DNA opwaardering
Als wij geestelijk bewust-worden, wordt ons geestelijke GEWETEN ‘’rechter’’ actief, dan kunnen wij iets lezen en
ook direct de SQ waarheid WETEN. Dit doen wij met ons SQ geestelijk verstand en met 10 geestelijke
lichtzintuigen. Wij zijn allemaal op Aarde om weer geestelijk te gaan geloven en te vertrouwen, daarmee activeren
de
wij onze INNER ZELF. In onze 10 geestelijke lichtzintuigen die in ons zitten vinden wij in het 6 lichtzintuig
de
geestelijk geloven en in ons 7 lichtzintuig zit ons geestelijk vertrouwen. Als wij begrijpen dat wij alles IN ons
ZELF hebben zitten dan hoeven wij NIET buiten ons te zoeken. In onze eigen HOGE ZELF zit waardevolle inner
rijkdom, het is ook heel belangrijk om IN ons eigen Hoge Zelf-Bewustzijn te gaan geloven, daardoor activeren wij
ook de andere bewustzijns. Geloof en vertrouw in je eigen Christus-Bewustzijn dan wordt ons genezende
innerlijke ziekenhuis immuniteit geactiveerd. Geestelijk begrijpen is belangrijk, waarderen wij ons eigen 10delig
DNA waarheid systeem op dan wordt zo onze psyche gezond.

Prent © onbekend
Als wij iets nieuws horen en wij begrijpen dit dan niet, dit kan ons erg verwarren.
In het Atlantis tijdperk was er al begonnen met dit EGO EVOLUTIE PLAN, maar dit heeft toen voor vele
conflicten gezorgd, omdat wij dit plan toen nog niet konden begrijpen. Wij waren toen daar nog niet klaar voor,
maar het is door begrijpen dat geloven en vertrouwen 2 geestelijke sleutels zijn voor onze gezondheid en geluk.
DNA opwaarderen is zo waardevol voor iedereen. Nu zitten wij in een andere energie en in een andere tijd en wij
gaan dit begrijpen. Wij gaan nu ook inzien welke grote waarde dit heeft als wij dit eenmaal hebben begrepen. Wij
weten nu al veel meer dan ooit tevoren. Het brengt ons dichter bij onszelf en dan kunnen wij ons zelf ook beter
begrijpen, dan weten wij ook dat alles bij onszelf begint. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf en als wij dit EGO
evolutie plan gaan begrijpen, komen wij in een hoger bewustzijn en wordt onze DNA automatisch
opgewaardeerd, dan kunnen wij zeggen; Ik was op Aarde om mijn persoonlijke en familie karma los te laten en dit
heb ik volbracht en ik ben er zeer voldaan over.
Zelfvertrouwen kunnen wij ook zelf activeren, door IN ons zelf te gaan geloven. Wij zijn ook echt aangewezen op
onszelf, wij mogen alles zelf doen, niemand anders kan dit voor ons doen. Geloof en vertrouw in je hogere zelf en
in al je 10 geestelijke LICHT zintuigen, dan activeren wij iets dat al in ons aanwezig is. Onze 10 geestelijke LICHT
- zintuigen zijn onze innerlijke hulpmiddelen. Als wij onzeker zijn, zijn wij ons niet bewust van wat wij zoal in ons
zelf hebben zitten, dan kunnen wij ook NIETS activeren omdat wij er ook niet in GELOVEN.
Onze 10 geestelijke zintuigen zijn; zien, horen, ruiken, voelen, spreken, geloven, vertrouwen, intuïties, instinct en
bewust-worden. Zintuigen hebben wij niet voor niets, zonder zintuigen zijn wij geestelijk gehandicapt. Iedereen
kan zijn licht zintuigen gebruiken, start bij het geloven daarin. Als ons zelfvertrouwen beschadigd is kunnen wij
moeilijk beslissingen nemen, wij zijn onzeker en angstig en dan komen wij in een negatieve cirkel terecht. Deze
10 lichtzintuigen zijn onze gereedschappen en die hebben wij nodig om goed te kunnen functioneren. Onze Hoge
Zelf kan ons met alles helpen, omdat dit een werkelijk bestaand actief geestelijk deel van ons ZELF is en alles
weet van ons en daarom vraag ook of je Hoge Zelf je wilt helpen, want als wij dit niet vragen, gebeurd er
helemaal niets.
Als wij dit begrijpen, weten wij ook dat wij alles eerst voor onszelf mogen doen. Wij weten dat wij negatief los
moeten laten, omdat wij ons verleden nodig hebben gehad voor onze persoonlijke lessen. Accepteer je volledig
verleden, laat dan negativiteit LOS met LIEFDE, want met boosheid kunnen wij niets loslaten. Daarna kunnen wij
pas anderen gaan helpen. Zijn er nog problemen vergeef jezelf ervoor, blijf niet in negativiteit hangen. Loslaten
betekent, inzicht krijgen dat negativiteit niet van ons is en loslaten gebeurd pas als wij dit ook zelf begrijpen.
Door dit EGO evolutie plan te begrijpen komen wij al in een hoger bewustzijn en wordt onze DNA automatisch
hoger opgewaardeerd. Daarom zijn wij nu allemaal hier op Aarde zodat wij allemaal in een hoger bewustzijn
komen en dit is nodig. Daarom is het zo belangrijk te weten dat onze levens een doel hebben op Aarde.

Bij kopiëren van deze informatie vermeld a u b deze BRON:
www.spiritualwisdom.nl

