
Online workshop: 
De Keuze voor het Licht, de Keuze voor Liefde
 

Van harte welkom bij deze workshop: de Keuze voor het Licht,

de Keuze voor Liefde. Helaas is er iets misgegaan met de opname van de

workshop, dus vandaar deze transcriptie met de essentie van de workshop en ik

heb de workshop ook opnieuw opgenomen op audio. Het is handig als je voordat je

de audio gaat beluisteren, pen en papier bij de hand hebt, mocht je iets op

willen schrijven.

 

We leven in behoorlijk intense tijden waarin de polarisatie steeds groter wordt.

Mensen die vóór het virus zijn en mensen die ertegen zijn. Ik vind het belangrijk om

te informeren, om kennis te delen die je niet op TV ziet, zodat je van daaruit een

mening kunt vormen en een keuze kunt maken of je meegaat in angst of je gaat

herinneren wie en wat je in essentie bent. Daarnaast vind ik het belangrijk om me te

richten op het Licht, op mensen die al ontwaakt zijn en zich wellicht afvragen wat ze

kunnen doen. 

 

Hier komt bij dat energie volgt jouw aandacht en hoe meer je je ergens mee verbindt,

hoe meer je dat ook voedt. Dus ook dat wat je niet wilt. En omdat er om ons heen

heel veel aandacht is voor wat we niet willen, richten wij ons in deze workshop op dat

wat we wel willen.

 

Er zijn veel mensen die voelen dat het nu tijd is om (nog meer) in hun kracht te gaan

staan, om zichtbaar te worden, om zichzelf te manifesteren. Wat ik daarbij vaak zie in

sessies, is dat mensen in het gevoel één stap vooruitgaan en vervolgens twee

stappen achteruit. Het is alsof het maar niet wil lukken om jezelf echt neer te zetten.

Een gevoel niet vooruit te komen, alsof er een soort onzichtbare banden zijn die je

tegenhouden. Vanuit mijn perspectief als ik energetisch kijk, is dat ook vaak zo. 

 

© 2020 Germaine Domatilia                                                                                                   1



© 2020 Germaine Domatilia                                                         2

Toen ik dit jaren geleden met iemand deelde, zei die meteen: dan kan het zijn dat

mensen nog niet op alle lagen voor het Licht hebben gekozen.

 

Dan kan het zijn dat er vanuit diepere lagen, vanuit jouw onderbewustzijn iets je

tegenhoudt om echt in het Licht te stappen. Ik kreeg toen een hele mooie

bekrachtiging van hem, die staat ook in het artikel ‘De keuze voor het Licht, de Keuze

voor Liefde’ (bij Inspiratie). 

 

Toen ikzelf de affirmatie destijds hardop voorlas brak het zweet me aan alle kanten

uit, dus dat was al een bijzondere gewaarwording. En dit veld, dat verbonden is met

het laten oplossen en loskomen van hele oude verbindingen, daar gaan we mee

werken zodat we die oude onzichtbare banden doorhalen die jou ervan weerhouden

om volledig in je kracht te staan.

 

We hebben hier in de FB Live (zie voorbereidende video) al een begin mee gemaakt.

Daar hebben we ook contact gemaakt met het kristal (zie volgende blz.) waar we in

de workshop mee gaan werken en daar hebben we een intentie neergezet. Mocht je

deze opname nog niet hebben gezien, dan adviseer ik je om die eerst te bekijken.

 

Wij beginnen straks met het gedicht van Marianne Williamson ‘Licht’ uit het boek

‘Terugkeer naar liefde’ (ook bij Inspiratie). Om te herinneren dat het niet onze

donkere stukken zijn waar we het meest bang voor zijn, maar juist ons Licht.

 

En we werken zoals gezegd met een heel mooi kristal,

een superhealer, een honingcalciet (hiernaast). Dit

kristal is jaren geleden op mijn pad gekomen en als ik

hem tegen het licht hou, zitten er heel veel regenbogen

in. Het is fijn als je hem eventjes ziet en in je opneemt,

voor straks in de meditatie.
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 Als ik het over dit kristal heb, hoef je hem niet dia-duidelijk voor je te zien. Wat ik

altijd graag wil met visualiseren, is dat je je het her-innert. Je ziet het kristal, je weet

hoe het eruit ziet en als je het ‘visualiseert’, dan zie je wat je weet. Op deze manier

neemt visualiseren geen ruimte in. Je hoeft hem dus niet kristalhelder voor je te zien

om te weten hoe hij eruitziet.

