
DE PANDEMIE VAN HET ONT-WAKEN.

Door alle berichtgeving kan het zijn dat je ervaart dat waar je altijd jouw vertrouwen aan hebt 
geschonken, een verkeerd gerichte Liefde vormgeeft. Zo’n bewustwording(sproces) kan angst 
oproepen zoals een angst voor onderdrukking.

De collectieve kracht krimpt ineen naar aanleiding van de hoeveelheid mensen die in de kramp
gaan zitten. Juist op de plek van de kramp ontstaat er ruimte voor verkeerd gerichte Liefde. 
Door je er bij in te mengen ontkracht je jezelf. Laat de verkeerd gerichte Liefde van de ander 
bij de ander. De eigen kracht is hard nodig om alles weer in balans te brengen.

Hoe kom je bij je eigen kracht?

Jezelf serieus nemen is de sleutel om tot de innerlijke en uiterlijke vrijheid te komen. ZIEN wat
er echt aan de hand is. Dit helemaal voelen en ervaren in jezelf waardoor het zich los laat. Een
wetmatigheid die voor een ieder geldt.

Het voelen en bewust zijn van je zelf, ‘Wat wil ik?’ ‘Wat voel ik?’ ‘Wat is mijn missie in het 
leven?’ en hier naar handelen. Ontwarren, met de kracht in jezelf, van Dát wat klopt en niet 
klopt, zorgt er voor dat het verkeerd gericht handelen steeds minder ruimte krijgt. Dit is ook 
een wetmatigheid.

Omarm je zelf. JIJ bent Liefde. Handel naar Dát wat je wil vormgeven en doe het 
concessieloos. De ‘poorten van de hemel’ gaan dan open. Je wordt omarmd door het eeuwige, 
de Liefde die wij zijn en wonderen zullen geschieden.

Een gedicht van mij uit PADEN VAN LICHT die het voorgaande in het kort samenvat

Zelfs als je denkt dat je omringd bent met donkerte,

realiseer je dan dat het LICHT alom aanwezig is.

Want zonder LICHT

kan er geen schepping zijn.

En…

JIJ bent het LICHT in de schepping!

Daarom: Er is een pandemie gaande, een pandemie van het ont-waken!


