Welstand & Overvloed
Je hebt een reden om dit vandaag te lezen. Deze reden is
verreweg groter en belangrijker dan je jezelf misschien wel
voorstellen kan. Het is een verbinding die op een zeer diep
zielsniveau tussen ons bestaat, oude ziel. Eens heb je jezelf
beloofd, je vleugels af te leggen en je hebt besloten het zo te
doen, alsof je een spel speelt, om mens te zijn. Maar het is geen
makkelijk spel, of wel? Je bent hier heen gekomen om met je
eigen ideeën aan het werk te gaan en om de energie en de liefde
vanuit je innerlijk tot uitdrukking te brengen. En je hebt hier een
wereld gevonden, een plaats gevonden die niet altijd even goed
past bij datgene dat je eigenlijk diep van binnen bent. Maar dat
verandert nu in dit nieuwe bewustzijn. Alles wat je nodig hebt
voor deze verandering, bevindt zich in jou. Niet alleen je cellen, maar ook de wereld waarin je nu
leeft, heb je zelf om je heen gecreëerd.
De maatschappij, die je door je eigen gedachten-processen om je heen opgebouwt hebt, is nu bezig
om zich te veranderen. Je begint een plaats te creëren voor de krachtige mens die jij bent. Nog nooit
heb je zoveel verschillende mogelijkheden gehad om dit te doen als dat je nu hebt.
Laat jezelf de eerste zijn. Laat het nu beginnen. Je zult steeds meer de wind in de rug krijgen. Meer
dan dat je ooit gehad hebt. Je zult meer mogelijkheden ontdekken, dan dat je voorheen ooit gezien
hebt. Echter, de nieuwe energie van dit nieuwe bewustzijn kan alleen vol overvloed door je leven
stromen en de stroming van verandering met zich meebrengen als je bereid bent je manier van
ontvangen en aannemen te veranderen. Het kan alleen wanneer je bereid bent alles volledig te
accepteren. Alleen dan kan je werkelijk volledig begrijpen wie je bent en waarom je hier naartoe
gekomen bent. Maar dit betekent wel dat je jezelf daaraan niet mag vastklampen. En dat is voor
mensen niet altijd even eenvoudig. Dat is het moeilijke gedeelte. Je hebt de neiging je aan alles vast
te houden. Op sommige gebieden is dit goed. Het geeft je namelijk de mogelijkheid jezelf als mens
waar te nemen. Maar de illusie die je van tijd tot tijd nog altijd van jezelf ziet, is nu bezig zich steeds
meer op te helderen. En hier beginnen voor jou nu de mogelijkheden om je kracht terug te krijgen,
zelfs meer dan dat je ooit had. Nu begint de magie. Het enige wat het nodig heeft is een klein duwtje.
En we raden je aan: Laat je bewust duwen! Doe het met je volle zielsintentie. Laat het met je volle
intentie vanuit je hogere zelf opwerken.
Als je vol overvloed bent, zal er iets magisch gebeuren. Als je energetisch in overvloed bent, wanneer
je in je spirituele energie bent, dan zul je mensen om je heen ermee raken. Je wordt een mens
waarvan de magie afstraalt. En elk mens waarmee je in contact komt, al is het maar voor een paar
seconden, zal deze magie voelen. Het zal een geweldige uitwerking op deze persoon hebben. En je
zult de golven van verandering waarnemen die zich om je heen afspelen.
Ze zullen zich misschien heel stilletjes laten zien en je zult ze vaak ook niet echt opmerken. Je kunt
het je voorstellen alsof je een kleine kiezelsteen in een meer gooit. Er zullen golfjes ontstaan en alles
rondom dit kleine puntje zal zich veranderen. Jij zult deze wereld veranderen. Jij zult de wereld met
je overvloed raken. Waarom zou je dan dus niet nu al beginnen je eigen overvloed te laten groeien?
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Dat zou ons, de Meesters van de Roland Groep, zo enorm gelukkig maken. Toch is dit het gebied,
waarover jij en veel van je medemensen wanhopen. En je kijkt om je heen en ziet dat het creëren en
de overvloed voor alle anderen om je heen lijkt te lukken en te werken.
En op een moment vraag je jezelf af: Waarom lukt het mij niet? Kijk niet zo zeer in de verte, terwijl er
maar een kleine koerscorrectie nodig is. Jij en de meeste mensen die deze regels lezen, zijn zo
dichtbij. Gooi niet alles weg, wat JIJ al weet. Beweeg je alleen maar een beetje naar rechts of links of
naar voren. Breid je grenzen iets uit en je beperkingen zullen wijken. Breid je grenzen uit over
datgene wat je over jezelf en over overvloed gelooft. Open jezelf voor dit deel in je, dat jou de
overvloed terug zal brengen en laat de energie door je heen stromen. Sta jezelf toe deze wandelende
magiër te zijn. Wees, zoals Merlijn de tovenaar was. En hij zal jou en een ieder van jullie al zijn kennis
over magie geven. Durf dit geschenk op te eisen en het te accepteren. Laat hem binnen in je denken,
in je leven, in je energieveld. En dan kan het van start gaan. Als je jezelf van nu af aan volledig tot
uitdrukking laat komen, als je jezelf toestaat, de energie volledig door je heen te laten gaan, dan zal
het zo zijn. Het maakt niet uit wat je jezelf nu of later voorneemt, tijdens de activering en de
energetische opening, het is nooit mogelijk om de overvloed volledig te blokkeren. Het feit alleen al
dat je deze regels leest, heeft het kanaal voor deze energie in je geopend.
