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Onze onvermijdelijke ascensie naar De Nieuwe Aarde
Wat er momenteel met ons en De Aarde aan het gebeuren is
In deze uitdagende en wonderschone periode is de Aarde aan het ascenderen van een 3d naar
een 5d planeet. Hiermee zijn wij met zijn allen een ongekende en essentiële evolutionaire
sprong aan het maken. Een sprong die ons doet landen in het ervaren dat wij Licht en Liefde
zijn. Dit artikel belicht waarom De Aarde naar een 5d planeet aan het ascenderen is en hoe en
door wie deze beweging naar De Nieuwe Aarde gaandeweg tot stand wordt gebracht.

Waarom De Aarde naar een 5d planeet aan het ascenderen is
Lang geleden heeft Godin de 3d Aarde en elk mens die hier ooit heeft rondgelopen IN
zichzelf gecreëerd om haar alomtegenwoordige verlangen in vervulling te laten gaan. Het
verlangen om te Léven. Sinds haar schepping, is ieder van ons al ontelbaar veel mens-levens
op Aarde teruggekomen om haar wens gerealiseerd te krijgen. Deze hebben wij verwezenlijkt
door De Weg door De Kelken - De Weg van Heelwording en Zijn - met ons Zelf te gaan.
Telkens wanneer wij op Aarde door onze pijn en angst heen durfden te bewegen, ontvingen
we een stukje van Godin - van Licht en Liefde - in ons lichaam. Door deze Weg vol-ledig te
gaan, kwamen we in onze lichaamskelk Thuis en konden wij ons waarlijke Zelf op Aarde
gaan ervaren. Kon Godin tot expressie gaan komen, Léven.
Elke keer wanneer een mens heel genoeg werd en Godin hierdoor steeds vrijer door diens
lichaamskelk heen kon stromen, werd haar niet te negeren en te onderdrukken verlangen dus
door hem gerealiseerd. Terwijl de betreffende mens zijn Weg door De Kelken aan het gaan
was, steeg de trilling van Godin. Op het moment dat diens fysieke lichaam dood ging, liet
Godin haar menservaring los en vloeide zij met een verhoogde vibratie terug in de
onbelichaamde Eenheid, in dat wat zij zelf is. Hiermee verhoogde zij de trilling van de totale
Eenheid. Haar ervaringen als mens hadden ervoor gezorgd dat Het Licht dat haar bewustzijn
is, feller ging schijnen.
Het eindigt hier
De mens die onbewust is van wat wij als geheel zijn, verwacht dat we nog vele eeuwen
doorgaan met wat Godin ooit is begonnen. Dat het blijft zoals het is en altijd is geweest. Niets
is echter minder waar. De 3d Aarde-periode, de illusie waarin we hier al zo lang met elkaar
overleven, is tot een eind aan het komen. Al wat op de 3d Aarde door Godin onderzocht en
doorleefd heeft kunnen worden, is middels zo heel veel mensen gedurende zo lange tijd ten
diepste door haar ervaren. Langer in 3d blijven is zinloos. Zij moet en wil verder, wat inhoudt
dat wij als geheel verder moeten.
Haar trilling is dusdanig hoog geworden dat zij om verder te kunnen een planeet en
lichaamskelken nodig heeft die ook een hogere trilling hebben. Zij heeft een 5d Aarde en
Kristallijne lichaamskelken nodig om zichzelf verder te kunnen ervaren. Vandaar dat de
Aarde en onze lichamen nu aan het ascenderen zijn.
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Hoe en door wie deze beweging naar De Nieuwe Aarde gaandeweg tot stand
wordt gebracht
De 5d Aarde is niet een door anderen gecreëerde plek waarvoor je je koffers kunt pakken en
met een vliegtuig naartoe kunt reizen. Het is essentieel dat je beseft dat deze Nieuwe Aarde
door ieder die momenteel in de menservaring is, dus ook door jou, zelf gecreëerd moet
worden en dat de ‘plek’ waar deze zich bevindt - net als alles - hier is.
Jij bent er mee bezig onze 5d Aarde mede te creëren wanneer je jouw Weg door De Kelken
vol-ledig doorloopt. Alleen wanneer de meerderheid van ons dit doet kan en zal De Aarde
oftewel het geheel van al onze lichamen ascenderen en zal ieder die nu mens is als eenheid
gaan ervaren dat wij Licht en Liefde zijn.
Gaande De Weg maken wij als gevolg van het hierbij stijgen van onze trilling, in en door ons
lichaam heen, de shift van 3d naar 5d. Dit gebeurt geleidelijk.
Als jij nog niet door De Weg door De Kelken heen bent bewogen, heb je nog steeds een lage
trilling. Vanuit deze trilling en niet aan te ontkomen programmering neem je jezelf, anderen
en het leven op Aarde gesluierd waar. Dat wat jij meent dat waarheid is, is illusie en wanneer
jij er zelf niet vanuit jouw vrije wil voor kiest op De Weg in beweging te komen en op
onderzoek uit te gaan zit je vast in de gigantische beperktheid van dat wat jij meent waar te
nemen. Zit je vast in een 3d dimensie van pijn en angst.
