CHANNELING van de Federation of Free Worlds
Oké, we gaan onze harten openen, en de energie tussen ons in beweging houden. Breng je aandacht alsjeblieft naar
je ware hartchakras. Ik geef toestemming om zo meteen een wezen via mij te laten spreken. Zijn naam heb ik niet.
Hij noemt zichzelf een woordvoerder voor de Federatie van de Vrije Werelden – De Federation of Free Worlds. Hij
heeft erom gevraagd een kans te krijgen om jullie te spreken. Dus hou jullie energievelden open, sta toe dat de liefde
onderling gedeeld wordt en groeit, en groeit.
Goeiemorgen allemaal. We weten dat hier wezens zijn die overal vandaan komen op jullie planeet. Dus goeiemorgen
burgers van het Universum. Waarom vraag ik toestemming om jullie te spreken? Ik voel dat jullie een groep zijn die
bereid is jullie harten te openen, om op een bepaald niveau te begrijpen wat er op jullie planeet aan het gebeuren is.
Hoe jullie als ras vaak je kracht weg hebben gegeven, aan religie en andere conditioneringen waar het channel over
praat. Nu zijn jullie bereid om een stap verder te nemen, door deze conditioneringen achter jullie te laten, en een
nieuwe realiteit op jullie planeet te manifesteren.
Die nieuwe realiteit is zich nu rondom jullie aan het manifesteren. Terwijl jullie verdergaan met een openheid en de
bereidheid om gewoon van jezelf te houden, om te zien wat zich rondom jullie afspeelt, is de nieuwe realiteit zich aan
het manifesteren. Zeker, het merendeel van jullie, of zelfs iedereen hier, kan ergens diep in jullie bewustzijn voelen
dat deze nieuwe realiteit nu helemaal binnen bereik is. Jullie wereld zoals die nu is, met het bewustzijnsniveau van
de massa, en de hoeveelheid verwarring, controle en angst in jullie levens, is geen lid van onze Confederation of
Free Worlds. Terwijl we jullie observeren als ras, en we observeren de manier waarop jullie met jullie planeet en met
elkaar omgaan, zien we dat er nog een weg te gaan is voordat jullie uitgenodigd worden om jullie bij deze
Confederation of Free Worlds aan te sluiten. En natuurlijk, als het een Confederation of Free Worlds is, is het een
confederatie van vrije mensen, mensen die grenzeloos zijn, zonder concept van land, stad, dorp, straat, aanpassing
aan taal, filosofie, religie. Het betekent dat je de mogelijkheid hebt om in een wereld te leven waar alle wezens
gezien worden als even belangrijk. Het maakt niet uit of je dienst aan de wereld high tech is, of het faciliteren van
healing van diegenen die in een staat van onbalans zijn, of tuinen bewerken en voedsel te produceren, of zelfs het
schoonhouden van de straten van jullie steden. Iedereen is gelijk in de confederatie van vrije mensen en vrije
werelden. Niemand wordt beschouwd als belangrijker dan de ander. Gemeenshappen functioneren omdat iederéén
gelijk is, en iedereen wordt vanuit een open hart benaderd.
Dus dit is wat ik jullie aanmoedig om te doen: ga verder met het begrijpen op een nog dieper en dieper niveau dat
jullie menselijke wezens de scheppende kracht zijn van de realiteit in jullie wereld, en jullie hebben in jullie harten
deze energie van liefde. Je zou zelfs kunnen zeggen dat jullie de kracht van liefde in jullie harten hebben, en door
deze kracht van liefde kunnen jullie je realiteit te allen tijde naar keuze veranderen. Nu is de tijd om een keuze te
maken. Ik moedig je aan zorgvuldig te denken, om rustig naar jezelf te kijken, om van binnenuit de keuzes die je
voorheen gemaakt hebt na te gaan. Onderzoek de keuzes die geholpen hebben in het creёren van de wereld waarin
jullie nu leven. Begrijp alsjeblieft dat er geen oordeel is vanuit ons perspectief, of het perspectief van wie dan ook,
maar jullie zijn verantwoordelijk, allemaal, voor realiteit. Een ieder van jullie heeft geholpen wat jullie nu gezamenlijk
op de planeet aan het leven zijn te manifesteren.
Dus vraag ik jullie om alsjeblieft een aantal van de woorden die ik met jullie gedeeld heb vandaag te overwegen.