En het is mogelijk de kwaliteit sterker te laten groeien. Het is mogelijk het naar Superflow om te
zetten. Het is mogelijk dat deze energie je zal voeden zoals een plant die naar de zon toe groeien wil.
Doe dit, maar doe het niet alleen voor jezelf. Want als je het alleen voor jezelf doet, zal dit de energie
juist doen krimpen. Je bent een genezer, je bent een leraar van de nieuwe energie, je bent er één van
diegenen die gekomen zijn om deze planeet te veranderen. Je bent dus zelf het zaad van het vrucht
der verandering. Laat het gebeuren. Neem dit mee naar je leerlingen. Hou het niet alleen voor jezelf.
Wees de magiër. Wees degene die andere mensen raakt en hen daardoor in staat stelt te groeien.
Met jouw magie. Het enige wat er nog aan scheelt is het vertrouwen in jezelf. Dat is het enige dat JIJ
nog nodig hebt. Dat is het enige deel dat nog tussen jou en je beleving van overvloed staat. Je kunt
niet ontkennen, dat je ‘enkel’ een mens bent. Je gelooft, dat dit waar is. Toch zeggen we je: Je bent
via het Universum verbonden met je ware kracht, met je grootsheid. En dit word telkens weer naar je
teruggespiegeld. Je hebt dit spel gespeeld en je bent nu bezig het gordijn te lichten.
We feliciteren je, omdat je nu al bezig bent je realiteit te veranderen. Ga door met het voornemen de
hemel op aarde te brengen.
Jij zult deze maatschappij veranderen die zich op zo’n manier in een bewustzijn gemanouvreerd
heeft, waadoor ze volkomen het tegendeel van ware overvloed en volkomenheid leeft. Jij zult deze
energie veranderen. Om die reden ben je gekomen. Laat dit proces via jouw beginnen. Neem de
verantwoordelijkheid voor de energie om je heen. Maar neem ook de verantwoordelijkheid voor je
eigen geluk. Want als je goed voor jezelf en je eigen geluk zorgt, dan kan je een magiër zijn, dan kan
je degenen die je omgeven in hun kracht zetten. Zoals je dit al vele levens eerder gedaan hebt. En
juist omdat de aarde in deze tijden zo enorm verandert, zul je mogelijkheden hebben die er nog
nooit eerder zijn geweest.
We weten dat veel mensen nu erg moe zijn. Ja, we weten dat je al veel gedaan hebt, dat je al zo hard
aan je ontwikkeling gewerkt hebt. We weten dat je al van alles geprobeerd hebt. En we weten hoe
vaak je al het idee hebt gehad dat je gefaald hebt. Toch is er iedere keer wat in je energie veranderd.
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En terwijl de aarde nog door vele veranderingen zal gaan, kan jij je door die veranderingen heen
bewegen. Je zult voor jezelf mogelijkheden ontdekken om je eigen licht te ontsteken, je eigen licht te
gebruiken.
Maar begin eerst eens je eigen vaten te vullen. Durf eerst eens je eigen plaats in te nemen en jezelf
te laten zien. Durf plezier te hebben. Neem verant-woordelijkheid voor je eigen vreugde. Benut elke
kans om in het licht te dansen. Het is ons een waar genoegen je daarbij te begeleiden. Het is ons een
waar genoegen je vandaag toe te spreken. Wij zijn een deel van jou en jij bent een deel van ons. En
we houden meer van je dan je je ooit voor zal kunnen stellen. Weet dat we bij je zijn, dat we achter
je staan, welke stap je ook maakt. Wanneer je dit ogenblik bereikt waarop je een beslissing moet
maken, wanneer je op deze andere Ik vertrouwen moet, in het andere zijn van jezelf, en de dingen er
dus anders uitzien dan dat je gewend bent, laat dan een glimlach over je gezicht komen en wees
trots dat je naar je innerlijke stem geluisterd hebt. En weet dat je bijna bij je doel bent aangekomen!
Heb de weg erheen lief, dan zal het werken. Jij verandert de aarde nu. Neem je kans, maak het je
eigen en speel met je overvloed! Maak er gebruik van. Het is je grootste wens. Het is onze grootste
hoop dat je jezelf thuis voelt hier op aarde. Laat het vandaag beginnen. Behandel jezelf met het
grootste respect en weet dat er in jou geen afscheiding bestaat.
Geniet van elk deel van je reis en behandel jezelf en iedereen om je heen goed. Zo nodigen we je uit,
onderdeel te zijn van deze activering van overvloed en welvaart. Neem verantwoordlijkheid voor
jezelf en je eigen magie. En zo is het, zo zal het zijn en zo is het altijd geweest……
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