Meesterschap over je eigen leven
Compilatie van zeer actuele informatie die ik meer dan 20 jaar geleden ontving in Shamballa
workshops door John Armitage (Hari Baba Melchizedek), waar het accent lag op de verbinding met
je I Am Presence, in je eigen kracht gaan staan.

De hemel op aarde is een plaats van vrijheid en liefde, harmonie en balans. Een plaats van
veelheid en overvloed.
Mensen verbinden met hun I Am Presence, mensen in hun kracht brengen.
Meesterschap over je eigen leven. Meesterschap over je eigen energieën, meesterschap over je
eigen schepping, creëren van je eigen werkelijkheid. Laat de werkelijkheid gebaseerd op angst en
slachtofferschap achter je. Sta op en erken aan jezelf en aan de wereld wie je werkelijk bent.
Toestaan is de geheime sleutel. Als je voorbij bent aan analyseren en het gebruiken van je
gedachteprocessen, wordt toestaan steeds gemakkelijker. En de gedachten en gevoelens die alles
onder controle willen houden zullen vervagen. Sta toe dat Moeder/Vader God door jou heen werkt.
Het is onmogelijk om de energie van Moeder/Vader God te analyseren. Dus het geheim is:
toestaan, toestaan, toestaan.
Dan zul je heel worden en je zult deze heelheid doorgeven aan anderen.
Het is mijn wens om vrijheid te zien en harmonie en balans op deze planeet, in plaats van slavernij.

Controle en Angst
De geneeskundige zorg zijn de marionetten van de multi-nationals en de regeringen. In feite zijn de
regeringen de marionetten van de multi-nationals. De meeste gewone mensen begrijpen niet wat
voor serieus gebeuren het is.
Het World Management Team probeert mensen te doen geloven dat ze slachtoffers zijn van hun
omstandigheden. Een van de manieren is om iedereen consumerend te houden. Ze voeren
ontkrachtende gezondheidspraktijken uit. Zij zijn degenen die miljoenen verdienen uit
farmaceutische medicijnen. Zij zijn de mensen die miljoenen verdienen door oorlogswapens.
Op het moment is het een planeet van slavernij. Zonder oordeel, puur observatie. Slaven van
consumeren, slaven van geld, slaven van bezit. Het hele systeem is opgezet om je in slavernij te
houden, om je te houden in consumeren en je vast te houden in de incasseerders van de banken en
het geldsysteem.
Mensen leven vanuit angst voor tekorten van materiële rijkdom. Het opvoedingssysteem
programmeert ons de angst om af te wijken, anders te zijn. De angst om anders te zijn is een grote.
Je regering koopt en verkoopt je op precies die manier zoals je kippen en koeien koopt en verkoopt.
Ze geven je weg, ze geven anderen toestemming om te experimenteren met jou, net zoals
mensen experimenten met konijnen in de laboratoria.
De controllers zijn deel van het spel in de schepping. Hun deel is je te duwen en duwen en duwen
totdat je uiteindelijk zegt: niet meer. Ik zal het niet meer nemen, wat moet ik doen, ik wil het niet
hebben.Hun deel in de schepping is je terug te duwen naar de toestand dat je zegt: ik wil dit niet,
ik wil vrij zijn.
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Als iedereen zich samenpakt, kan niemand iets tegen ons doen. Maar vanwege het angstaspect in
de opvoeding schrikt iedereen terug. Het is dus de regel van angst die alles zo laat blijven gaan.
Het is allemaal een grote kosmische grap. Als iedereen zegt: dit is geen onderdeel van mijn
werkelijkheid – zal de show voorbij zijn. Veel mensen gaan in angst hierover, maar de beste manier
is om het te benaderen als een kosmische grap.
Een van de grootste stappen die we moeten maken is dat we nergens slachtoffer van zijn. Het enige
waarvan we ons zouden kunnen voorstellen dat we slachtoffers zijn zijn onze eigen scheppingen.
