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Zo beginnen wij weer opnieuw een jaar met alle verwikkelingen van dien.
Het is juist nu belangrijk om te luisteren naar je eigen gevoel over alles wat je wordt verteld.
Wat is waarheid voor jou en wat is jouw gevoel hierin?
Naar mijn idee is de vraag naar wat jij zelf wilt nog nooit eerder zo intens aan de orde geweest.
Je bent hier als vrij mens geboren en met je komst op deze wereld heb je een bepaald doel voor
ogen gehad, jouw opdracht. Laat je dat door niemand afnemen.
Oké, het is misschien even puzzelen op welke wijze dit te doen, in de huidige situatie, maar er zit
altijd een grijs tussen wit en zwart.
Het is juist nu dat er een beroep wordt gedaan op onze vindingrijkheid.
Bovendien is alles wat met een oprecht hart wordt uitgevoerd automatisch beschermd door het
universum.
Deze kracht is zo sterk en licht dat al de andere energieën hiervoor moeten wijken. Dat is precies wat
er nu gaande is: de aarde moet in trillingsfrequentie omhoog door ons licht.
En dat moeten wij in een collectief bewustzijn gaan uitvoeren.
Er is niets zo sterk als de schepping waar wij vandaan komen, alleen moeten wij dat wel gaan inzien.
Gebruik het dus als je mediteert.
Neem elke dag de aarde voor je geest zoals je het graag wil zien: Zinvol, vol met liefde, ontwikkeling
en gezondheid en bovendien zonder angst.
Angst en intimidatie brengt je frequentie omlaag waardoor je bang en verdrietig wordt.
Geen beste aansluiting dus. Het maakt onze weerstand zwakker.
Geef elke dag je geest en lichaam een boost door iets te doen waar je een geluksmoment in vindt en
ga door met wat jouw leven en ziel als opdracht heeft aanvaard, vol vertrouwen, ongeacht wat er
verteld wordt en wees, binnen deze beperkingen, weer blij.
Dat is wat ik wens voor iedereen dit jaar!
Met liefs, Karin de Jager

