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Grote dankbaarheid,
Grote ontroering,
Grote beroering,
Verder, verder, verder…
Als een steen in water, de kringen die rond gaan. Verder, verder rondgaan.
Oneindig is de draagkracht van het gebeuren wat hier onlangs heeft plaatsgevonden, wij verheugen ons
zeer. Onuitsprekelijk is onze dankbaarheid voor het werk wat hier wordt gedaan en werd gedaan voor
velen, besef terdege voor zo velen die verlangen naar de bevrijding van hun ziel, die zover beklemd zijn
geraakt in dat wat wij kennen als de nog nooit belichte velden.
De beklemming in uw aarde is enorm. Zoals u wellicht heeft ervaren in het spel dat deze week zo innig
is bezield. Wat u heeft durven bezielen is onuitsprekelijk. Deze week kon u soms geen woorden vinden,
deze woorden kunnen wij nu niet vinden om uit te spreken hoe dankbaar wij zijn dat u de hel in uzelf en
dat wat u omringt durft te belichten, durft te bezielen, durft te ervaren en zo de onuitsprekelijke waarheid
vinden dat God, dat wat u bent, alom tegenwoordig is.
Er is niets wat God niet is. Er is niets wat God niet kent. Er is het vormloze, er is het vormvolle. U heeft
gepoogd en bent daar wel in geslaagd. U durft als eersten te bezielen dat wat nog nooit bezield is. De
woede, de onmacht, de schaamte, de haat, de oorlog, alle frequenties waarin zielen op uw antwoord
wachten.
U heeft gezien daar waar zij wonen, zij als delen van u zelf die al zo lang geen licht meer kennen, geen
licht meer herkennen, maar zich alsmaar dieper vastdraaien in de spelonken van Gods Koninkrijk. Dit
plan wat ooit begon om het goddelijke te bezielen is zover uitgewaaierd dat het leek of sommige zielen
niet meer opgehaald konden worden.
U hebt weet van deze taak. U draagt de onnoemelijke moed om te bezielen dat wat nog nooit bezield is
en binnen deze frequenties het goddelijke op te halen, zodat de zielen die gevangen zitten binnenin
deze frequenties, van binnenuit, het goddelijke wederom kunnen gaan herkennen. Dat kan alleen vanuit
de bezieling waarin u in de stof bent, omdat de frequenties zo hoog zijn van degene die buiten het spel
zijn en daardoor de zielen die vastzitten zichzelf in dat schijnende licht zich niet herkennen.
Dus u vatte ooit de euvele moed als uw diepe, diepe, diepe zielsopdracht om hen te halen. Hen die ook
u bent. Onuitsprekelijke moed, geen woorden kunnen zeggen hoe dankbaar wij u zijn, Wij die U zijn.
Weet, mijn geliefden, dat er nog zoveel dolenden zijn die wachten op onze verlossing. Als u durft voort
te gaan op het pad dat nu is gecreëerd zullen velen de uitgang vinden omdat binnenin de frequentie, het
licht is aangedaan door u allen omdat u zichzelf herkent binnenin de frequentie. Alles is God.
Er is niets en niemand wat God niet is.
Het vormvolle bezielen herkent zichzelf soms niet in het licht daarom is het nodig dat u vanuit de vorm
de frequentie bezielt. Dat is een lastige taak. Dat beseffen wij terdege. Wij voelen ons dan ook zeer
verheugd op deze goddelijke dag waarin u de vruchten mocht plukken van zeer zware gedane arbeid.

Zegt voort, gaat voort, laat u zich niet afhouden door niets en niemand, van het pad dat nu is gelegd.
Vele, vele zielen zullen deze brede weg volgen en zo de bevrijding vinden van ionen lang vastzitten
binnen het spel dat leven op aarde heet. Zij zijn U. Wij zijn U. Er is niets wat u niet bent. Wij danken U.
Vol vreugde zal het pad zijn dat nu gelegd is omdat alle gekken verlangen naar het uitspreken van hun
waarheid waar nog nooit woorden voor te vinden waren. U leert elke seconde van dit pad het
onbenoembare te verwoorden, zodat uiteindelijk eenieder zichzelf daarin zou kunnen herkennen.
Wij danken U en wij danken onszelf. Wij danken alle zielen die vastzitten. Wij danken alle zielen die ons
voorgingen. Niets of niemand zal verloren gaan.