We zijn verantwoordelijk voor wat we hebben gecreëerd als individuen. En we zijn
verantwoordelijk voor wat we hebben gecreëerd als een ras.
Je hebt de keuze om vast te houden aan in je eigen kracht te blijven staan, of je kunt terug stappen
in de illusie en ontkenning.
Angst is een illusie, hoe angstig je bent om vrij te worden, hangt af van hoe sterk je wilt blijven
inwerken op de derde dimensie, collectief gecreëerde illusie. Alles wat er gebeurt in de wereld om
ons heen is de expressie van de innerlijke strijd van mensen. De strijd van zichzelf insluiten in de
illusie van angst of vrijheid in liefde. De uiterlijke strijd om ons heen is een reflectie van de strijd
die mensen hebben in hun hart en geest.
Uitspraak van Mahatma Ghandi: als je een verandering wilt zien, wees zelf die verandering. Dus in
plaats van campagne te voeren buiten jezelf om wie of wat dan ook te redden, zou je campagne
moeten voeren om jezelf te redden.
Angst is niet het tegenovergestelde van liefde. Dit idee dat angst het tegenovergestelde van liefde
is, is een collectieve illusie. Angst is een illusie! Het is collectief voortgebracht. En collectief
gerelateerd aan illusie in het bewustzijn van wezens die zijn betrokken in de slavernij van deze
dimensie. Je hebt programmering in de kristallen van je lichaam en daarom werkt het zo sterk.
Vermijd televisie, vooral het zogenaamde nieuws, dat vol is met misinformatie en mentale
programmering. Ontplug je televisie als je hem niet gebruikt. Er is mentale programmering die
doorgaat via de luchtgolven, en je tv kan het zelfs binnenbrengen als hij uitstaat, zolang hij
ingestoken is.
Technologie, computer, smartphone verslaven ons. Er is een grote controle op de geest gaande
hier. Een groot geestelijk controle spel.
Uiteindelijk is iedereen een slaaf van geld en materialisme. Niemand krijgt de tijd of de incarnatie
om iets anders te doen, behalve in angst te zijn om te kunnen overleven. Over hun huis hun geld,
hun kleren, de belastingen enz.
Alle externe technologie die je om je heen ziet, deze verslavende technologieën, multidimensionaal en multi-universeel, noemen we Luciferiaanse technologie. Het is verslavend in
plaats van bevrijdend. Het s de focus van het buiten jezelf kijken voor dingen waarvoor je binnenin
jezelf kunt kijken. Dus het is het proberen verlichting te vinden buiten jezelf. Dat wordt
gereflecteerd in deze dingen.
Gezondheidszorg, medicijnen, is een volgende stap in het ontkrachtingssysteem. Ze moedigen je
aan je gezondheid aan anderen te geven die de verantwoordelijkheid nemen over je gezondheid. Je
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kunt ziektes introduceren op de planeet die mensen doen uitsterven, geēngineerde virussen zoals
AIDS en anderen, die verschillende groepen mensen doden, uiteindelijk een geneesmiddel ervoor
uitvinden en er mega geld aan verdienen en iedereen er afhankelijk van maken. Dat gebeurt er op
de planeet.
Het World Management Team beweegt de media, de televisie, het internet. Het World
Management Team brengt dingen in het collectieve bewustzijn die het tegenovergestelde zijn van
bekrachtiging en in je eigen kracht staan en kosmische liefde en zonder oordeel.
Organisch kun je leven zonder een ziel in je lichaam, als een organisch, levend, ademend ding.
Door conditionering vindt er een interactie met de illusie plaats op een andere manier dan dat je
als kind droomde en contact had met je ‘ingebeelde vrienden’.Het is hetzelfde als droomtijd.
Dromen zijn zo echt als de dingen die met je gebeurt als je wakker bent.
Door conditionering en programmering begin je in wisselwerking te komen met een versie van de
werkelijkheid die het beperkte concept is van iemand anders, een een beperkte versie van de
werkelijkheid. De conditionering is dus dat je verbeelding niet bruikbaar en niet echt is. Dat is
onderdeel van programmering van ontkenning.
