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VUUR-KRACHT VAN DE GODIN
We bevinden ons momenteel in de afrondende fase van het
bevrijdingsproces van de aarde. Om de donkere krachten eens
en voor al te reduceren en neutraliseren én om de transitie die
gedurende The Event plaatsvindt zo stabiel en makkelijk
mogelijk te laten verlopen, is het NÚ essentieel dat zoveel
mogelijk VROUWEN én MANNEN de energie van De Godin - van
het vrouwelijke dat heel is - in de aarde en hun lichaam
verankeren. En zodoende vanuit EEN zijn met God - het
mannelijke dat heel is - Liefde, Compassie, Tederheid, Zorgzaamheid en Zachtheid gaan
Léven. Wanneer De Godin in jouw lichaam verankerd is en je haar vrij tot expressie en
creatie laat komen, ben je de grootste (vuur)kracht die er is. Het is vanuit deze essentiële
Kracht dat de transitie - onze Ascensie - daadwerkelijk plaats gaat vinden. Het is The
Sisterhood of the Rose die jou de gelegenheid biedt om De Godin - in je dagelijkse leven in jouw lichaam te verankeren.
Vanwege het vorenstaande is het NÚ tijd dat jij daadwerkelijk
deelneemt aan de wekelijkse The Sisterhood of the Rose
bijeenkomsten. Dat je duidelijk krijgt wat jouw Goddelijke Taak is
en dat je deze NU vervult. En ook, dat jij - zoveel mogelijk mensen zo vaak als mogelijk de Goddess Vortex meditation en de Return
of the Goddess meditation doet. (begeleiding van beiden in Engels
https://www.youtube.com/watch?v=wKWy-3K7sK8)
GODDESS VORTEX UITLEG
Goddess Vortex - spiraal - is de ultieme technologie van de
Lichtkrachten welke uiteindelijk de Matrix zal oplossen op de
astrale en etherische gebieden rond onze planeet.
Goddess Vortex is een regenboog spiraal van energie die alle
mogelijke combinaties van Licht omvat. Het is een aanwezigheid
van een engelachtig wezen die alles donker omzet in puur Licht
door een acht-dimensionale stargate van de Antarion Conversion.
Het is een vortex van de aanwezigheid van Een die alle
anomalieën van de dualiteit absorbeert en ascendeert naar de Ene door het proces van
microtriangulatie.
Alle Goddess Vortices creëren een netwerk van Licht op de astrale en etherische gebieden
welke een morfogenetisch veld van Eenheid voortbrengt dat dient als een instrument van
Goddelijke interventie op deze planeet. Dit netwerk van Licht zal uiteindelijk alle
donkerte op de astrale en etherische gebieden transmuteren en verwijdert alle negatieve
entiteiten tot de laatste reptilian voor altijd is verdwenen en alle niet-fysieke gebieden
rond Aarde rijken van Licht zullen worden. Dit zal de juiste condities voor The Event
neerzetten.
Goddess Vortex is een Engelachtige Aanwezigheid dat door onze lichamen heengaat en
verankert in het fysieke. Je zult die Goddess Vortex in je lichaam kunnen voelen.
Archons zijn allergisch voor Goddess energy. Dit is waarom de Katholieke kerk vrouwen
onderdrukte. De niet-fysieke Archons zijn hier bijzonder allergisch voor. Elke keer
wanneer een vrouw of man deze Goddess Vortex kanaliseert, worden duizenden
reptilians voor altijd verwijderd. Elke keer wanneer je er naartoe wordt geleid, kun je de
Goddess Vortex activeren Dit zal het planetaire netwerk van Licht versterken en het
zuiveringsproces van de niet-fysieke gebieden versnellen. En dat zal uiteindelijk leiden
naar The Event.
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GODDESS VORTEX MEDITATION (Uitgebreide versie: http://youtu.be/m6HF4etgNaA)
1. Hef je handen boven je hoofd en begin je lichaam met de klok mee te draaien
2. Terwijl je dat doet, zing je de mantra iiii zodat het door je lichaam heen vibreert en
visualiseer je dat je lichaam veranderd in een briljante zuil van Licht, met miljoenen
regenboog gekleurde sterren verspreid in die zuil van Licht.
3. Blijf de mantra zingen en blijf draaien. Na een paar minuten laat je je handen dicht
tegen je lichaam aan zakken terwijl je doorgaat met kloksgewijs draaien.
4. Terwijl je dit doet, begin je met het zingen van de mantra eeeaaa (eee spreek je uit als
in ‘mekker’ en aaa als in ‘appel’) zodat het door je lichaam heen vibreert en visualiseer
een regenboog vortex (spiraal) van Licht die zich vanuit jouw hart naar buiten toe
uitbreidt door de hele planeet heen. Roep de aanwezigheid aan van je spirituele gidsen,
geAscendeerde meesters, Pleiadiers, engelen, dolfijnen, tweeling zielen, zielsverwanten,
ziele families en andere wezens van Licht.
5. Blijf de mantra zingen en blijf draaien en verblijf enige tijd in de aanwezigheid van al
deze wezens van Licht.
Ga zitten en kijk naar je handpalmen om zo je duizeligheid te verminderen.
(vertaald uit: http://2012portal.blogspot.nl/2013/03/goddessvortex-goddessvortex-isultimate.html)
***************
RETURN OF THE GODDESS MEDITATION
1. Ontspan je hoofd (mind) en lichaam door een paar minuten naar je ademhaling te
kijken.
2. Visualiseer een zuil van roze Licht afkomstig van de Galactische Centrale Zon, die door
jouw lichaam heen naar het centrum van de Aarde gaat. Houdt deze Lichtzuil enige
minuten actief. Visualiseer dan dat een liefhebbende vrouwelijke aanwezigheid in de
vorm van een prachtige Godin uit de lucht neerdaalt en in jouw fysieke lichaam komt.
Deze aanwezigheid harmonieert jouw innerlijke vrouw en maakt jou meer liefhebbend.
Blijf enige tijd met deze aanwezigheid verenigd.
3. Visualiseer een briljante nieuwe spirituele toekomst voor de mensheid, met mannen en
vrouwen in perfect begrip, met onze maatschappij voorbij de noodzaak van oorlogen en
conflicten aangezien alle donkere entiteiten, zowel fysieke als non fysiek, van onze
planeet verwijderd zijn. Visualiseer dat alle verwondingen van de mensheid geheeld zijn,
de gehele mensheid wordt geïnspireerd en geleid vanuit ieders eigen connectie met hun
eigen Ziel en de Bron in perfecte balans met hun innerlijke mannelijke en vrouwelijke
aspecten.
Alsjeblieft doe deze visualisatie zoals geinstrueerd and verander het niet omdat het
anders niet het gewenste effect zal hebben.
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