 

Daarna lees ik de tekst voor die ook op internet stond. Dat doe ik twee keer: één keer

voor jou om te voelen, waar te nemen, wat er gebeurt in jouw lichaam en in wezen

als je dat hoort. En de tweede keer nodig ik je uit om de tekst ook zelf hardop uit te

spreken. Tijdens de workshop heb ik de microfoon hier opengezet zodat we elkaar

ook konden horen en daarna was erruimte om te delen en/of vragen te stellen (die er

overigens op dat moment niet waren), daarna zijn we begonnen met het tweede

deel, het gedicht en daaropvolgend de meditatie.

 

Als het goed voor je voelt, mag je even lekker diep ademhalen, sluit dan je ogen of

houdt ze open, wat je prettig vindt. 

 

Licht
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we

mateloos krachtig zijn. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meest

vrezen. We vragen onszelf af wie ben ik wel dat ik briljant, schitterend begaafd of

geweldig zou zijn? Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God. Je

dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er is niets verheffends aan als de

mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. Wij zijn geboren om

het goddelijke in ons uit te drukken. En dat zit niet in sommige van ons. Dat zit in

iedereen. En als wij ons eigen licht laten schijnen, schept dat voor de ander de

mogelijkheid om hetzelfde te doen. Als wij van onze angst bevrijd zijn, zal alleen al

onze nabijheid anderen bevrijden.
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Voel wat dat doet in je lichaam.

 

Als ik deze woorden hoor, dan gaat er vanbinnen van alles stromen en ik krijg ook

kippenvel.  Als er op dit moment andere dingen zijn die je opvallen en waarvan

je denkt hmm…? Schrijf ze op.

 

Dan gaan we rustig verder met de meditatie
Daarin ga je met je aandacht naar je ademhaling. En haal maar even heel diep adem,

diep in je buik. Soms helpt het om je handen op je buik te leggen om echt je

ademhaling daarnaartoe te sturen. Op de inademing adem je rust naar binnen. Ga

maar heel diep naar binnen, diep in je buik en blaas maar uit. Alle gedachten die

misschien nog door je hoofd gaan, zie maar voor je een wolk of een grote ballon

waar je al die gedachten inblaast en laat ze maar meenemen door de wind. En nog

een laatste keer diep naar binnen, diep in je buik en blaas maar uit. En dan laat je je

ademhaling gaan. 

Volg de in- en de uitademing zonder daar iets in te willen veranderen, vastgrijpen,

puur alleen maar waarnemen. Je aandacht gaat naar je voeten, voel hoe je voeten

contact maken met de Aarde voel hoe er een ondergrond is die je draagt en hoe, in

de wetenschap dat je wordt gedragen, je alles los kunt laten en kunt ontspannen. Je

hoeft niets te doen. Je wordt gedragen.

 

Zo ga je met je aandacht je benen door, je onderbenen, je knieën, je bovenbenen en

alles waar jij met je aandacht naar toe gaat, dat mag ontspannen op een dieper

niveau. Dat mag open en zachter worden. Het hoeft  even niets te doen, ontspannen.

Je hele bekkengebied ontspant, je onderbuik, je onderrug.

 

Je buikgebied, het midden van je rug, borstkas, je schouderbladen en je schouders,

een plek waar we vaak veel spanning meedragen, stress meedragen. Als je voelt dat

je lichaam wat wil bewegen, geef het daar ook alle ruimte voor. Soms heeft je

lichaam het nodig om even wat bewegingen te maken om spanning los te laten.
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Voel ook, hoe op het moment dat jij met je aandacht je zo heel bewust wordt van

jouw lichaam, dat je lichaam als het ware antwoordt. Vaak voelt het als een soort van

‘fijn om gezien te worden’. Het kan zijn dat je voelt dat de energie gaat stromen. Het

kan zijn dat je misschien wat kippenvel voelt, dat je letterlijk iets voelt openen. Dat

zijn dingen waarbij wij meestal in het dagelijks leven niet zo erg van bewust zijn, dat

is één van die pareltjes van die momenten om daar heel erg expliciet bij stil te staan

van ja, er gebeurt heel veel vanbinnen eigenlijk, in jouw binnenwereld.

 

Dan je nek ontspant, je keel, je hele hoofd, je gezicht. Je kaken ontspannen, een plek

waar we vaak veel spanning meedragen. Al die kleine spiertjes rond je ogen. Met

iedere ademhaling kom je meer in het moment, in het hier en nu. Ben je aanwezig.

 

Dan ga je met je aandacht naar jouw energieveld, jouw aura om je heen en je kan

daar een gewaarwording bij hebben, dat je je energieveld ziet of voelt of weet. Dat

hoeft niet, jouw intentie is feitelijk al genoeg. En dan mag je voelen hoe achter jou

een hele mooie energie persoonlijkheid nadert, dat is de energie van jouw Hoger

Zelf, ik noem het Beschermengel, omdat we daar vaak meer mee hebben dan een

Hoger Zelf. En een Beschermengel daar kan je alles bij voorstellen; dat is een engel

die jou beschermt, die er voor je is.