De beperkingen en illusies van de derde/vierde dimensie. Interacties met deze illusies. De focus
van de meeste mensen is derde/vierde dimensie gemanifesteerde illusie. Het is gewoonlijk een
geprojecteerd hologram. Wat mensen zijn gaan geloven in realiteit. De massahallucinatie. Het is
een gezamenlijke massahallucinatie, die is uitgezonden door de overheid, onderwijs en
filosofische systemen. Iedereen gaat geloven dat het normaal is. Dat is alles wat er is, en alles wat
daarbuiten is, is verbeelding, is niet echt.
Mensen ontkennen hun droomstaat. ONTWAAK EN DROOM. Want de werkelijkheid van de
situatie is – of je bewuste geest ermee om kan gaan of niet – als je wakker bent droom je. Als je
wakker bent zou je kunnen zeggen dat je veel meer slaapt, want je gelooft absoluut dat alleen als je
wakker bent de dingen echt zijn.
We gaan beseffen dat we erin worden getrokken dat alles wat we om ons heen zien echt is. Dat de
controle-systemen die zijn opgezet echt zijn.
Hoe veranderen we deze controle-systemen? De revolutie die nodig is is de revolutie in
bewustzijn, en die revolutie of het aanwezige aspect van de revolutie in bewustzijn werd
aangetrokken door de gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog. Veel mensen zijn in
slachtofferbewustzijn, zij voelen niet dat ze iets kunnen doen aan het veranderen van hun
werkelijkheid. Ze denken dat de onderdrukkers sterker zijn. Dat is niet waar. Zij kunnen meer macht
hebben in de derde dimensie, zij kunnen militaire macht hebben, zij kunnen legers hebben en
politie. Maar uiteindelijk zijn ze niet machtiger dan jij als individu. Ja, ze kunnen je onderdrukken en
zorgen voor verandering van bewustzijn bij jou door je fysieke lichaam te vernietigen. Maar
uiteindelijk, nou en!
Het idee van mensen als individuen houden is een ander deel van de World Management Team.
Niemand weet meer tot welke stam hij behoort. Als je niet meer weet tot welke stam je behoort,
voel je je verloren. De enige plaats waar we nu naartoe kunnen is te zeggen dat we allemaal één
stam zijn, we zijn allemaal één hartslag, ieder persoon, ieder wezen op aarde, ieder wezen
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geïncarneerd, we zijn één hartslag, één familie. En begin te begrijpen dat we een wereld familie
zijn.
Het is belangrijk dat we ons openen voor wie we werkelijk zijn en loslaten wat het systeem zegt
over wie we zijn. Het illuminatie plan is ontworpen om ons vast te houden in de wereldwijde
fysieke illusie en daarmee verzekeren ze zich dat we kunnen worden gecontroleerd en
gemanipuleerd vanuit hun superioriteit van hun astrale illusie. Daarom hebben ze de volgende
zaken ingezet:
-

-

-

-

-

-

-

Systematisch vernietigen en/of verborgen houden van zo veel mogelijk oude kennis,
omdat het het begrijpen van wie we zijn en de ware natuur van leven bevat.
Religies geschapen om de geest van de volksmenigte in de grip te houden, ze te vullen met
een gevoel van beperking en minderwaardigheid, en esoterische kennis als slecht
bestempelen.
Wetenschap gecreëerd, zodat er alleen het fysieke wordt herkend, ontkenning van het
bestaan van andere frequenties van leven, en onderdrukken van de kennis van onze
multidimensionale zelven.
De media overhalen om onze geesten aan te tasten met de werkelijkheid die de
illuminatie wil dat we hebben. En iedereen die handelt om de misleiding en de illusie
waarop het gebaseerd is naar buiten te brengen, wordt aangevallen, belachelijk gemaakt,
afgekeurd en vernietigd.
