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Omzetten en verwerken van trauma’s
In de nieuwe multidimensionale ruimte overgaan, betekent dat alle trauma’s op het
persoonlijke alsook op het collectieve niveau omgezet, verwerkt, moeten zijn. We
kunnen oude patronen niet in de nieuwe realiteit van ruimte en tijd meenemen. Als
zij op het nieuwe niveau in de realiteit rondcirkelen, kunnen ze de gehele schepping
vergiftigen.
Het doel van de voorgestelde meditatie is om dit soort patronen te veranderen en
om te zetten als zij op wat voor manier dan ook in je persoonlijke of de collectieve
omgeving verschijnen. Als het plan voorhanden is om de energieën en kwaliteiten,
die in dergelijke patronen bevroren zijn, om te zetten zullen zij een mogelijkheid
vinden zich te tonen. Let op de tekens en werk aan hun omzetting.
Ik stel twee wegen van omzetting en verwerking voor. Deze kunnen natuurlijk ook
na deze week toegepast worden.
* Omzetten en verwerken van een persoonlijk problematisch patroon
- Wees je bewust van het problematische patroon en plaats het voor je solar plexus.
- Laat het patroon een tijd om je solar plexus cirkelen. De solar plexus werkt daarbij
als een waterturbine, welke eraan werkt het patroon op te lossen.
- Voer het opgeloste patroon door de ruimte achter je rug (dat wil zeggen het
causale gebied) naar je stuitje. Terwijl je jezelf door de ruimte achter je rug
beweegt, ben je jezelf bewust van de daar aanwezige genadekracht, want deze
kracht heeft daar haar brandpunt en maakt dit zeer snelle transformatieproces
mogelijk.
- Stel je in het gebied van je stuitje een stralende en oneindig geconcentreerd
brandpunt met een violette kleur voor.
- Voor de stroom van het opgeloste patroon door dit punt (het betreft hier een
portaal!) in het bekken van de oorspronkelijke scheppingskrachten. De omzetting,
verwerking, is uitgevoerd. Wees blij!
* Omzetten en verwerken van collectieve destructieve patronen
- Begin met je focus in je hartcentrum, dat fel met jouw hartstegenwoordigheid
straalt.
- Wees je van de destructieve patronen bewust, die jouw aandacht aldus naar
zich toegetrokken hebben dat je kunt aannemen dat omzetting gewenst is (dit
betekent dat de spirituele wereld of een andere daarvoor verantwoordelijke wereld
hierin toestemt).
- Laat het patroon als een kwaliteit of door een van zijn symbolen voor je opduiken.
- Ga op het patroon toe in de volle tegenwoordigheid van je hart en schuif het naar
een fel, oneindig geconcentreerd brandpunt van violette kleur welke zich op de
achterzijde van de ruimte voor je bevindt.
- Terwijl je het patroon terug in de richting van dit violette brandpunt schuift, wordt
het steeds kleiner, totdat het zo klein is, dat het door dit violette microportaal kan
glijden.
- Aan de andere kant van het portaal bevinden zich wezens die voor het verdere
proces van de omzetting verantwoordelijk zijn. Vertrouw hen dat zij het proces tot
een succesvol einde brengen.