 

En als dat goed voor je voelt, mag je je energieveld openen en vraag of jouw

Beschermengel dichterbij komt en dichterbij en dichterbij en voel maar wat je

waarneemt. Kan zijn dat je warmte voelt, kou, een windje of een tinteling. Het kan

zijn dat je voelt dat je heel stil wordt vanbinnen, ontspannen. Het kan ook zijn dat er

een emotie wordt aangeraakt. Het is allemaal zoals het is voor jou, zoals jij het

waarneemt en alles mag er zijn, alles is welkom.
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Dan mag je voelen hoe hij zijn handen op je schouders legt en zijn Vleugels van Licht

om je heen slaat. Je wordt als het ware omwikkeld in een deken van een Liefde. Je

mag voelen hoe jouw Beschermengel als het ware tegen je fluistert: ontspan maar,

ontspan maar, je hoeft even niets te doen. Je hoeft niets vast te houden, je hoeft niks

op te houden, geen maskers, geen rollen, geen patronen, even alles los. Even

helemaal jouw eigen naakte, transparante Zelf…

 

En dan mag je voelen hoe hij vanuit jouw basis jouw grondingskoord activeert, een

energetische verbinding, door alle aardlagen heen die je verbindt met het Kristallen

Hart van Moeder Aarde.  Weet dat je via deze verbinding alles wat zwaar voelt, via

deze verbinding mag schenken aan de Moeder Aarde mits je het ziet als zwaar, niet

als iets negatiefs. Als je het ziet als zwaar dan zit er geen oordeel aan. Een koffer

goud is ook heel zwaar, vind ik niet negatief. En op het moment dat jij jouw zwaarte

geeft aan de Aarde, dan mag je ook ontvangen.

 

Je mag voelen hoe vanuit de Aarde een heel zachte krachtige, koesterende,

transparante energie, je lichaam en je lichtlichaam instroomt. Een hele voedende

energie die al jouw cellen uitnodigt om te openen en te ontspannen. En opnieuw alle

zwaarte die je misschien nog tegenkomt, alle energie die je níet voedt als boosheid,

verdriet, angst, los te laten.

 

Vanuit je kruin verbindt jouw Hoger Zelf, activeert hij de energetische verbinding met

de grote Centrale Zon, de Zon achter de Zon, het Centrum van het Universum. En

vanuit die verbinding stroomt een heel mooi wit kristallijnen licht jouw lichaam en

jouw lichtlichaam in. En al jouw cellen die zich hebben geopend, worden opgevuld

met dat witte kristallijnen licht. Een heel helend licht.

 

En ook nu weer, overal waar je misschien nog zwaarte voelt, spanningen of pijntjes,

geef het maar mee aan dat witte licht. Laat het maar wegstromen en weet dat je

door alleen al zo een paar minuten in deze energie te zijn, je ongelooflijk veel doet

voor jouw lichaam, voor jouw zelfhelende vermogen. 
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Je geeft je lichaam even helemaal de ruimte om te doen waarvan zij weet dat het

goed voor je is. Want je lichaam weet dat, als wij het daar maar de ruimte voor geven.

 

Dit is ook heel goed om een diepere verbinding te gaan voelen en ervaren met je

lichaam, zodat mocht je voelen dat je ergens toch in die angstvelden wordt getrokken

in verband met ziektes die rondwaren, dat je in jezelf dat oersterke vertrouwen voelt

in je lichaam. Dat gevoel van: mijn lichaam kan dat aan, mijn lichaam weet precies

wat te doen. Dat geeft heel veel rust en ruimte…

Dan van daaruit word je uitgenodigd door jouw Beschermengel, je Hoger Zelf, om

met je aandacht naar je Hartchakra te gaan, die ruimte achter je borstbeen. 

