Onder-bewustzijn begrijpen
Er zijn nu verschillende processen gelijktijdig gaande IN ons en dit veroorzaakt onbegrepen lichamelijke pijnen en
ook psychische geestelijke klachten. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf, niemand anders kan ons leven inhoud
geven en onze problemen oplossen. Begrijpen = weten. In ons eigen onderbewustzijn zitten ‘’onbegrepen’’
problemen = ons spirituele familie KARMA, met emoties, verdriet, angsten en schuldgevoelens. Onze voorouders
en ouders kunnen dit niet loslaten. Wij kunnen wel LOS laten = geestelijk onthechten met LIEFDE. Karma erfenis
de
zit IN ons onder-bewustzijn 9 ’chakra’, staat onze fontanel te open dit geeft geestelijke problemen en pijnen.
Accepteer je geestelijke INNER ZELF anders worden wij ‘’geestelijk’’ ziek. Wij doen dit loslaten voor onze gehele
spirituele familie, maar wij verlossen en verlichten er ook onze kinderen ervan. Nu wij dit begrijpen kunnen wij
loslaten. EIS je eigen natuurlijke geestelijke spirituele VRIJE WIL nu op Aarde weer OP. We komen in ons
Zielenhart in balans,en dan zijn we weer beschermd van binnenuit.

Prent © onbekend
Ons onder-bewustzijn “AURA’’ zit in onze psyche en als onze psyche niet in balans is krijgen wij geestelijke en
onbegrepen lichamelijke pijnen en problemen. Oude problemen komen terug, totdat deze uit ons onderbewustzijn zijn. Problemen die naar de oppervlakte komen ’onthecht ervan met liefde’ doen we op een geestelijk
niveau. Zeg: Ik Transformeer mijn negativiteit naar positief is een geestelijk gebeuren en alle problemen laten
LOS met LIEFDE, gaan ze uit ons onderbewustzijn weg. Weet chakras zijn er maar tijdelijk, die gaan weg als ons
onder-bewustzijn gereinigd is. Daarom zijn er ook zoveel “onbegrepen’’ emoties, maar nu weten wij de waarheid.
Niemand is schuldig aan oude KARMA, onze voorouders en ouders en wij zelf wisten niet dat er een SQ
waarheid was, dit is spiritualiteit zit in ons Gods-Bewustzijn. Wij hebben verkeerde geestelijke spirituele
tegenstrijdige signalen opgevangen, komen uit ons eigen onbewust ‘’negatief’’ onder-bewustzijn. Begrijp ons
leven heeft een DOEL, omdat wij allemaal op Aarde zijn om de Wereld ZIEL te helpen. Dit DOEL is om vanuit ons
HART te leven dan hebben we begrepen wat de inhoud van ons leven is. Wij zijn verantwoordelijk voor ons
FAMILIE KARMA, onthecht ervan met liefde. Leef nu bewuster want je doet dit wel voor jezelf en ook je kinderen
en de Wereld Ziel.
Hechten is gebaseerd op onzekerheid, hechten aan iemand of iets is een verslaving. Betekent dat we teveel
afhankelijk zijn van die ander of ’datgene’ en denken dit nodig te hebben. We kunnen van iemand houden zonder
te hechten. Als we aan iemand of iets hechten, kunnen wij niet voor onszelf zorgen, heb je dan recht op een goed
bestaan, wij moeten ons eigen LEVEN beleven en niet door een ander of door iets anders laten doen. Wij staan
er niet bij stil, dat bepaalde mensen ons emotioneel leeg zuigen, sluit je hiervoor af. Onthecht van alle negatieve
energetische emoties en angsten en verslavingen. Kom OP voor jezelf en weet iedereen krijgt hulp van binnenuit,
vraag aan je eigen Hoge Zelf wil je mij helpen.
We kunnen met positieve gedachten die dingen loslaten, zodat we die emoties niet meer hoeven te voelen. Ook
een baan of iets anders kunnen we op tijd loslaten, dit betekent niet dat we zomaar iets moeten loslaten om van
problemen af te komen. Néé we laten pas los als een relatie of baan niet meer werkt, loslaten gebeurt als wij er
zelf klaar voor zijn en mee willen veranderen. Neem verantwoording voor jezelf, want niemand anders kan dit
voor jou doen en dit is een Evolutie groeiwijze.
Verdriet is ook een onderdrukte energie die bij ons blijft als we er niets mee doen. Een verdrietige periode staat
niet alleen op het verwerken van een verlies of ‘’onthechten van iemand, het is vooral loslaten van een pijnlijke
situatie. De Mensheid hoeft niet meer te LIJDEN, dit is verleden tijd. Wij gaan nu IN een hele andere BEWUSTE
spirituele TIJD leven. Zodat onze gevoelens natuurlijk verlopen via ons HART dan zijn periodes van verdriet over.
Wij bepalen zelf of wij ons verdriet willen accepteren, of dat wij in een slachtofferrol blijven zitten.
Accepteer wat ons allemaal IS overkomen en vecht er niet tegen. Wij zijn zelf baas over ons denken en
gevoelens, negatief denken werkt tegen ons, doordat we steeds dezelfde fouten “herhalen’’ en geen
verantwoording voor onszelf nemen. Ben je het dan waard om een gelukkig leven te hebben? Vele zullen merken
dat wij het leven van ons moeder of vader aan het doorleven zijn. Dit klopt, dit is het Familie KARMA laat LOS dit
heeft geen bestaansrecht meer. Bekijk jezelf eens kritisch, werk nu aan jezelf en ga van jezelf houden, maak niet
dezelfde fouten dan je ouders en voorouders hebben gedaan anders wordt je ZIEK. Die negatieve polariserende

energie is niet van ons laat dit LOS. Wij hoeven niet perfect te zijn, maar ons onder-bewustzijn moet weg en onze
psyche werkt weer natuurlijk.
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