Zoek geestelijk evenwicht
EIS je eigen natuurlijke geestelijke vrije WIL op, dan ga je dit ook begrijpen. Geestelijke kennis STA er OPEN
voor = bewust zijn = geestelijk wakker worden. OPEN ook je hart ZIT je geestelijke MOTOR in IS belangrijk voor
een gezond leven. Niemand kan genezen als er geen geestelijke verandering plaatsvindt. Geestelijke problemen
zijn ontstaan door ons ONGELOOF, wij moesten eerst ZIEN om in iets te geloven. Daarom is de Mens ook
ongelovig geworden van zijn GEEST “is een vloek’’ wij hebben dan geestelijk armoede. Problemen zitten in onze
psyche en onze ZIEL en GEEST hebben alles gevoeld en gehoord van ons en kunnen dit niet loslaten, dit
loslaten moeten wij ZELF doen. Iedereen heeft een geestelijk SQ verstand met 10 lichtzintuigen. In ons 6de
de
lichtzintuig zit ons geestelijk geloven en in ons 7 lichtzintuig zit ons geestelijk vertrouwen. Al onze problemen en
ziektes gaan weg als wij weer geloven en vertrouwen IN onze GEEST = de MOTOR van ons leven. Ziekte en
problemen komen vanuit ons eigen “onbewust’’ negatief denken en daarom kunnen wij ziektes en problemen
NIET veranderen op hetzelfde denkniveau van waar die ziektes en problemen vandaan zijn gekomen. STA
geestelijke BOVEN ziektes en problemen en laat LOS met LIEFDE en LICHT, deze energieën hebben wij
allemaal nodig. Onze GEEST is een deeltje van onze eigen Schepper en geeft ons leven en dit gaan wij weer
herinneren.

Prent © onbekend
Wij waren onwetend van spiritualiteit is geestelijke wijsheid en wij mogen weer alles weten. Wij zijn niet leeg van
binnen, wij kunnen niet leven zonder onze GEEST. Luister beter naar je lichaam, want onze brein zorgt voor ons
compleet fysiek lichaam en wij krijgen pijnen uit onze hersenzenuwen, je lichaam liegt niet. Medische help kan
helpen, weet lichaam en geest horen in evenwicht te zijn. Weet de Nieuwetijdskinderen en hun ouders hebben
een ander energieveld. Veel ouders zijn “onbewust’’ hun eigen familie KARMA aan het loslaten, dit geeft
geestelijke onbalans, weet kinderen en dieren voelen alles. Als ouder is het belangrijk om objectief naar jezelf te
kijken, iedereen heeft geestelijke verandering nodig. Kijk als er iets met onze kinderen aan de hand is, zoek altijd
eerst in jezelf, want kinderen hebben 50% van vader en 50% van moeder. Begrijp problemen “karma’’ hebben wij
van onze ouders overgenomen en laat LOS.
Staan ouders positief in het leven, hebben hun kinderen geen problemen, dan kunnen ze niets negatiefs
overnemen van hun ouders. Belangrijk is transformeer je “geestelijke’’ psychische problemen stoornissen naar
LIEFDE voor jezelf en dan laat die negatieve karma ook los uit die kinderen. Vaak zijn het juist de
Nieuwetijdskinderen die psychische diagnoses “onderdrukken’’ omdat ze anders zijn en drugs gebruiken. Weten
wij wel wat deze Nieuwetijdskinderen “INDIGOS” kwamen doen op Aarde. Zij komen om LIEFDE te verspreiden,
maar als deze kinderen zelf geen LIEFDE krijgen wordt hun hart en keel geblokkeerd en daardoor ontstaan er
psychische problemen. LIEFDE vergaat nooit, zit nog steeds in ons. Negativiteit is ons overkomen en daar zijn wij
de
niet schuldig aan, laat dit geestelijk LOS. Wij kunnen die negatieve 3 Dimensie mentaliteit niet veranderen OP
eenzelfde niveau. Weet KARMA laat pas LOS met LIEFDE. EIS je eigen natuurlijke geestelijke vrije WIL op en
dan laat die negatieve karma los.
Daarom UIT je gevoelens, is heel belangrijk en leef bewust met je Zielenhart. Geef LIEFDE aan je INNER KIND is
de beste medicijn, ons inner kind heeft alles van je gehoord en gevoelt en dan komt ook je HART en KEEL in
balans. Geestelijke stoornis zit diep vanuit de kindertijd, problemen ontstaan als een kind geen veilige basis heeft
ondervonden. Ze sluiten zich af van hun eigen gevoelens, IS hun hart en keel geblokkeerd. Daarom kan dit kind
of persoon niet OP komen voor zichzelf. Herken je dat je dit van een van je ouders hebt overgenomen? Praten en
liefde is de beste medicijn, kun je een probleem van je af praten. Gaat dit niet schrijf het op, kun je het probleem
van je af schrijven, anders loop je psyche vast en wordt je ziek. Wordt geestelijk bewust is de essentie van dit
leven en de evolutie van de Mens. Iedereen moet zijn eigen leven LEVEN door dit zelf te beleven. Accepteer nu
je unieke Divine geestelijke is spirituele INNER ZELF. Juist anders zijn maakt iemand zo UNIEK, schaam je niet
om anders te zijn. Als je al spiritueel geestelijk bent ingesteld, ben je al anders en dan sta je geestelijk boven de
doorsnee persoon of kind? Geestelijke wijsheid is aardse “psychologie’’ is ook nodig om iemands ZIEL en GEEST
binnenin te begrijpen. Wij veranderen allemaal nog voor eind 2012, het is voor onze geestelijke bewustwording.