 

En wat je Beschermengel doet, is vanuit de achterkant van je Hartchakra, schuift hij

als het ware zijn handen onder je hart en in die beweging opent zich een prachtige

lotusbloem in je Hart. En jij mag daarin plaatsnemen als een schitterende kleine

Boeddha in het Weten van je Hart, de Bescherming van je Hart en de Kracht van je

Hart, de Wijsheid van je Hart…

 

Omdat we gaan werken met multidimensionale velden waar nogal wat lading op kan

zitten waar we ons niet altijd van bewust zijn, zie ik dat er hulp aangeboden wordt

vanuit de lichtwereld. Wat als eerste gebeurt, is dat wij gezamenlijk verplaatst

worden naar een genezingsruimte. Die genezingsruimte is verbonden met de energie

van de fysieke praktijk die ik jarenlang heb gehad en die is vervat in een octaëder,

een dubbele piramide. Die octaëder komt als het ware over ons allemaal heen…

 

Niet alleen degenen die nu aanwezig zijn, ook degene die achteraf kijken, die worden

helemaal opgenomen in dat veld en voel opnieuw wat er gebeurt. Wat dat met je

doet, want er is zo’n schat aan subtiele waarneming, die ons vaak ontgaat in het

dagelijks leven omdat we zo in ons hoofd zitten. De meeste mensen die bij mij

komen zijn heel erg gevoelig. En als je je daar niet van bewust bent, dan kan je daar

heel veel last van hebben, van alles wat er bij je binnenkomt.
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Door je bewust te worden van wat je voelt en ervaart, train je eigenlijk ook jouw

eigen innerlijke zintuigen. Het ontwaken van ‘oh wacht eens eventjes’, er is veel meer

dan wat ik met mijn fysieke zintuigen waarneem. Ook nu kan er weer van alles

aangeraakt worden, een verdriet, herkenning, ontroering, een her-innering... 

 

Ik noem dat vaak Tranen van de Ziel. Mocht dat gebeuren, laat het gewoon gebeuren,

vind er niks van. Het is een herinneren op Zielsniveau, zo van ‘oh ja.., dat is het, dat is

wat ik ben en wat ik heb gedaan. Dat is wat ik naar verlang…’. Er kan ook een rust

over je komen of een ontspanning. Sta het maar toe.

 

Dan omdat de velden nogmaals, wat weerbarstig kunnen zijn en wat lading op zich

kunnen dragen, manifesteren zich twee hele mooie energieën waar ik vaak mee

werk. Dat is aan jouw rechterzijde de energie van Quan Yin. Quan Yin is een

vrouwelijke Chinese Boeddha, zeg maar de Maria vanuit het Boeddhisme. Zij is

verbonden met wijsheid, compassie en met het hart. Zij vraagt of ze dichterbij mag

komen en als het goed voor je voelt, mag je aan de rechterzijde jouw energieveld

openen en dan komt zij dichterbij en dichterbij en dichterbij.

 

Zij legt een hand in je nek en een op je basis, op je heiligbeen. En ze laat de energie

heen en weer gaan tussen haar handen. Waarbij opnieuw de uitnodiging is ‘open

maar en ontspan maar’. Wat ze tegelijkertijd doet, niet over nadenken, je wordt ook

omhelsd. Het is een soort warme deken die ze over je heen legt. De reden dat dit

gebeurt is dat je vaak als je enigszins bewust bent of bezig bent op het pad van

bewustwording, dat je nogal eens het gevoel kan hebben dat je anders bent, niet

begrepen wordt, er alleen voor staat. Ofwel het is nog wel eens een eenzaam pad.

 

En wat zij nu doet is: ze ziet jou. Ze ziet wat jij hebt gedaan. Ze ziet jouw toewijding.

Ze ziet jouw kracht. Ze ziet ook de momenten waarop je misschien wanhopig bent

geweest en dacht wat heeft het allemaal voor zin? 
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En je wordt hierin erkend. En wat ze aan eenieder van jullie wil meegeven is, je bent

niet alleen. Je hebt geen stap alleen gezet, ook al zijn we daar nogmaals niet altijd van

bewust omdat we zo in beslag worden genomen door die tastbare 3D werkelijkheid.

 

Dus ontvang dit. Ze heeft nu ook een hand op je onderbuik en een hand op je Hart.

En alles wat zij doet in haar aanraking is uitnodigen. Het is alleen maar uitnodigen,

uitnodigen om te openen, uitnodigen om toe te staan, uitnodigen om te laten gaan,

te herinneren en vooral te verzachten.

 

Je kunt je voorstellen als je te maken hebt met angsten, de angst om in het licht te

zijn, dan kan je voorstellen dat er delen zijn in jou die daar weerstand op hebben. Die

weerstand of angst hebben om weer in je Licht te gaan staan. En deze energieën zijn

hier om die delen van jou als het ware uit te nodigen. Zodat je meer toe kan staan en

dieper kan zinken. En jij hoeft hierin niets te doen, alleen maar toe te staan dat de

energie door je heen beweegt.

 

Aan jouw linkerzijde manifesteert zich Moeder Maria, de Heilige Moeder. Dit heeft

niets met geloof of religie te maken, maar alles met die onvoorwaardelijk liefdevolle

moeder waar we vaak op diep niveau naar hebben verlangd. Die liefdevolle moeder

bij wie je gewoon mag zijn wie je bent, die van je houdt ongeacht wat je doet, hoe je

eruitziet of wat je presteert. Die onvoorwaardelijke moederschoot.

