o Vraag jezelf in je hart af: Wat is het eerste of sterkste moment dat je dit hebt ervaren in het
bijzijn van je moeder?
o Wordt dit moment gewaar, hoe voelde je toen, zag je moeder jou? Wat had je eigenlijk
nodig? Wat ben je gaan geloven?
o Vraag dan je begeleidende engelen en in het bijzonderde aartsengelen dit moment, deze
emotie, die woorden die je bent gaan geloven te transformeren. Vraag hen je weer af te
stemmen en te voeden vanuit de Bron en te verbinden met de Godsvonk in je hart.
o Vraag de Opgestegen Meesters bij dit moment te zijn en via hun meesterfrequenties, jouw
meesterfrequenties wakker te maken.
o Vraag je af wat dit moment te maken heeft met waar je in het nu tegenaan loopt. Ervaar
nog eens wat je nodig had destijds. Hoe kun je het voortaan anders doen? Voel dit in je hart.
o Vraag dan ons, het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim aanwezig te
zijn en het kind in jezelf te doorspoelen met de leven brengende Regenboogenergieën
vanuit de Bron. Nodig het kind uit in je hart en verbind het weer met alle stralen wie jij zelf
bent, verbind jezelf weer met Heel-Zijn, met de Goddelijke Moeder in jezelf. Voel eens hoe
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dit in je hart voelt. Geef uiting aan dit gevoel van Heel-Zijn door de tonen en de klanken die
in je hart opkomen te zingen…
Kijk, voel vanuit je hart hoe dit thema via jou, je moeder via de vrouwelijke familielijnen
aanwezig is en doorgegeven wordt. Vraag de Aartsengelen het thema tot 13 generaties
terug te transformeren, weer te herstellen en te voeden vanuit de Bron.
Nodig ook hier de Regenboogenergieën uit door de gehele vrouwelijke familielijnen heen te
stromen met de leven gevende en leven brengende stralen vanuit het hart van de Bron en te
voeden vanuit de Goddelijke Moeder. (zing eventueel nog eens je hartstonen om dit te
helpen manifesteren)
Vraag de Aartsengelen en de Opgestegen Meesters of ze ook al je vorige levens op het
thema schoon willen maken tot 13 ‘generaties’ terug. Vraag dit voor het collectief van de
mensheid, Nederland, het Shield, Europa en geheel Moeder Aarde.
Vraag het veld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim het collectief van de
mensheid, het Shield en geheel Moeder Aarde weer te verbinden, te voeden vanuit de Bron,
de Goddelijke Moeder. Zie hoe de Aarde omspoeld wordt met de leven gevende en leven
brengende Regenboogenergieën van Heel-Zijn. Zing je hartstonen om dit proces kracht bij te
zetten.
Realiseer je dat je één bent met de Goddelijke Moeder, of je nu man bent of vrouw.
Realiseer je nog eens vanuit je hart hoe je voortaan met de situatie/thema die je in
meditatie hebt aangekeken om kunt gaan vanuit Heel-Zijn. Schrijf dit desnoods op om dit
meer bewust te worden. Bedenkt de 1e stap die je kunt zetten om dit werkelijk tot een
succes te brengen. Leg dit in je hart in de Graal. De Graal vertegenwoordigt het onmetelijk
scheppende vat van de Goddelijke Moeder. Zing eventueel nog eens je hartstonen.
Herhaal deze oefening met andere levensgebieden of thema’s. Zo kun je vanzelf je
werkelijke handelen en denken en voelen veranderen. Je creëert hierdoor vanzelf een
andere wereld van Liefde. De Goddelijke Moeder is aanwezig in ieder hart. Wij, het
Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen zullen je altijd helpen en ondersteunen met de
leven gevende en leven brengende Regenboogenergieën. Later zullen we verder vertellen
over het in evenwicht brengen van het mannelijke bewustzijn….”.
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