Bewustwording van het Goddelijk Zelf in het Shield.
Het volgende artikel is geïnspireerd door het Verenigd Liefdesveld van de
Verbondenheidskinderen en de Elohim.
“ Wij, het Verenigd Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim, willen jullie
aanmoedigen, in een tijd waarin de werkelijkheid van de dualiteit alleen maar groter lijkt te
worden, door te gaan met jullie lichtwerk.
Zoals vele kanalen doorgegeven zitten we met z’n allen in een periode van vele
verschuivingen en transformatiemogelijkheden. Het proces van verschuivingen is echter nog
niet klaar. Al is het proces van het uitrekken van de dualiteit over zijn hoogtepunt heen.
Nu is het tijd om onze dualiteiten te transformeren en los te laten, om zodoende al onze
polariteiten te omarmen en tot Eenheid te brengen.
We zitten in een enorme stroomversnelling van 2004 naar 2005, 2006 en 2007.
De symboliek van de getallen van deze jaartallen zegt ons hierover precies waar we
in ons proces middenin zitten.
2004 is het jaar geweest dat de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder (2)
wakker werden in ons hart (4). 2004 is een 6. Zes staat voor het in evenwicht
komen van mannelijke en vrouwelijke energieën. Om dit te bewerkstelligen is het
nodig dat we alle duale energieën en overtuigingen onderzoeken, uitleven en
uiteindelijk loslaten.
2005 is het jaar dat de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder (2) in de mens
(5) wakker worden in volledige belichaming (7). In 2005 heeft de eerste voltooiing
van de eerste fysieke afronding en cyclus van de Goddelijke Vader en Moeder in
het gehele menselijke lichaam plaatsgevonden. (bijv. in de 7 chakra's) Daarmee
heeft ook het Regenboogbewustzijn zijn eerste fysieke cyclus en afronding in het
menselijk bewustzijn gekregen. Want we maken verbinding met alle (basis)kleuren
van wie we zijn. Dit is een proces wat individueel, collectief, energetisch en ook met
het Shield doorlopen wordt.
Anders gezegd: 2005 helpt ons, ons innerlijk licht en ons Goddelijk Zelf weer
volledig bewust te worden, te voelen en te ervaren. Tegelijkertijd heeft dit proces de
consequentie, dat er totaal geappelleerd wordt op wie je in je zuivere essentie bent.
Blijf hier maar eens trouw aan terwijl alle patronen, aangeleerd gedrag, emoties etc.
op de helling worden gezet. Dit kun je ervaren alsof alle zekerheden (als die al
bestaan) op losse schroeven komen te staan.
Regelmatig "stil en leeg" worden (wel of niet mediterend) helpt om in verbinding te
blijven met jouw levensrivier, jouw druppel die zich weer verbindt met de Oceaan
van ZIJN, met het Niets en Al - Wat - Is.
2006 zet het voorgaande proces voort. In eerste instantie zal het veel lijken op
2004, maar op een geheel ander niveau. Immers de Goddelijke Vader en Moeder is
al op fysiek niveau wakker aan het worden. Zij komen in een nieuw evenwicht (6).
Voor mensen is dit proces moeilijk om toe te laten. Dus voor velen zal ook dit jaar
nog confronterend kunnen zijn. Een jaar van aankijken, loslaten en weer opnieuw
verbinden. De energieën zullen hier steeds meer druk achter zetten. De
stroomversnelling gaat door. 2006 is een 8. Jullie worden uitgedaagd mee te gaan
in de stroomversnelling. Het is de continue overgang (wakker worden) van de
Goddelijke wereld in de stoffelijke wereld. Hier wordt het proces welke in 2005 is
gestart verder voortgezet. Er zal ook een aanzienlijke groep mensen zijn die het
vanaf 2006 makkelijker gaan krijgen. Zij die de afgelopen jaren mee konden
stromen en het Goddelijk bewustzijn toe konden laten. Deze mensen zijn niet beter
of verder. Zij hebben de taak het ontwikkelende bewustzijn te ankeren en te
stabiliseren.