 

Vaak hebben we dit gezocht bij onze biologische moeder en daar hebben we hem

niet altijd gevonden. Vaak met als gevolg dat we onszelf hebben afgesloten voor dat

verdriet, die eenzaamheid, die teleurstelling. 

 

Als je wilt, mag je jezelf openen naar haar energie en als het goed voor je voelt, nodig

je haar in gedachten uit om dichterbij te komen. Met je intentie open je je

energieveld aan de linkerzijde en voel hoe ook zij dichterbij komt, en dichterbij en

dichterbij. Ze koestert je hoofd aan haar borst, ze neemt je op schoot als een kind en

ook zij zegt: ‘Ontspan maar... Ontspan maar en laat mij er voor je zijn, laat mij je

dragen voor dit moment, jij hoeft niets te doen.’
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Ze koestert je hoofd aan haar borst, ze neemt je op schoot als een kind en ook zij

zegt: ‘Ontspan maar... Ontspan maar en laat mij er voor je zijn, laat mij je dragen voor

dit moment, jij hoeft niets te doen.’

 

En je mag voelen hoe je als het ware gewiegd wordt… hoe je ook hier wordt ingebed

in een veld van onvoorwaardelijke Liefde… En als het goed voor je voelt mag je ook

toestaan dat ze vanaf deze plek heling brengt door jouw leven heen. Hoe ze als het

ware teruggrijpt in je leven en heling brengt op al die momenten dat jij bewust of

onbewust verlangde om weg te kruipen op jouw moeders schoot… sta het maar toe,

open je daarnaar en sta toe dat dat wat waarin wordt aangeraakt, wordt 

 aangeraakt…

 

Er heeft zich een intens liefdevol veld om je heen opgebouwd, iedereen is werkelijk

ingebed in dekens van liefde en zachtheid, een veld van prachtige energieën om je

heen. Dan voel ik nog een energie erbij komen, de Magdalena energie erbij komen.

De energie van de Aarde, van de buik. Dit heeft opnieuw niets met geloof of religie te

maken, maar alles met die diep vrouwelijke energie van de Aarde. De energie die in

eeuwen veroordeeld, verketterd en vervolgd is. De energie waarvan we vaak diepe

verwondingen op onze Ziel met ons meedragen.

 

 Ook zij staat voor je en vraagt of ze dichterbij mag komen. Als dat goed voor je voelt

mag je je energieveld openen en voelen hoe ook zij dichterbij komt en dichterbij en

dichterbij. 

 

Ook hier kan het weer van alles zijn wat je voelt. Vaak in het naderen van de

Magdalena energie komt er kou vrij uit je lichaam. Dat is zware energie die je lichaam

verlaat, her-inneringen die als het ware vrijkomen uit het cel-geheugen van je

lichaam. Ook nu weer, je hoeft het alleen maar toe te staan en als

daarin iets wordt aangeraakt; niets vastzetten of weg willen hebben, alleen

maar waarnemen…

 



Ze knielt voor je neer en ze buigt haar hoofd voor jou. Wat ze tegen je zegt is: ‘Je ben

een kind van de Aarde, sta mij toe om jou te dragen, sta me toe om er voor je te zijn…

om je te helpen navigeren op je pad.’ Ze houdt nu haar handen op; één voor je Hart

en één voor je buik en ze vraagt je om alle zwaarte die je daar met je meedraagt los

te laten. Ze zegt ‘Je hebt veel voor me gedragen en daarvoor ben ik dankbaar, maar

dat hoeft nu niet meer, want het is nodig dat jij in je Licht gaat staan, je eigen Kracht,

je eigen Lichtkracht…’ 

 

En met je intentie mag je alles wat zwaar voor je voelt loslaten. Niet over nadenken,

jouw intentie is genoeg, en voel maar wat er gebeurt…

 

Nou, het voelt alsof iedereen echt helemaal ingepakt is in ondersteunende energie

om de volgende stap te zetten. Want wat je nu mag doen is; je mag in jouw

geestesoog, dus je herinneren, dat kristal hoe dat eruitzag.

 

Mocht je willen kijken, willen spieken. Ik hier het plaatje

nog een keer. Kijk gerust als je daar onzeker over bent,

maar het hoeft niet, je hoeft alleen maar te herinneren

hoe het kristal eruitzag.

