Bevestigingen
Bij ons allereerste scheppend beginsel heeft iedereen Geestelijke bewustzijns meegekregen, dit vormt het
fundament van ons ZIJN. Zonder deze geestelijke spirituele Kosmische Bewustzijn ‘’kennis’’ kunnen wij niet
LEVEN. De Mens is een natuurlijk geestelijk spiritueel LICHT wezen, zo zijn wij gecreëerd, dus niet Aards, wij
leven nu wel op Aarde, maar wij zijn van nature geestelijk/spiritueel. SQ geestelijke of spirituele voeding zit al IN
ons, alleen ZIJN wij dit vergeten. Het is NU de TIJD om deze Bewustzijns te activeren, dat kunnen wij doen door
te geloven en te vertrouwen IN ons INNER ZELF. Ons eigen scheppingsproces komt uit ons eigen denken, wij
zijn wie wij denken te zijn. Creëren doen wij met ons geestelijke GEWETEN. Je bent al compleet, alles zit al IN je
en daar mag je zelf VORM aangeven, vul die leegte + verlangen IN je door zelfliefde. Iedereen wordt BEWUST
gemaakt van een geestelijk bewustzijns transformatie proces. Dit IS een innerlijke REIS en na 2012 krijgen wij die
bevestigingen uit onszelf.
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Je gaat herkenen, dat je veel meer BENT dan alleen een EGO = persoonlijkheid. Je hebt een
geestelijke/spirituele innerlijke IK = ZIELENHART + GEEST + IQ en SQ VERSTAND + 10 MASTERCELLEN +
10 BEWUSTZIJNS + 10 LICHT ZINTUIGEN en een 10delig DNA WAARHEID SYSTEEM. Weet dat ieder Mens
eenzelfde INNER ZELF heeft, alleen onze persoonlijkheid en vrije wil is anders. Iedereen heeft een INNER ZELF
dit zit in ons etherisch lichtlichaam en is onaards en is het voertuig voor onze geestelijke spirituele INNER ZELF.
Het aardse lichaam is van een zwaarder grof stoffelijke materie. Onze AURA heeft te maken met ons
zielenproces en het LICHT weerspiegeld weer in ons als wij in balans zijn.
Echte liefde vergaat nooit, voel genegenheid voor jezelf, dan valt je negatieve EGO van je af. LIEFDE voor jezelf
zijn genezende energieën om je Zielenhart ermee te HELEN. Dit is een VEILIG gevoel en is thuis zijn BIJ jezelf,
dan ben je beschermd “immuniteit’’ door het Christus-Bewustzijn voel je gezond en gelukkig. Liefde rechtvaardigt
de gevoelens die wij in ons Christus-Bewustzijn hebben zitten. Liefde = EGO vrij. Liefde is zacht, liefde is balsem
voor ons zielenhart.
Door STILTE in jezelf te creëren heel je jezelf, ontspan of mediteer daar laat je diepe spanningen mee LOS.
Ontspanning heb je nodig, het reinigt je lichaam cellen en je bijnier laat spanning AFVAL los. Ontspan en je krijgt
inzichten omdat je GEEST in een rusttoestand is en met zachte sfeer muziek is dit een feest voor je ZIEL.
Verander je levens-situaties en accepteer ook jezelf als een natuurlijk geestelijk spiritueel LICHT wezen, zet jezelf
terug IN het LICHT.
Incarnaties werkten in overeenstemming naar ieders individuele zielengroei om de KERN van een zuivere ZIEL in
je zelf waar te kunnen maken, zodat iedereen zijn eigen oorspronkelijke geestelijke IK BEN ‘’is gerechtigheid’’
terugkrijgt. Een verlichting betekent je lage ZELF ‘’problemen’’ begrijpen en contact maken met je eigen Hoge
Zelf- Bewustzijn. De LES van Liefde + Gerechtigheid is nodig voor iedereen, zodat er een zuivere VONK van
herkenning van de WAARHEID in je eigen Zielenhart-Bewustzijn activeert. Je bent dan het zuivere aspect van je
inner ZIJN, dit is nodig voor je eigen zielsverlichting. Je persoonlijke IQ waarheid is gebaseerd op wat je zelf
‘’denkt’’ meegemaakt te hebben en dit gaat in overeenstemming met de waarheid voor jezelf. Daarom zijn er
zoveel verschillende waarheden, die zijn gebaseerd op iemands eigen EGO. Als je EGO, is je persoonlijkheid in
balans is dan herkennen wij de geestelijke spirituele Universele SQ waarheid. De SQ spirituele geestelijke
natuurlijke waarheid zit in ons eigen Gods-bewustzijn. Liefde en eerlijkheid helen je Zielenhart en dan heb je het
DOEL van je leven begrepen, dit geeft recht op een eeuwig voortbestaan
EENHEID betekent dat je INTUÏTIE en INSTINKT en je GEWETEN weer in verbinding ZIJN met een gewortelde
OER zekerheid van vertrouwen IN jezelf. Dit is de sleutel van de LEER van het LICHT en het 6de ZINTUIG wordt
ste
hier door geactiveerd, dit is het inner OOG dat in je 8 Mastercel Bewustzijn opens. Iedereen heeft dit IN zich
zitten, alleen zijn wij dit vergeten. Daarom zijn er velen die bevestigingen zoeken buiten zichzelf. DE waarheid
bevestigingen krijgen wij uit onszelf. Het zit in de TAAL dat wij allen van het LICHT hebben gekregen bij ons
eerste bestaan. Spirituele kennis is ons waarheidsgeheugen de ‘’bibliotheek’’ de LEER waar het LICHT vandaan
komt, zoek de SQ waarheid IN jezelf. Dit Kosmische transformatie proces was nodig, ZOEK nu de veilige basis IN
je diepste zelf op en vind liefde voor jezelf en vraag om gerechtigheid. Niets moet alles mag weer. Vergeef jezelf

voor je negatieve gedachten doe dit voor je eigen gemoedstoestand. Ga DE waarheid, de TAAL van het LICHT
weer begrijpen. Begin nu ook opnieuw met een nieuwe startpagina en laat al het oude negatieve ook los.
Bij kopiëren van deze informatie vermeld a u b deze BRON:
www.spiritualwisdom.nl