De 6 staat ook voor het in evenwicht brengen van de kosmische energie met de
Moeder Aarde energie. De mannelijke en de vrouwelijke energieën komen in
evenwicht als een ster tetraëder/davidster. Het eerste basis lichtlichaam komt tot
zijn natuurlijke ontwikkeling wanneer de fysieke indaling geslaagd is. Voor iedereen
licht de uitdaging zijn eigen evenwicht te vinden in de mannelijke en vrouwelijke
energieën. Deze vinden hun middelpunt in het hart van de ster tetraëder, dit punt
ligt in de Godsvonk in je hart. Dezelfde uitdaging ligt in de 8, de lemniscaat. De
eeuwigdurende stroom met een heel belangrijk punt in het midden, waar de
stromen van het verleden en het heden elkaar tegenkomen in het nu moment. Dit is
het punt waar alle pijn, verdriet, angst en jaloezie aangekeken kan worden in de
veiligheid van je hart zodat je de stroom naar de toekomst vrijmaakt. Dit is het punt
waar alle blokkades op je mannelijke delen en op je vrouwelijke delen aangekeken
kunnen worden. Waar het mannelijke bewustzijn met het vrouwelijke bewustzijn
weer in evenwicht kan komen. Hierdoor zal je lichtlichaam als vanzelf wakker
worden. Dit is een individueel en collectief proces, welke elkaar zal spiegelen. Als er
1 schaap over de dam is dan……
In de loop van 2007 zal dit proces tot een voleinding gaan komen.
Lichtwerkers actief en bekend met het Lichtsteden netwerk en bekend met de “Shield of the
Command” hebben veel hulpmiddelen in handen om het gehele transformatieproces in jezelf
en dat van Moeder Aarde in goede banen te leiden. De oefeningen en activeringen bekend
binnen het Shield, kunnen nog steeds volstaan, omdat ze in liefde worden gebruikt.
We willen jullie aanmoedigen met vernieuwd elan jullie middelen te gebruiken om de
volgende fasen van verschuivingen in en om jullie heen te begeleiden.
Zoals we al vertelden hebben jullie nu de mogelijkheid jullie Goddelijk Zelf volledig bewust te
worden en tot volledige belichaming te komen. Zo zal ook Moeder Aarde weer tot volledige
belichaming van haar Goddelijk Zelf, Gaia, kunnen komen. Jullie proces is haar proces en
andersom.
Soms zullen jullie voorgaan in het transformatie proces, en soms zal Moeder Aarde
voorgaan om een proces bij jullie in gang te zetten.
Het zal helpend zijn om de natuurlijke stroom van het proces te volgen. Dit kan makkelijker
verlopen wanneer jullie meer en meer tot uitwisseling gaan komen met het hart van Moeder
Aarde, Gaia.
Stel je eens voor wat het betekend voor het Shield of the Command. Dat we met elkaar
volledig bewust worden van ons Goddelijk Zelf, verbonden worden met al onze kleurfacetten
en toonaarden van wie we werkelijk zijn. Het Shield zal een kleurendouche kunnen zijn voor
heel Moeder Aarde van leven brengend en leven gevend Licht.
Wanneer we de oude Wervelende Regenboogprofetie lezen van de Navajo-indianen of van
de Seneca-traditie(bijv. in de boeken van J. Sams), kan dit een belangrijke stap betekenen
naar wereld vrede en ascentie van geheel Moeder Aarde. Ook de Maya’s vertellen dat de
aarde in 2012 haar volledige Regenbooglichtlichaam ontwikkeld kan hebben. Dit is te
visualiseren als de circumpolaire regenboogbrug.
