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De mensheid beleeft dit jaar in ieder facet van ons leven een quantum
verschuiving. Het eind resultaat van deze energie, vibratie en bewustzijnversnelling, zal een buitengewoon positieve belevenis voor iedereen zijn.
Ongelukkigerwijs, vanwege de problemen die in het leven van mensen
opduiken om te worden geheeld, realiseren velen zich niet de gelegenheid die
er is. In plaats van hun hoop en dromen te bekrachtigen bij deze unieke
gelegenheid, worden mensen overweldigd met vrees en gevoelens van
hulpeloosheid.
Om deze reden vraagt het Gezelschap van de Hemelen de Lichtwerkers over de
wereld om hun pogingen te verdubbelen. Wij zijn Een; en we hebben het
vermogen om als vervangers te dienen namens onze zusters en broeders in de
Familie van de Mensheid. Wij worden tot actie opgeroepen! De tijd is hier voor
ons om verantwoordelijkheid te aanvaarden om NU onze bewakers van onze
zusters en broeders te zijn.
Ik weet dat veel Lichtwerkers zich ook overweldigd voelen. Het verschil is dat
ondanks onze verschijning we in de diepste stukjes van ons hart weten dat we
Gods Zegenvierenden worden en dat alles wat we nodig hebben om het Licht
te dienen namens onze mede Menselijke Wezens en al het Leven op deze
planeet, reeds in ons is. Wij zijn zeer krachtig, veel meer dan we weten en als
we onze harten en geesten samen voegen zijn we onoverwinnelijk. Dit is het
niveau van hartsverbintenis dat ons gevraagd wordt om in deze tijd te
bereiken. Het Gezelschap van de Hemel staat klaar en wacht op de gelegenheid
om onze verenigde inspanningen duizend maal duizend keer te vergroten.
Juist op dit ogenblik laten de IK BEN Tegenwoordigheden de frequentie
toenemen van trilling in onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele
lichaam tot het maximum dat we kunnen verdragen in een periode van 24 uren.
Dit kan stressvol lijken maar het stelt ons in staat om hogere frequenties van
Licht te bereiken dan we ooit beleefden. Denk er aan, het Licht is oneindig
krachtiger dan de gefragmenteerde, op vrees rustende mis-craties van onze
menselijke ego’s die omhoog komen om te worden geheeld. Hoe meer Licht we
kunnen projecteren in deze omhoog komende negativiteit, hoe sneller die zal
worden getransmuteerd, en hoe spoediger de patronen van volmaaktheid voor
de Nieuwe Aarde tastbaar manifest zullen worden in ons leven.
Het jaar 2010 is uitgeroepen als het Jaar van Manifestatie door de Legioenen
van Licht die de planeet dienen. Na tientallen jaren van krachtig werk door
miljoenen Lichtwerkers op ieder denkbare plek op Aarde hebben we een
kritieke massa bereikt; een omkiep-punt dat de patronen van volmaaktheid
voor de Nieuwe Aarde zich stoffelijk te laten beginnen manifesteren. Let op de

positieve zaken die naar je bewustzijn gebracht worden en je zult het voor je
zelf kunnen bevestigen. Focus je niet op het bombardement van negativisme
dat ontworpen is om de mensen te polariseren en om vrees en afscheiding te
vereeuwigen. Focus je in plaats hiervan op het bewijs van positieve
veranderingen die overal ook gebeuren. Waar je aandacht ligt, daar ben je.
Bekrachtig alleen wat je wilt mede-scheppen in je leven, niet de dingen die je
niet wilt.
Hier zijn enkele krachtige invocaties (aanroepen) die aan de Mensheid zijn
gegeven door Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid. Als we deze
invocaties met diep gevoel uitspreken, voegen we ons in bewustzijn bij
duizenden Lichtwerkers over de wereld die deze invocaties ook uitspreken.
Samen scheppen we een geweldige Kelk van Licht waar doorheen het Licht
van God zal stromen om de ziekten te helen die zich in ons individueel leven en
in onze collectieve levens manifesteren. Dit zal de weg vrijmaken voor de
manifestatie van onze hoop, onze dromen en de patronen van volmaaktheid
voor de Nieuwe Aarde:

OPROEPEN VAN DE VIOLETTE VLAM
Door de Geliefde Aanwezigheid van God, Ik BEN, ben ik vol licht in mijn hart, ik
roep ALLE Legioenen van Licht aan vanuit de oneindigheid die verbonden zijn
aan de 5 Dimensionale frequenties van de Violette Vlam.
Namens mijzelf en de HELE Mensheid, brand ik de 5 Dimensionale frequenties
van de Violette Vlam door ieder atoom en subatomisch deeltje en golf van
Leven op Aarde heen dat lager vibreert in een frequentie dan de harmonie en
balans van God.
Geliefde IK BEN, kijk in mijn leven en in die van de GEHELE Mensheid en zie
wat er resteert om in balans gebracht te worden door ons voor elk mens, elke
plek, conditie of ding die we ooit verkeerd deden, op welke manier of om welke
reden ook.
Strek jou liefdevolle handen van Licht uit naar alle positief gekwalificeerde
energie die wij vrij maakten tijdens onze Aardse reizen en haal duizend keer
meer volmaaktheid tevoorschijn uit wat we ooit verkeerd deden.
Maak uit deze substantie van volmaaktheid een Geschenk van Liefde, wat
nodig is om iedere schuld in evenwicht te brengen die we geschapen hebben
en die in een deel van leven nog niet vereffend is.
Geliefde Ik BEN, ik vraag je om ieder mens, plaats, conditie of ding te vergeven
die ons op een of andere manier onrecht heeft aangedaan, en breng alle
schulden in balans die aan ons verschuldigd zijn door Leven overal.

