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De verlossing van begrenzingen
De Aarde verlaat de oude ruimte en is in staat in een nieuwe dimensie binnen te
gaan. Veel begrenzingen moeten daarvoor terugblijven of opgelost worden. De
spiegel van deze begrenzingen in de materiële wereld zijn de door de mensen
gedefinieerde landsgrenzen. Veel van deze grenzen scheiden volksgroepen en
dienen de uit- of insluiting.
De Aarde en de mensheid is binnen deze grenzen gevangen als een vis in een net,
dat hen hindert de weg van vooruitgang te maken.
Laat ons meehelpen deze willekeurige, ook met emoties bezette, grenzen op te
heffen. Voor de opheffing gebruiken we een van de probate handelwijzen, die
Simona en Marko reeds enkele weken geleden voorgesteld hebben.
* Opheffen van de begrenzingen
- Wees in je hartcentrum gefocust, dat fel met je hartstegenwoordigheid straalt.
- Visualiseer de grens of de grenzen die je als net of ook als enkel snoer, dat de
Aarde insnoert, wilt opheffen.
- Grijp het snoer of het net en trek het behoedzaam met een gebaar van je handen
van de Aarde af.
- Vouw het net of het snoer tezamen en schuif de bundel in de richting van een fel
oneindig geconcentreerd brandpunt van violette kleur, dat zich voor je bevindt.
- De bundel wordt steeds kleiner, laat het door dit violette microportaal glijden.
Vertrouw dat de grens aan de andere kant van het portaal omgezet wordt.
- Verzoek dat de energie van deze grenzen getransformeerd wordt en aan de
Aarde, voor haar vooruitgang, ter beschikking wordt gesteld.
- Bekijk of het snoer of het net wonden heeft achtergelaten op de Aarde. Als je
dergelijke wonden kunt waarnemen, verzoek dan om hun genezing. Als je de
prikkel krijgt, kun je ook zelf de wonden op jouw manier genezen of aan hun
genezing bijdragen.