Ons bombarderen met een orgie aan fysieke stimuli en materialisme waarbinnen succes
wordt beoordeeld op basis van wat je bezit in plaats van wie je bent.
De focus van de wereld en communicatie richten op alles dat fysiek is, geld, winnen van de
loterij, bezit en obsessief seksueel gedrag als een fysiek gebeuren in plaats van een
spirituele ervaring. Seks gebaseerd op alleen lust houdt onze frequentie laag omdat het
puur een fysieke handeling is. Seks gebaseerd op liefde verhoogt onze frequentie omdat het
ons opnieuw verbindt met onze vonk van pure liefde.
Geïsoleerde mannelijke en vrouwelijke energie creëert dualiteit en voorkomt de fusie van
mannelijke en vrouwelijke energie in ons allemaal.
Ons voedsel, drank, medicijnen, vaccinaties, water, lucht en elektromagnetische omgeving
vullen met chemicaliën en frequenties die zijn ontworpen om onze vaardigheden te
onderdrukken om onze eigen multidimensionale zelven te ervaren. En om de kanalen te
blokkeren waardoorheen onze hogere niveaus kunnen communiceren met ons op fysiek
niveau.
Rechtstreeks en via anderen ons DNA manipuleren betekent deze hogere dimensionale
verbinding dimmen. De genetische code agenda die als zo positief aan ons is verkocht als
een manier van voorkomen van ziekte heeft een veel meer dreigende achtergrond en
motivatie.
Zeer kwaadgezinde satanische rituelen uitvoeren op de belangrijkste vortex punten van
de planeet om de frequentie laag te houden van het hele globale energie veld. Het veld
waarbinnen we opereren. Op deze manier kan ons eigen energieveld vibrationeel worden
verlaagd door te leven in zulke lage vibrationele omgeving.

Er zijn allerlei soorten gebrandmerkte ontkenning via programmering door angst.
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Ontkenning: Als je in ontkenning gaat heb je problemen, iedereen heeft een bepaalde mate van
ontkenning in zich. Het gaat over het doorbreken van conditionering. Totdat jij iets doet, zal er niets
gebeuren. Het is een kwestie van toestaan in de situatie. Mensen geven hun kracht weg aan
dingen buiten zichzelf. Dit is conditionering.
De resultaten van ontkenning zijn ontkrachting.
Mensen zijn verslaafd aan ontkenning. Het is een planetaire ontkenning. Het is erg gemakkelijk te
doorbreken, want als je eenmaal een glimp van je eigen kracht hebt opgevangen, wil het je duwen
om door te gaan voor de rest.
Drama is nog een ontkenning die mensen hebben op de planeet. Is het je nooit opgevallen hoe
mensen drama’s maken van alles? Is het je nooit opgevallen dat als je strijdt om in ontkenning te
blijven, je drama schept in je eigen geest. Drama is zeer zeker een planetaire verslaving.
Strijd brengt je nergens. Wat strijd doet is je vasthouden waar je bent. Het brengt je niet verder.
Strijd niet om te blijven op de oude manier. Deze verslaving aan strijd houdt mensen in het
verleden. En ook de weigering om jezelf toe te staan gelukkig te zijn. Sommige mensen zijn nooit
gelukkig tenzij ze zich miserabel voelen. En eerlijk waar, niemand is verantwoordelijk voor jouw
geluk, behalve jezelf. Niemand is verantwoordelijk voor je harmonie en balans, behalve jezelf. Je
kunt deze verantwoordelijkheden niet overgeven aan anderen. Als je probeert deze
verantwoordelijkheden aan iemand anders door te geven, ben je in ontkenning. Totale ontkenning.
Proberen in het verleden te leven is een andere menselijke verslaving. Zelfs in deze veronderstelde
beweging van uitbreiding van bewustzijn, zijn de mensen verslaafd aan het verleden. Je kunt het
verleden niet terugbrengen. Is het je nooit opgevallen hoe mensen het verleden gewoonlijk
afkeuren en verantwoordelijk stellen voor de situatie in het heden.