Ik aanvaard dat dit is gedaan door de Kracht van God Ik Ben. En zo zij het.
IK CO-CREËER DE NIEUWE AARDE.
Door de Godheid die in mijn hart pulseert, wijd ik mijn leven toe aan de
wederom bevestiging van mijn Covenant (Verdrag) met God. Ik weet en begrijp
duidelijk mijn nieuwe niveau van Goddelijk Bewustzijn, dat wat IK BEN denkt,
voelt, zegt of doet mijn Ik BEN bekrachtigt, co-creëert en magnetiseert in mijn
leven.
Vanaf dit moment wijd ik mijn gedachten, woorden, daden en gevoelens toe
aan het bekrachtigen en co-creëren van patronen van perfectie voor de Nieuwe
Aarde. Ik begin bij mij, maar ik weet dat IK BEN tegelijkertijd dient namens de
HELE Mensheid, want we zijn allen Een. Als ik wordt opgetild, wordt alle leven
opgetild met mij.
Ik roep het gehele Gezelschap van de Hemel aan om nu naar voren te komen.
… Gezegenden, help mij bij dit heilig ondernemen, en bekrachtig deze
activiteiten van Licht duizend keer duizendvoudig.
Geliefde Vader-Moeder God, Ik BEN mijn IK BEN Aanwezigheid, en IK BEN
omgeven door de onoverwinnelijke bescherming van Gods Licht en Goddelijke
Liefde terwijl ik door mijn Aardse ervaringen reis.
Ik manifesteer volmaaktheid in mijn stoffelijke, etherische, mentale en
emotionele lichamen.
Ik co-creëer liefdevolle relaties in mijn leven.
Ik vervul mijn Goddelijke Bedoeling en reden om hier te zijn, en ik word
financieel en creatief beloond voor mijn werk.
Ik BEN een voorbeeld van Goddelijk Familie Leven, inclusief mijn plek in de
familie van de Mensheid.
IK BEN vervult mijn Goddelijk Potentieel als zoon of dochter, echtgenote of
echtgenoot, moeder of vader, grootmoeder of grootvader, vrouw of man, als
vriend, relatie, medewerker, een bestuurder van de Aarde, leraar, wegwijzer,
Lichtwerker en een co-creator van de Nieuwe Aarde.
Ik BEN een levend voorbeeld van Goddelijke Liefde, Vertrouwen, Integriteit,
Eerlijkheid, Tolerantie, Aanvaarding en Eerbied voor ALLE Leven.
IK BEN in staat tot luisteren, begrijpen en om openlijk en in eerlijkheid te
communiceren met iedere zich ontwikkelende ziel.
Ik BEN moeiteloos aan het Ascenderen naar het Goddelijke Hart en Denken van
God met iedere Heilige Adem die ik inhaal.

In het Causale Lichaam van God, stap IK BEN in de Goddelijke Leiding en in
uitvoerbare oplossingen die me zullen helpen bij het vervullen van mijn
Goddelijke Plan en mijn bedoeling en reden om hier te zijn.
Ik BEN open voor de Goddelijke Leiding van mijn IK BEN Aanwezigheid en de
Legioenen van Licht in de Rijken van Waarheid. Ik communiceer makkelijk met
deze Wezens van Licht door een open hart en communiceer met denk
telepathie.
IK BEN Een met ALLE Leven en communiceer openlijk met Engelrijken en ook
met de Elementale Koninkrijken.
Dagelijks en ieder uur vervul IK BEN de Onbevlekte Concept van mijn
Goddelijke Plan en het Goddelijke Plan voor de Geliefde Moeder Aarde.

AFSLUITEN VAN DEZE AFFIRMATIE
Ik roep de totaal verzamelde stuwkracht van de Violette Vlam op om iedere
gedachte, woord, daad of gevoel te transmuteren die ik ooit heb uitgedrukt in
elk timeframe of dimensie, bekend en niet gekend, die op een of andere manier
zich kan bemoeien met deze patronen van volmaaktheid voor de tastbare
manifestatie van de Nieuwe Aarde in de wereld van de vorm.
IK BEN het Onbevlekte Concept van deze patronen van volmaaktheid die NU
manifest gemaakt en ondersteund worden door de Heilige Genade.
IK BEN het Onbevlekte Concept van deze patronen van volmaaktheid die NU
manifest gemaakt en ondersteund worden door de Heilige Genade.
IK BEN het Onbevlekte Concept van deze patronen van volmaaktheid die NU
manifest gemaakt en ondersteund worden door de Heilige Genade.
Ik aanvaard dat deze patronen voor de Nieuwe Aarde zich zegevierend zullen
manifesteren, zelfs terwijl ik spreek.

In Gods meeste Heilige Naam, IK BEN. En zo zij het!
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )
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