Jullie zijn met het Lichtstedennetwerk allemaal bekend met het 17 chakra systeem. Dit
systeem is een enorm hulpmiddel om je eigen aarde-lagen, je aardekanaal te reinigen en de
verbinding met Moeder Aarde te herstellen. Hierdoor verwerf je bewustzijn op al je
on(der)bewuste lagen, verscholen in je aardechakra’s. Door je aardelagen te blijven reinigen,
help je alle collectieve lagen in en om Moeder Aarde gelijk mee te reinigen. Bovendien trek je
als het ware het licht de aarde in en je maakt de baan vrij zodat de energieën van Moeder
Aarde weer vrij kunnen gaan stromen.
We vragen jullie je eigen liefdesfrequenties vanuit je hart tot uitwisseling te laten komen met
het hart van Moeder Aarde. Adem jouw hartsenergie door je aardechakra’s naar het hart van

Moeder Aarde, en adem de liefdesfrequenties vanuit het hart van Moeder Aarde je eigen hart
binnen. Voel en ervaar dat jullie één zijn…….
- Nodig d.m.v. je intentie je eigen Goddelijk Zelf uit in je hart aanwezig te zijn en adem
de adem van God je hart binnen.
- Adem de adem van God het hart van je aardechakra’s binnen, helemaal tot in het
hart van Moeder Aarde, Gaia en jullie lichtstedennetwerk door.
Adem is een heel krachtig hulpmiddel om het Licht vanuit het hart van de Bron der Bronnen
door je heen te laten stromen en vastgezette energieën los te weken en weer in beweging te
krijgen. Het is de in en uitstromende beweging van heel jullie kosmos.
Wij, het Verenigd Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim brengen jullie
vanuit het hart van de Bron der Bronnen de Graal met daarin de verschillende frequenties
van de Regenboog energieën. De Regenboog energieën vertegenwoordigen alle stralen
vanuit de Bron en helpen jullie je weer te verbinden met alle stralen/aspecten van jullie
Goddelijk Zelf. Het zijn de energieën van creatie en daarmee ondersteunen zij jullie bij het
creëren van jullie werkelijkheid.
Vorig jaar (in Shield nr. 1 van jan. 2004) hebben wij jullie middelen gegeven hoe jullie het
Regenboog bewustzijn in jullie zelf en het Shield wakker kunnen maken. Het Regenboog
bewustzijn is verbonden met de Wervelende Regenboogprofetie. Bekend bij alle inheemse
volken en ook nog bekend in jullie bijbel. We vragen jullie de oefeningen zo vaak te doen
wanneer je maar kunt of de behoefte voelt, individueel of in jullie meditatiegroepjes. Want het
proces waarin jullie zitten is het wakker worden van de Wervelende Regenboog profetie!
De Graal is niet zo maar een symbool uit een mythe, maar vertegenwoordigt een ontluikend
bewustzijn, dat je kunt vertalen naar de geboorte van het Verbondenheidskind of het
Christusbewustzijn in je zelf. Het bewustzijn van de Graal met daarin de Gouden Regenboog
energieën helpen je op alle niveau’s, tot in de kern van je cellen, te herinneren wie je
werkelijk bent. Dit proces staat nu werkelijk te gebeuren. Het proces door de jaren heen,
hierboven beschreven, is hier een onderdeel van.
Voor het Shield hebben wij nog meer uitdagingen om de manifestatie van het Goddelijk Zelf
van het “RegenboogShield” meer gestalte te geven.
We spraken net al over het 17 chakra systeem. Jullie helpen, m.b.v. dit chakra model, de
droom van Moeder aarde voor jullie fysieke steden en dorpen wakker te maken en deze
droom (het hologram) omhoog te tonen. De aarde-chakra’s corresponderen met de chakra’s
in je lichaam. Zo weerspiegelt het Binnen Wereldse Steden-chakra niet alleen de droom van
Moeder Aarde, maar tevens het hologram van jou droom van Moeder Aarde. Hier vind je
weer de wisselwerking terug van de processen die in ons gebeuren en de processen die
buiten ons lijken te gebeuren. Het proces van het wakker maken van de Lichtsteden is
eigenlijk een stap om jullie te helpen in jullie eigen kracht te komen, te helpen om uiteindelijk
bij jullie eigen droom te komen. Omdat het voor jullie meestal makkelijker is eerst buiten jullie
te kijken en te voelen.