 

Terwijl je het kristal voor je ziet, mag je er in gedachten

heel rustig naar toe lopen…

 

Het leuke is dat wanneer je op deze manier contact maakt met een kristal en er in

gedachten heenloopt,dan zie dat het naarmate je dichterbij komt, steeds groter

wordt. Je mag je handen tegen de wond van het kristal leggen en er contact mee

maken… Voel de energie van dit kristal.

 

Dan vraag je of je binnen mag komen en als je een ‘ja’ voelt - wat eigenlijk altijd het

geval is als je met een open Hart en een zuivere intentie contact maakt - dan stap je

in het kristal naar binnen. En voel opnieuw wat dat doet in je lichaam. Dat kan

opnieuw van alles zijn.
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Het kan zijn dat er opeens pijntjes opkomen. De kunst is opnieuw om dit alleen maar

waar te nemen, dus niet weg te willen hebben, maar alleen maar waar te nemen. En

als iets echt jouw aandacht vraagt, ga dan daar met je aandacht naartoe en, alsof je

het tegen een klein kindje hebt, zeg je tegen dat deel van je lichaam: ‘Het is oké.

Ontspan, maar ontspan, het is goed. Je bent veilig’. 

 

Dan zal je merken dat wanneer je met zo liefdevolle aandacht en met liefdevol

ontmoeten, dus het niet weg willen hebben, niet geïrriteerd of wat, dan merken je

dat er ontspanning komt. Ontspanning en opening en dat is heel belangrijk want dat

is wat we nodig hebben om de dingen aan te kunnen kijken.

 

En dan mag je doorlopen naar wat voelt als het midden van het kristal en daar ga je

zitten of liggen. Of je blijft staan, maar net wat goed voor je voelt. Neem ook hier

weer even de tijd om dat te doorvoelen. 

 

En terwijl je daar rustig zit, ga ik de tekst, de intentie rustig voorlezen. Jij hoeft nog

niets te doen, alleen voelen, opmerken wat deze woorden doen in jouw lichaam. 

 

De tekst luidt als volgt:

Ik spreek nu de volgende intentie uit voor mezelf

Ik verbreek nu al mijn oude afspraken, contracten en geloften

Ik kies ervoor om in dienst te staan van Licht en Liefde

Ik dien nu het Licht

Alles wat donker en zwaar is

En mij ervan weerhoudt om in mijn Licht te staan

Koppel ik nu los

En neem ik dankbaar en liefdevol op

In het licht van mijn bewustzijn

Zodat het deel uit kan maken van mijn heelheid

En dit alles veranker ik nu in mijn systeem
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Voel even wat dat doet met jou, in jou. Het kan zijn dat je de behoefte voelt om

tussendoor even iets op te schrijven. Doe dat.

 

Maar wordt vooral heel bewust van wat er gebeurt. Wanneer je deze woorden zo

heel bewust hoort en ook als het ware de energie daarvan echt helemaal laat

binnenkomen en helemaal doorvoelt zonder weerstand, puur in het ontmoeten en

nieuwsgierig ‘Ooh wauw, wat gebeurt er in mij, bijzonder.’

 

Neem daar even de tijd voor en pauzeer eventueel en indien nodig de opname.

 

Dan als je zover bent, lees ik hem nog een keer op en nodig ik je uit om de tekst

hardop voor jezelf te herhalen. Daar gaat die dan. De tekst die luidt als volgt en je

mag hem dus herhalen:

 

Ik spreek nu de volgende intentie uit voor mezelf

Ik, en dan zeg je je naam

verbreek nu al mijn oude afspraken, contracten en geloften

Ik, en dan zeg je opnieuw je naam

kies ervoor om in dienst te staan van Licht en Liefde

Ik dien nu het Licht

Alles wat donker en zwaar is

En mij ervan weerhoudt om in mijn Licht te staan

Koppel ik nu los

En neem ik dankbaar en liefdevol op

In het Licht van mijn bewustzijn

Zodat het deel uit kan maken van mijn heelheid

En dit alles veranker ik nu in mijn systeem

 

En voel dan wat dat doet. Voel hoe je lichaam hierop reageert, je fysieke lichaam, je

emotionele lichaam, je mentale lichaam en je spirituele lichaam en je neemt het

alleen maar waar. 
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En neem alles wat je ervaart heel bewust in je op en ook heel bewust met de intentie

om het straks weer mee terug te nemen naar je dagbewustzijn.

 

Ik voel dat de energieën heerlijk aan het werk zijn en dat gaat straks ook nog wel

even door. Maar voor nu gaan we weer heel rustig terugkeren naar het hier en nu.

 

Sta rustig op en loop rustig het kristal weer uit en neem afscheid als je het kristal

verlaat.

