De goddelijke mind
Wees gegroet en vereert, lief mens, en wees gewaardeerd om wie je
bent. Je bent een mens dat al veel ervaren heeft en deze ervaringen
betekenen alles voor je. Je verstand probeert vastberaden alles te
rationaliseren en te analyseren, dat is per slot van rekening de opdracht
van je verstand. Mensen in deze nieuwe tijd ontwaken telkens weer
opnieuw wanneer hun duidelijk wordt in welke confrontatie met hun
verstand ze zich bevinden. Ze weten dat dit mechaniek er is en ze
verwerpen het. Omdat ze vinden dat het hen in de weg staat.
Wij zeggen je: dit is niet zo. Je verstand staat je niet in de weg. Het helpt je ervaringen voor jezelf te
creëren, zodat ze gebeuren in de ontwikkeling die jij wilt maken en waarvoor je zelf gekozen hebt.
Dus waardeer het verstand, waardeer je angsten en wees er één mee. Bid ervoor dat je overal
doorheen geleid wordt, waar je doorheen wilt gaan. Je verstand is niet slecht. Je verstand is het
menselijke deel van je goddelijke wezen. Gebruik hem wijs en vraag erom, dat hij jou precies
daarheen leidt, waar er leeropgaven voor je liggen.
Ja, ze zijn er nu eenmaal. Maar wees geen slachtoffer van deze leeropgaven, maar wees een
Meester.
Je hebt ze zelf gekozen, jij bent de schepper van jouw leven. Omdat je al lang geleden ja gezegd hebt
tegen dit leven, wist je toen al precies wat je te wachten zou staan. Het is de tijd van het nieuwe
bewustzijn. In deze tijd ontwaken er zo veel nieuwe dingen. Dingen waarvan zelfs wij vandaag vaak
niet weten wat er morgen gaat gebeuren, omdat er zoveel afhankelijk is van het bewustzijn van de
mensen. Dat is iets dat afhankelijk is van de keuzes die mensen maken en dit is dus zo nauw
verbonden met de vrije wil, dat wij daar geen invloed op willen en zullen uitoefenen. Anders
functioneert het project „nieuw bewustzijn“ niet, het zal zich vanzelf moeten ontvouwen. Sta je zelf
toe de komende gebeurtenissen op de wereld in een volkomen nieuw licht te zien en jij zal steeds
dichter naar jouw eigen levenspassie geleid worden. Het is ons een eer om met jou te werken op
zondag (red.: het gaat hierbij om de activering van de kristallijne structuur), lief mens, en wees dus
ontspannen en volledig kalm van binnen. Je hebt niets te verliezen. Geniet en verwacht niets. Je
wordt niet gedwongen, je bent enkel gewoon aanwezig. Het is alleen voor jou bestemd en het is voor
jouw toekomst.
Laat je door ons bevrijden van deze oude implantaten in je structuur en laat het kristallijne ontwerp
subtiel en diep in je integreren. Het schiet je als een katapult in een nieuw bewustzijn van liefde,
welvaart, integriteit en onmeetbare verbinding met je eigen Akasha. Er zullen werelden in je open
gaan, planeten zullen zich in je openen, er zullen totaal nieuwe verbindingen in je hersenen ontstaan.
Laat het toe, open je daarvoor. Uit liefde jou te kunnen dienen en uit dankbaarheid voor je openheid,
buigen wij voor jou, de Meesters van de 12e dimensie...

Deze teksten mogen vrij verspreid en schriftelijk vermenigvuldigd worden, zolang de volgende verwijzing gegeven wordt:
Deze teksten zijn door Thorsten Weiss gechanneld en geven de woorden weer van de Meesters van de Roland Groep. De Meesters van de
Roland Groep zijn een groep van spirituele wezens, die volgens eigen zeggen vanuit de 12e dimensie tegen de mensen op aarde spreken.
Alle boodschappen zijn bedoeld om de mensen, die deze boodschappen ontvangen, hun eigen potentieel te laten ontdekken en deze in
hun leven te laten ontvouwen.
Meer informatie over Thorsten Weiss en over de Meesters van de Roland Groep is te vinden op de site: www.behealed.nl