‘Ik heb kritiek op mijn ouders, ex partner, het onderwijssysteem.’ Ik heb kritiek op alles, in plaats
van verantwoordelijkheid te nemen. En het is altijd kritiek hebben op het verleden. Is het je nooit
opgevallen dat niemand ooit de toekomst afkeurt voor zijn problemen. Weet je waarom? Omdat
je ergens in je onderbewustzijn weet dat als je dat begint te doen, je de situatie schept. Er is een
deel van jou dat dat weet.
Maar is het je ook ooit opgevallen hoe je jezelf ontkracht in de tijdlijn van de toekomst? Want de
tijdlijn van de toekomst schep je nu. En de toekomst zal het heden worden. En dit is waarom het
zo gemakkelijk is om jezelf te ontkrachten in de toekomst. Door niet te denken op een positieve
manier in het heden, nu. Sommige mensen hebben deze constante gewoonte om zichzelf te
ontkrachten in de toekomstige tijdlijnen.
De vraag ‘kun je me een advies geven hoe gelukkig te zijn?’ kun je gemakkelijk beantwoorden:
‘stop met je zorgen te maken en leef in het nu.’
Het vraagt alleen een verandering in je geest.
Verslaving, we hebben zoveel verslavingen in ons leven, niet alleen drama, strijd of angst, maar ook
koffie is een verslaving, thee, het baden in heet water, eten is een verslaving, slapen kan een
verslaving zijn. De meeste mensen slapen te veel, eten te veel.
Als er verslaving is aan strijd, ontkenning en angst, als deze verslaving begint op te duiken, stop ze.
En zodra je in ontkenning gaat, kun je de affirmatie maken: ‘schrappen, schrappen, schrappen’.
Tekort aan zuurstof
Als je niet diep ademt, is het angstprogramma weer aangetrokken.
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Vernietig de longen van Moeder Aarde, hak de bossen om, er is minder zuurstof voor ons om te
ademen. De zuurstofniveau ’s zijn misschien 60% minder dan wat er 100 jaar geleden waren. Het
dichtste bij wat ons is aan het vernietigen, is een tekort aan lucht om in te ademen. Dit is waarom
het belangrijk is om diep adem te halen.
Je kunt de rassen in ondergang brengen in een paar jaar door tekort aan zuurstof. Je kunt de
planeet vernietigen met nucleaire dingen. Je hebt vele keuzes, of je zou de hemel op aarde kunnen
creëren. Hemel op aarde is een plaats van vrijheid en liefde, harmonie en balans. Een plaats van
veelheid en overvloed.

Vaccinatie
Vaccinatie is een bedreiging voor de mensheid. Je thymusklier wordt stopgezet, gaat stil liggen als
je bent gevaccineerd. Dat is onderdeel van het controlesysteem van het World Management Team.
Iedereen die gevaccineerd is is niet in staat om gefocust te raken in de liefde. Als je wordt
gevaccineerd wordt je geïnjecteerd met genetisch materiaal dat niet van menselijke wezens komt.

DNA
We zijn ontkracht door DNA, omdat het een heel belangrijk deel van begrijpen is hoe ons
bewustzijn is beperkt door onze DNA programmering.
DNA is de basis van bewustzijn en fysiek lichaam. DNA is in vele opzichten ook de basis van
gezondheid.
Je ware hartchakra is je thymusklier in het midden van de borst, boven het gebied van je fysieke
hart.
Ons derde oog is de zetel van onze helderziendheid. Het derde oog geeft ons de vaardigheid om
gemakkelijk subtiele energieën waar te nemen. Maar ook telepathische communicatie, over grote
afstanden.
DNA zuivering: codes en programmeringen die jou niet dienen in het hoogste goed verwijderen.
Sommige codes heb je zelf gecreëerd met je gedachtepatronen. Anderen komen van je
genetische lijn, van je ouders, grootouders, ver terug in de tijd. Als je genetische coderingen uit je
DNA begint te zuiveren, bewijs je je familie en je voorouders ook een grote dienst.