Wanneer je wel in beweging gaat komen, wordt al het donker in je lichaam getransformeerd
in Licht en Liefde, gaat je trilling stijgen en opent zich onderweg geleidelijk aan een wereld
van oneindig niets voor je. Die leegte ben jij Zelf, is Godin. In haar veiligheid vind je
eindelijk de rust waar je al zo lang naar verlangt. In haar ruimte krijg je wederom contact met
dat wat je voorheen door je lage trilling en vele illusiesluiers niet waar hebt kunnen nemen. Je
ervaart Godin en tegelijkertijd Spirits of Love and Light in allerlei expressievormen en
komende vanuit allerlei plekken. Je gaat met hen samenwerken, creëren en genieten. Het
Leven en de meest bijzondere avonturen die je erin kunt gaan ervaren, gaan ver voorbij alles
wat je met je mind zou kunnen bedenken. Ik zeg bewust ‘kunt gaan’ omdat je ook nu weer
zelf de keus heb of en in hoeverre je Godin vol-ledig vrij door je lichaamskelk heen laat
stromen, laat Léven.
Wanneer je haar in ‘uw wil geschiede’ toelaat jou aan te sturen, smelt jouw lichaam vol-ledig
samen met Het Licht dat zij is en ascendeert je lichaamskelk stilaan van een organisch
lichaam naar een Kristallijn lichaam. Wanneer de meerderheid van ons de moed en kracht
heeft dit te laten gebeuren verandert tegelijkertijd onze 3d Aarde in een 5d Aarde.
Met dit proces zijn we al een hele tijd bezig en de onomkeerbare definitieve shift is nu aan het
gebeuren. We staan, zeg maar, exact voor de evolutionaire sprong.
Alles wat jij persoonlijk en lichamelijk ervaart wanneer je jouw eigen Weg door De Kelken
gaat, wordt in deze tijdspanne in toenemende mate ook doorleefd in ieder van ons als geheel.
De vele vaak onbegrijpelijke lichamelijke ‘klachten’ en pijn, verwarring en angsten, waar we
ons van aan het bevrijden zijn door ons erdoorheen te laten bewegen, maken dit een bijzonder
uitdagende tijd. Én het is de mooiste periode om in de menservaring op Aarde te zijn ooit!
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Voorgaand heb Ik duidelijk gemaakt dat jij - ieder die in de menservaring op Aarde is - het
bent die het ascenderen naar De Nieuwe Aarde gerealiseerd moet krijgen. Daarbij kun je je
laten begeleiden, steunen, healen en bekrachtigen door die groep van mensen die, veelal in het
ongeziene en ongehoorde, al veel langer bezig zijn met het voor ieder van ons mogelijk
maken dat deze gebeurtenis plaats gaat vinden. Deze ‘Weg-bereiders’ weten uit ervaring dat
Aardebewoners dit niet alleen kunnen realiseren. Zij werken dan ook ieder vanuit hun eigen
unieke manier samen met het hele universum, met alle die daarin aanwezige Spirits die mede
een taak hebben bij de ascensie van De Aarde. Door hun reeds aanzienlijk verhoogde trilling
kunnen zij deze Spirits nu waarnemen en met hen communiceren. De Weg-bereiders werken
dag en nacht voor het grootste geheel en ervaren daarbij dat wij door zo heel veel krachten
van Licht en Liefde geholpen worden. Dat doen deze Spirits omdat het slagen van ónze
evolutionaire sprong voorwaarts ook voor hen essentieel is. Tenslotte zijn wij allen Een Godin - en moeten wij deze ervaring dus als geheel maken.

Wanneer je op De Nieuwe Aarde wilt Léven en wilt ervaren dat je Licht en Liefde bent, is het
de hoogste tijd dat je op De Weg door De Kelken in beweging gaat komen of je beweging er
doorheen vol-ledig gaat vervolgen. Dit is de in de huidige periode door jou op te pakken
Divine Uitnodiging. Zolang de 3d menservaring er was, heb je vrije wil gehad om die
ervaring in te gaan of niet. Die vrije wil heb je nog steeds. Toch is er iets wezenlijks
veranderd: was het voorheen mogelijk dat je van leven naar leven je Divine Uitnodiging niet vol-ledig - oppakte en hetzelfde een volgend leven gewoon weer opnieuw kon gaan proberen,
nu is dat geen optie meer voor jou. Óf je gaat De Weg en gaat mee naar 5d, óf je houdt
(on)bewust je evolutie tegen en gaat elders gewoon weer verder met het overleven in de
illusie van een 3d planeet. Ik schrijf dit niet zodat je vanuit angst op Weg gaat. Ik zeg je
gewoon duidelijk hoe het er nu voor je voorstaat om je de kans te geven zelf bewust jouw
eigen keus te maken. Wees je er daarbij van doordrongen dat jij niet voor niets nu op Aarde
bent. Net als ieder die momenteel in de menservaring is, ben ook jij oneindig krachtig en kan
jij De Weg aan. Ieder van ons is in staat gerealiseerd te krijgen dat we heel binnenkort als
geheel onze evolutionaire sprong gaan vervolbrengen. Dit gaat hoe dan ook gebeuren. Het is
niet erg dat je twijfelt, dat je bang bent en pijn hebt, dat je verzet voelt, dat je het lastig vindt
je niet door je lichamelijke pijnen en klachten af te laten leiden. Dit hoort er allemaal bij.
Weet dat je hier niet alleen in bent en dat je onmetelijk wordt ondersteund, bekrachtigd en
geholpen. Laten we het met elkaar doen en als geheel onze onvermijdelijke ascensie naar De
Nieuwe Aarde maken.
Licht en Liefde, SARA
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