Wij komen ook in evenwicht als ons geestelijk Kundalini energie gezuiverd is. Wij genezen als wij geestelijk
BOVEN problemen gaan staan om je eigen gezondheid te overwinnen. Het betekent dat wij hier op Aarde ook
Geestelijk in balans MOETEN zijn anders worden wij ziek, Geest en lichaam moeten OP Aarde in balans zijn.

Problemen kunnen wij alleen LOS laten op een hoger niveau, dus NIET waar die problemen ontstaan zijn. Luister
naar je lichamelijke pijnen, je lichaam liegt niet, verander iets, ben LIEF voor je zelf. STOP met je negatief denken
te herhalen, want je houdt die pijnen en ook je problemen dan ook zelf levendig, laat dit LOS.
Weet je hersenzenuwen worden gevoed door je eigen negatieve denken, laat dit LOS. Alles wat ons is
overkomen is nodig geweest om er van te leren, zijn wij niet schuldig aan. Laat al die foute KARMA
geloofovertuigingen LOS die zijn niet van ons. Begrijp wij zijn allen onze eigen familie KARMA aan het reinigen,
laat KARMA los met LIEFDE. Daarna stroomt onze eigen energie weer door onze KUNDALINI en de tijdelijke
chakras gaan ook weg. KARMA is iedereen overkomen, blijf niet IN een slachtofferrol zitten. EIS ook je eigen
natuurlijke geestelijke VRIJE WIL terug, kun je negativiteit in jezelf loslaten. Zoek uit waarom iets fout is in je op
een hoger niveau, heb je iets overgenomen van je ouders? Je kunt niets loslaten of veranderen op gelijk niveau
waar het probleem vandaan is gekomen. STA boven je problemen, Transformeer ook je negatief denken naar
LIEFDE voor jezelf en je problemen gaan ook weg, want je neemt NU verantwoording OP voor jezelf, laat
irritaties los met liefde. Je hoeft niet perfect te zijn, weet je kunt nu zelf die familie karma loslaten. Wij zijn allen
geestelijk geschapen, daarom mogen wij alles geestelijk begrijpen. Veel mensen hebben geestelijke ’handicap’
armoede, omdat ze SQ onwetend zijn.
Door Reiki cursussen wordt je Kundalinienergie gereinigd en opent je geestelijk. Wat je ook doet, doe het voor
jezelf, onderneem actie. Een genezing is niet mogelijk als je niet weet waar je probleem “ziekte’’ vandaan komt.
Wordt ook geestelijk bewuster, alle problemen komen vanuit je eigen geestelijke armoede. Werk aan jezelf en
dan los je problemen op als wij een moeilijke opvoeding hebben gehad. Transformeer je probleem of ziekte naar
LIEFDE voor jezelf, dit is balsem voor je eigen inner kind die heeft alles gehoord en gevoelt, begin hier ook mee.
Wat heb je te verliezen om op een ander geestelijk bewustzijnsniveau je zelf te helpen, wordt je eigen
afweersysteem is je immuniteit weer positief. Weet SQ spiritualiteit hoef je niet te leren, deze materie zit in ons en
bij iets te lezen of als wij iets horen, weten wij direct of dit de SQ waarheid is of niet. Geestelijk bewustwording is
voor iedereen en voor een gezond en gelukkig leven.
In het verleden waren HART + KEEL niet volledig in evenwicht, dus niet in balans. Die “tijdelijke chakras zijn
geestelijke blokkades’’ = een negatieve AURA en die gaat weg, als wij een LES hebben geleerd. Daarom OPEN
je eigen ZIELENHART 5de Bewustzijn, gaan die “blokkades’’ uit je weg. Kom geestelijk en lichamelijk in evenwicht
op Aarde, door op Aarde ons INNER geestelijk ZELF te aanvaarden. Daarna kan ons geestelijk Lichtlichaam ook
ons eigen Aards fysiek lichaam helen. Die “tijdelijke chakras blokkades’’ zaten boven OP onze geestelijke 10
Master cellen. In onze 10 geestelijke Mastercellen zitten 10 Bewustzijns, zijn een deel van ons eigen geestelijk
10delig Zielenhart Bewustzijn is SQ spirituele kennis.
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