Channel 4.10.10
Vragen Elfde Licht
Mijn geliefden, wij zijn zeer verheugd dat u wederom de bereidheid hebt gevonden om ons te vinden en
u te gaan bevinden in het stellen van vragen zodat gevonden kan worden wat er in de tijd van nu te
vinden is naar aanleiding van alle vragen die er zijn in het spel der aarde dat leven wordt genoemd.
Deze bevinding, zijn in vinden, is van zeer groot belang omdat de druk van het Elfde Licht gigantisch
toeneemt en toe zal nemen. Het twaalfde uur is geslagen. Het is van de hoogst noodzakelijke noodzaak
dat u zich allen gaat herinneren dat u zonder een enkele uitzondering elfen van het heldere licht bent.
Het prachtige sprookje, geschreven door Marijke, duidt op deze elfen als symbool voor het elfde licht
dat u allen zo nadert en u in wezen uitnodigt uw waarheid te betreden. Het twaalfde uur is geslagen, dat
wil zeggen dat u de omkering die nu onlosmakelijk de verbinding vertegenwoordigt van die u nu bent
zodat verbonden kan gaan worden uw eigen hoogste waarheid van liefde in het spel dat leven op aarde
wordt genoemd.
Het spel slaat haar twaalfde uur, het is de hoogste tijd want de omkering is van de grootste noodzaak
omdat uw lijden op aarde onlosmakelijk verbonden is met uw scheppingskrachten.
De tijd nadert uzelf om te keren in dat wat u werkelijk bent. Mijn geliefden, twijfel niet langer, word
wakker en haal uit de diepste spelonken van het door uzelf geschapen koninkrijk met uw elfde licht de
hel op, zodat eindelijk waarheid kan worden dat u allen onvoorwaardelijke liefde bent.
Het Elfde Licht is de hoogst mogelijke frequentie ooit naar de aarde getoverd. Als u zoud kunnen zien
wat er in elk afzonderlijk deel van deze kristallen frequentie rondzweeft dan zou u kunnen zien dat de
elfen van het heldere licht u komen helpen u wakker te schudden.
Deze elfen zijn van de tot nu toe hoogst mogelijke frequentie in waarheid die ooit naar de aarde is
wedergekeerd. U kunt deze elfen met uw natuurkundige wijsheden nog niet waarnemen omdat u nog
niet als waar durft aan te nemen dat niets, maar dan ook niets in God’s schepping onmogelijk is en
God’s schepping, mijn geliefden, bent u zelf.
U bent de Goden die alles tot schepping brengen en niets, maar dan ook niets is daarin en daarbinnen
onmogelijk. Keer uzelve binnenste buiten en keer dat waarvan u dacht dat het buiten u was binnenin u
en neem het op, neem alles op in de liefde zonder een enkele voorwaarde. Weet dat wij u allen en alles
wat u creëert zonder een enkele voorwaarde liefhebben. Zo zal het geschieden en zo zal het zijn.
Betekenis 10-10-10
10-10-10 is het werkelijke startpunt, de cumulatie van eenheden die op dit punt tot een geheel geheeld
zijn. Er zijn in de loop der tijden verschillende sporen ontstaan waardoor u als mensheid het spoor
bijster raakte. Deze ogenschijnlijk onafhankelijke sporen hebben geleid tot dit ene punt waarin het
tiende deel van alles wat u bent samenvloeit en samenkomt.
De negen maanden waarin dit boek is ontstaan is een prachtige ogenschijnlijke samenkomst van
omstandigheden, maar weet dat alle sporen van uw beider levens en alle levens die daartoe bij hebben
gedragen de draagkracht zijn geworden van dit ene ijkpunt, genoemd 10-10-10.

De inzichten zijn als het ware vele levens lang verzameld waarin deze spoorwegen met u als
spoorzoekers dit punt van nu bereikt hebben. De wegen komen samen op 10-10-10. Alle punten van dit
kristal, dit kristallen licht vloeien ineen op 10-10-10.
Na dit ene punt waarin alles wat deze inzichten betreft samenkomt, zal eindelijk uitvloeien wat al zolang
op u allen wacht. De inzichten dat hemel en hel gescheiden zijn, zullen uiteindelijk opgeheven worden
en zo zult u lijden opheffen en de leiding nemen omdat het twaalfde uur geslagen is waarin er eindelijk
een einde geklonken kan gaan worden aan dat wat u lijden noemt.
10-10-10 is het startpunt van de wederomkering, het eindpunt van lijden waarin leiden geboren kan
gaan worden. U gaat allen uiteindelijk leiding nemen over uw eigen schepping. Wij danken u.