 

Dan mag je voelen hoe al die prachtige energieën die hier bij ons zijn om ons te

ondersteunen; de Heilige Moeder, Quan Yin en de Magdalena energie, hoe die als het

ware achteruit stappen uit jouw energieveld. Weet dat je altijd een beroep op hen

mag doen wanneer dat zo voelt, dan zijn zij er voor jou. 

 

Jouw beschermengel, je Hoger Zelf stapt niet achteruit, die blijft dicht bij jou en hij

haalt jouw energieveld dichter naar je toe. Dichter en dichterbij. Hij zet je energieveld

daar waar het voor jou kloppend is op dit moment, en ook goed onder je voeten en

in de grond. Ook de bovenzijde van je energieveld wordt afgerond zodat jouw aura

jouw eigen Heilige Ruimte wordt. 

 

Alle verbindingen die zijn ontstaan en die niet jouw hoogste goed dienen, mogen

worden verbroken. Vanuit het verleden, in andere dimensies, in dit heden en

misschien ook wel in de toekomst, zodat je straks als wij klaar zijn jij in jouw eigen

energie bent. Volledig bij jezelf.

 

Ook alle energie van jou die misschien bij een ander in deze kring is, die haal je naar

je terug. En in gedachten mag je iedereen bedanken voor dit prachtige veld wat wij

hier hebben opgebouwd, waar we ons in mochten laven, wat een supermooie

verbinding. Oude zielsverbindingen voel ik daar ook bij. Met andere woorden

misschien dat de mensen die hier zijn elkaar in 3D niet kennen, maar dat is helemaal

niet zo in andere dimensies. Daarom is het ook zo'n krachtig veld, een hele hoop

wijze zielen bij elkaar. 
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Jouw energieveld wordt nog gezuiverd en alles wat niet eigen is, mag naar de aarde

om te transformeren, zodat je straks helemaal in jouw eigen energie je weg kan

vervolgen.

 

En dan mag je in gedachten voor je zien, dat prachtige kristal wat ons zo heeft

geholpen. En op jouw eigen wijze mag je het bedanken voor de heling die je hebt

ontvangen, voor de inzichten misschien, de ervaring. En je mag de energie van het

kristal als het ware comprimeren. Daar mag je een hele kleine krachtige bal van

maken. En voel maar waar die bal naartoe wil in jouw lichaam. Misschien dat die naar

je hart wil, naar je buik en je hoofd, misschien door heel je energieveld heen. Op deze

manier kan je de helende werking, de kracht, de essentie, de spirit met je meenemen

in je energie. 

 

En dan wil ik je van daaruit uitnodigen om heel rustig, in alle rust en in je eigen

tempo weer bewust te worden van je ademhaling, van de in- en de uitademing. Om

bewust te worden van je lichaam, je fysieke lichaam, hoe je zit op je stoel en om

rustig eens te beginnen met bewegen; je handen en je voeten. En als je zover bent,

kom je rustig terug in het hier en nu. En neem de tijd en opnieuw, neem heel bewust

alles wat je hebt ervaren met je mee.

 

Als je de behoefte voelt om even wat te schrijven, doe dat. Als je even wat wil

drinken, doe dat ook.  Als je lekker bij jezelf en in de energie wil blijven, is ook

helemaal prima.
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Reacties:
‘Ik vond het heel bijzonder dankjewel’. Dankjewel Herman, dit is onze eerste

ontmoeting he? ‘Ja.’ Mooi, kon je het helemaal, kon je ermee? Ja, het voelde voor mij

heel prettig en er gebeurde van alles en nog wat. Misschien dat ik daar later wel een

keer op terug kan komen, maar heel bijzonder. Dank je wel. Heel graag gedaan en

heel veel liefde en ik zag dat je ook net in de groep, volgens mij vanmorgen.. Ja, zelf

ook lid geworden. Ja, dus voel je ook vrij om daar te delen.  Als je vragen hebt, mag je

me ook een PM sturen, dat is ook prima. Mooi.

 

Even kijken, Coby, de energie van Quan Yin. Ja mooi. Mooi, ik weet niet of iedereen de

chat kan zien, maar Coby die schrijft: het was heerlijk, ik kon de energie van Quan Yin

heel mooi ontvangen. Ik voelde kracht en strijdbaarheid, yes. Voor de opdracht in

relatie tot de aarde: wauw. En ik voel dat ik heel veel ruimte kreeg om te ademen, zo

wauw. Hard gewerkt. Mooi. 

 

Mocht je naar aanleiding van deze workshop nog vragen hebben of achteraf dingen

willen delen.  Ik denk dat bij veel mensen moet het even indalen, en dan komt dat

later wel. Heel graag. Ik hoor het heel graag.