Je kunt je DNA opnieuw programmeren: met de oorspronkelijke codes van ons DNA. De Flower of
Life Seed Blueprint for Creation.
Je blauwdruk is een boodschap van je I Am Presence die je DNA programmeert en je helpt je
levensdoel te bereiken.
DNA beïnvloedt je bewustzijn. DNA en bewustzijn zijn wezenlijk met elkaar verbonden. Je kunt ze
niet van elkaar scheiden. Goddelijk licht en kosmische liefde.
DNA is niet alleen in het fysieke lichaam, het heeft een buiten-het-lichaam verbinding door de
dimensies heen. Al de multi-dimensionale aspecten van ons DNA, gaan door de Centrale Zon naar
de I Am Presence van de Bron en naar het hart van de planeet waarop we leven, dus dat is hier het
hart van Moeder Aarde. Buiten het fysieke lichaam is het DNA etherisch.
Ik heb geprogrammeerde zegeningen in mijn DNA. Een stuk beter dan geprogrammeerde
ontkrachtingen.
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Zelfbekrachtiging
Als je liefde zonder enige voorwaarden, kosmische liefde en de liefde van het Zelf ervaart, als je
helemaal van jezelf houdt, volledig, zul je het feit integreren dat je geen slachtoffer van
omstandigheden bent.
Leef vanuit de liefde in je hart en een open geest, de energieën van liefde en compassie.
De mensheid in vrijheid. Vrijheid van de ideeën van slachtofferschap.
Geen strijd, geen proberen, geen angst, alleen door toe te staan en te affirmeren dat je wilt
ontvangen. Het Antahkarana, de regenboogbrug, is ons kanaal.
Wat de meeste mensen zich niet bewust zijn in hun bewuste geest is dat we nooit sterven. Dood is
een overgang in bewustzijn. We sterven om te leven en leven om te sterven. Zo simpel is het.
Als ieder individu in zijn eigen kracht stapt op de planeet, dat is hoe we dingen veranderen. Als
ieder individu in harmonie en balans komt, is er meer harmonie en balans in de wereld en zullen
veranderingen plaatsvinden.
Vrijheid van de illusie. Dat is totale vrijheid, die totale vrijheid van de illusie, want dan heb je niet
meer de energie van angst. Je begrijpt dat je een eeuwige geestelijke ziel bent, dat er nooit een tijd
was in deze schepping dat je er niet was, en er zal nooit een tijd zijn in deze schepping dat je er niet
zult zijn. Dan zul je gaan begrijpen dat het wisselen van lichamen niets voorstelt. Sterven is slechts
een verandering van bewustzijn.
De grootste stap in vrijheid is te beseffen dat je niet bent wie je dacht dat je was. Kom los van de
identificatie met je fysieke lichaam in de derde dimensie, het is slechts een derde dimensie voertuig
waardoor je ervaringen opdoet. Wees je bewust van je multi-dimensionale realiteit.
Je bent in staat om beslissingen te nemen aan de hand van persoonlijk
onderscheidingsvermogen. Als het resoneert met je hart, is het perfect voor jou. Als het niet
resoneert met je, als je het gevoel hebt dat het verkeerd is, ga er dan niet in mee.
Leer persoonlijke beslissingen te nemen. Laat het goed/slecht veroordeling scenario los. Het is een
van de grootste struikelblokken naar zelfbekrachtiging. We hebben allemaal de neiging te
oordelen over goed en slecht. Maar er is geen goed of slecht. Moeder/Vader God schept om te
ervaren door zijn/haar schepping.
Een oordeel ontstaat ook vanuit een gevoel van geen kracht hebben in jezelf en vanuit deze
gevoelens van slachtofferschap, of dat je een slachtoffer bent en niets kunt doen. De religieuze
filosofieën doen je geloven dat je geen controle hebt over je eigen lotsbestemming.