Een volgende stap is om jullie verbinding met jullie eigen innerlijke droom weer wakker te
maken. Verbinding te maken met jullie eigen oorspronkelijke hologram, jullie blauwdruk. En
dit ligt als zaadje te wachten in jullie Godsvonk in jullie harten om wakker getoond te worden.
Dan zullen jullie merken dat je innerlijke droom overeen zal komen met de uiterlijke droom
van Moeder Aarde. Het perfecte moment om je droomwereld tot manifestatie te brengen. Het
middelpunt van de lemniscaat van jouw levensstroom of het middelpunt waar het mannelijk
en vrouwelijk bewustzijn in evenwicht zijn.
Jullie hebben nog een krachtig hulpmiddel gezamenlijk gemanifesteerd d.m.v. jullie
hartsverbindingen, namelijk het Lichtvoertuig van het Shield, het ‘moederschip’. Onze
uitdaging voor jullie is nu het gezamenlijk gemanifesteerde Licht van het ‘moederschip’ niet
meer alleen buiten jullie te zien, maar jullie ascentieproces veilig tot ontwikkeling te laten

komen door het te verinnerlijken. En dit vraagt eigenlijk hetzelfde proces zoals we zojuist
beschreven hebben met de verbinding maken met je eigen droom en het 17 chakra systeem.
Nodig het ‘moederschip’ in je hart uit als je/jullie eigen gemanifesteerde liefdesfrequenties.
Zie de Graal met daarin de Regenboogenergieën in het hart van je hart, in het hart van je
‘moederschip’. Vraag of het moederschip c.q. je lichtlichaam en het collectieve lichtlichaam
van de Shield vanuit je hart naar die frequentie en die grootte mag groeien wat op dit
moment jullie hoogste goed dient. Toon je eigen hartstonen om jouw en jullie gezamenlijke
liefdesfrequenties verder te manifesteren.
Vanuit de Godsvonk in jullie harten zal het ascentieproces ontwaken en tot ontwikkeling
komen. Jullie ascentiekamer zit in jullie eigen harten verborgen. Het Verbondenheidskind;
het Christuskind met daarin de verenigde energieën van Vader-Moeder God; jullie Goddelijk
Zelf, zijn in jullie harten aanwezig. Alles is al in je aanwezig. Je hoeft het alleen maar
toestemming te geven wakker te worden, want je bent het zelf! Je kunt je nu verbinden met
je eigen Heelheid.
Dit proces zal werkelijk een uitdaging zijn, want het lijkt een ingewikkelde stap te zijn om te
weten en te doorvoelen dat alles in je aanwezig is. Het is een proces van ont-wikkelen,
weten en doorvoelen, integreren dat je Goddelijk bent. Als een lotusbloem in je hart zal het
bewustzijn tot ontwikkeling komen. Alsof jouw bewustzijnsbloem blaadje voor blaadje zich
opent en kan opbloeien.
De alchemie van de Graal met daarin de Regenboogenergieën helpen dit bewustzijn, dit
proces in en om Moeder Aarde wakker te maken en tot ontwikkeling te laten komen.
Hierdoor zullen jullie als vanzelf open gaan vanuit jullie Goddelijk Zelf en de “Nieuwe
Werkelijkheid” samen met Gaia gaan creëren en gaan manifesteren. Jullie werkelijkheid
Creëren jullie zelf. Zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden.
Het Verenigd Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim zullen je altijd
helpen je Goddelijk Zelf te herinneren en in het hier en nu te manifesteren. De wervelende
Regenboog profetie wordt werkelijkheid en iedereen, groot of klein, alleen of met velen, mag
vanuit z’n hart zijn/haar droom tot leven brengen”.
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