 

Als je in de groep zit, doe het in de groep. Dat is heel fijn, ook voor andere mensen

die erbij zijn en anders kan je me ook een berichtje sturen of een e-mail sturen of

erover bellen.

 

Het is een bijzondere tijd waarin we nu in leven, een tijd waarin in razend tempo

allemaal blokkades worden opgedrukt. Mocht je het gevoel hebben dat je daar niet

doorheen komt of dat je er hulp bij nodig hebt, laat het weten. Ik geef weer

persoonlijke sessies in een iets andere vorm en momenteel is een flinke korting op.

Dus als je daar hulp bij nodig hebt, voel je dan vrij om me te benaderen.
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Is er nog iemand anders die wat wilt delen, wat je hebt ervaren of zijn er misschien

vragen. Wilde jij iets zeggen Marjolein? ‘Ik zei dat het heel bijzonder was en ik kan er

nog niet echt woorden aan geven merk ik, een hele mooie ervaring. Ik had het ook

echt nodig. En dat boek van David Icke ben ik aan het lezen, dat brengt me zo

ontzettend in verwarring. Ik merk dat ik dit echt heel erg hard nodig had.’

 

Ik had het van de week ook al over, de dingen die David Icke deelt, die kunnen

inderdaad heel veel aanraken. En dan is het inderdaad de kunst om vanuit liefde

daarbij aanwezig te blijven. Heel veel mensen hebben zoiets van ja, het is een

doemdenker en voor mijn gevoel, wat hij zegt resoneert aan mijn waarheid en wat ik

voel als waar. En het is juist door daar niet van weg te kijken, maar daar gewoon bij

aanwezig te zijn en dat te zien zonder je ermee te verbinden, zonder er helemaal in

te gaan.

 

Er is een heel mooi onderzoek gedaan ooit. Ik weet niet door wie, ergens in Zuid-

Amerika naar een aantal schoonmaaksters. Je zal denken ‘waar gaat het naartoe?’,

het gaat ergens naartoe. En die allemaal hadden allemaal last van overgewicht. En in

het schoonmaken van die kamers verzetten zij ontzettend veel werk, was eigenlijk

hele zware fysieke arbeid. Maar toch hadden ze allemaal overgewicht. En toen

hebben ze een onderzoek gedaan naar de mensen hebben en hebben ze tegen een

gedeelte van die vrouwen gezegd van de hoeveelheid werk die jij verzet staat gelijk

aan een dubbele workout bij wijze van spreken. Door dat te doen wordt je hart

gezond, gaat je stofwisseling sneller, je immuunsysteem wordt geboost en je verliest

gewicht. Dus dat werd tegen de ene groep gezegd, tegen de andere groep niet. Er is

een paar maanden later daarna weer onderzoek gedaan. Het blijkt dus dat de groep

tegen wie dat gezegd was, gezonder was, afgevallen, noem maar op, terwijl ze dus

hetzelfde werk zijn blijven doen maar nu met een andere intentie, omdat ze wisten

waar ze mee bezig waren.
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Dus dan geeft dat meer kracht dan wanneer je niet bewust bent van wat je doet. En

zo zie ik ook zijn informatie. Doordat je weet wat er gaande is of wat er wellicht kan

gebeuren, geeft dat brandstof aan hetgene wat je doet, zo van, ‘oke, dat is er, maar

dat is waar we naartoe gaan en dat is wat ik neer wil zetten.’ Wanneer je dat niet

doet, is mijn ervaring, want vanuit mijn perspectief iedereen is heldervoelend en op

het moment dat je het niet aankijkt dan voel je het alleen maar en dan wat het dan

doet; dan brengt het je uit je gronding. Dan zorgt het voor een verborgen gevoel, een

soort onderstroom van onveiligheid. En voor mij betekent dat dan weer dat het dan

lastiger wordt om in je kracht te gaan staan. Omdat je die dreiging, die zwaarte niet

hebt aangekeken. Leg ik dat een beetje goed uit zo?

Ja. Jawel.

 

Mooi dat je dat doet. En inderdaad de dingen die er aangeraakt worden, dat zit in

jou. De kunst is om daar gewoon bij aanwezig te blijven, doorademen én inderdaad

op zaterdag om 12 uur een leuke workshop volgen!

 

Is er iemand anders die nog graag iets wil delen of zeggen want anders dan ga ik

jullie laten gaan. ‘Ja, ik vind het raar dit Zoom, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen

volgen en ik vind het verwonderlijk. Ik vond het fijn samenzijn met de engelen en de

connecties rondom me heen  en met jullie; fijne ontspanning. Ik had het nodig. Dank

dank.’ 

 

Dankjewel voor jouw deelname en tot een volgende keer.
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