Affirmatie en intentie. Het draait allemaal om intentie. Diep in je geest en hart weet je dat je
meesterschap hebt over energie, dus wat je affirmeert zal gebeuren, en daar heb je geen twijfel
over, en dan kun je vervolgens over andere dingen denken. Dan hoef je je geest niet meer te
focussen.
Er is niet zoiets als fouten, alleen maar lessen om te worden geleerd.
Er is niet zoiets als probleem, alleen een oplossing. En als je blijft vastzitten aan het probleem, vind
je nooit de oplossing.
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Als je van jezelf houdt en jezelf niet veroordeelt, sta je jezelf toe te zijn wat je bent. En wat je
bent maakt niet uit, zolang je jezelf bent. Als je jezelf niet veroordeelt, sta je die perfectie toe om
zich via jou te manifesteren.
Het is het hebben van een droom en het gronden, en overtuigd zijn van de droom en het hier
scheppen: ontwaak en droom!
We moeten echt goed integreren dat we geen slachtoffer zijn en dat het de moeite waard is om
te werken voor je eigen vrijheid. Want werken voor je eigen vrijheid geeft anderen de
mogelijkheid om hun vrijheid te bereiken. Als er niemand meer te controleren is, worden de
controllers vrij. Het is een kwestie van je gewoonten aanpassen en de manier waarop je naar
dingen kijkt. Je zou kunnen zeggen dat de controllers deze zegels in ons energie-systeem hebben
gebracht om ons bewustzijn te beperken. Aan de andere kant deed het ons harder werken. We
zouden hun moeten bedanken dat ze ons controleerden. En we zouden ze moeten bedanken voor
de focus die ze ons hebben gegeven in het zoeken naar onze vrijheid. In plaats van hun te
veroordelen als zijnde slecht. Want zij werken aan het project van bekrachtiging, hoewel ze in hun
eigen geest denken dat ze werken aan ontkrachting. Dat is hun illusie, hun interactie met de illusie,
hun versie van realiteit.
Leef in je kracht in het moment. Begin weer naar de wereld te kijken door de ogen van een kind.
Leer de magie van het leven te herleven. Kinderen oordelen niet. Zij zien de magie en de
verwondering van alles. Zij weten of ze ergens in betrokken willen raken of niet. Als zij niet
betrokken willen raken bij iets, als je hun een vrije keuze geeft, oordelen zij niet, maar ze zijn
gewoon niet betrokken. Oordeel komt binnen via conditionering. Leer de magie te zien.
Het gaat om de intentie, intentie is alles!
De rituele magie is opgezet om je bewustzijn op een bepaald punt te krijgen. En het hoogtepunt
van het ritueel is als je de affirmatie maakt: ’zo is het ‘. Dat is het moment dat de energie beweegt.
Het ritueel is ontworpen om je af te stemmen op de energie of om de energie omlaag te halen / te
downloaden. Je hoeft jezelf alleen maar te openen en de affirmatie te maken dat je klaar bent om
de energie toe te staan.
Oordeel niet, oordeel niet, oordeel niet. ‘Dit is geen onderdeel van MIJN werkelijkheid.’ Er is niets
verkeerd met het maken van onderscheid, en met het zeggen: ‘ik wil dit niet, het is geen deel van
mijn werkelijkheid’. Maar zodra het ‘goed’ of ‘slecht’ is, is het oordeel. Dus wees voorzichtig.
Als je gelooft in kosmische liefde, hoef je niet te reageren, geen oordeel te hebben en volledig
toestaan dat anderen ervaren wat ze wensen te ervaren. En je reactie zou gecompassioneerd zijn,
niet verdedigend, gekwetst of zelfs de illusie dat de andere persoon je iets heeft aangedaan. Want
als je in je eigen kracht staat, zal niemand of iets in de hele schepping je iets kunnen aandoen. Als
je in je eigen kracht staat ben je onoverwinnelijk. Onoverwinnelijk zijn is in je eigen kracht staan.
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