Neem in jullie harten, en ook in jullie gedachten, het begrip dat jullie als individuen  gezamenlijk en individueel 
scheppers zijn. Het is eigenlijk heel gemakkelijk te begrijpen, als je een stapje terug neemt en jezelf loskoppelt van
de illusie die je bent gaan denken als echt. Vele, vele wezens zeggen: “Als ik het niet kan zien, of als ik het niet kan
voelen, kan het toch niet echt zijn?” Dus de dingen waar je over spreekt zijn niet echt. Hoe kunnen ze echt zijn, als ik
ze niet zie of kan aanraken? Anderzijds is er informatie beschikbaar voor jullie die zegt dat honden dingen kunnen

horen die aan het menselijk gehoor voorbij gaan; katten kunnen energie observeren die jullie in het algemeen niet
met de menselijke ogen kunnen waarnemen. Dit word totaal geaccepteerd. En dat terwijl de mensen in het algemeen
het nog steeds niet kunnen zien of horen. We hebben dus een vreemde situatie hier in de menselijke geest.
Ik moedig jullie aan de aandacht in je harten te brengen, en ook rekening te houden met het gegeven dat het niet
aan jou is om hier op aarde iedereen waarmee je in contact komt ervan te overtuigen dat de uitgebreide energie,
kennis en liefde bestaat. Het is aan jou om deze kennis en energieёn in jezelf te integreren, om deze liefde in jullie
harten te integreren, en daadwerkelijk in deze vrijheid van liefde te leven, om zonder angst te leven. Stap zonder
angst naar voren. Benader veranding zonder angst. Wat er dan gebeurt is dat anderen jullie zullen zien en zeggen:
“Wie is dit wezen? Hoe kunnen zij op deze manier leven? Hoe kunnen ze zo zorggevend zijn? Hoe kunnen ze zo
liefdevol zijn? How zijn ze zo ondersteunend en zonder oordeel?” En ze zullen naar je toekomen en je vragen, “Er is
iets in je dat anders is. Kun je me vertellen wat en wie je bent?” Dit is een manier om het woord door te geven.
Het is ook prima om de media machine te gebruiken die de controllers hebben gebouwd. Jullie zijn het internet al aan
het gebruiken, wat door de controllers geinstalleerd was voor eigen gebruik. Het internet geeft jullie de kans om
informatie met anderen te delen waar je anders geen contact mee hebt, waar je nooit contact mee zou hebben. En
als je de media kan gebruiken, is dat hetzelfde. Het geeft je een opening om anderen aan te sporen zich te openen,
openen, openen.
Onze visie voor jullie is dat jullie, als menselijk ras, zeer snel zullen integreren en begrijpen wat het leven is, en dat
jullie echt integreren dat jullie hoeders zijn van deze planeet, jullie zijn de voogden van deze planeet. Deze planeet is
geen bezit. Denk hier nogmaals over na. Jullie zijn de voogden, de hoeders. Het is aan jullie, om zo goed mogelijk
binnen je capaciteit, het behoud van deze planeet te dienen, en geen onbalans te veroorzaken, de Moeder niet te
verkrachten. De Aarde is je moeder. Ze is een levend, ademend, biofysiek wezen, hoewel velen dit vergeten zijn.
Dus zorg voor haar, en oordeel niet over haar. Velen zeggen: “We moeten de Aarde genezen”. Dit is een oordeel. Dit
is een poging tot het programmeren van de Moeder met het idee dat ze een slachtoffer van omstandigheden is. Ze
zal van jullie iedere hulp accepteren in openheid en liefde. Slachtofferbewustzijn heeft ze niet nodig, en
programmering en sympathie evenmin. Door jullie voogdij en beheer, zullen jullie in staat zijn om via jullie harten, de
energie door te geven die ze kan gebruiken om heel te blijven. Dus benader dit alsjeblieft op een evenwichtige en
zinvolle manier.
Voor julliezelf, begrijp dat jullie nu de perfectie zijn, dat er nooit een tijd was dat je niet perfect was. Voor jou, de ware
jou, is het een vonk van de Bron. Je monad, je ware zelf, is een vonk van de Bron, die constant in de energie van de
Goddelijke liefde, perfectie, harmonie en balans voortleeft, en welke andere uitdrukkingen dan ook, die je ervoor zou
willen gebruiken om deze staat van zijn uit te leggen. De perfectie is nu binnenin jullie gemanifesteerd, binnen elke
cel, elke molecule, elke atoom die gezamenlijk jullie fysieke lichamen componeren, jullie multidimensionele
aanwezigheid, enzovoorts. We vragen jullie om gewoon te begrijpen dat jullie perfectie zijn, en sta toe dat de
perfectie door jullie heenstraalt, in plaats van geloven, om de een of andere reden, dat dit niet zo is, of een excuus te
hebben om de een of andere reden, om niet in deze perfectie te leven. Dus kijk alsjeblieft naar binnen en zie ‘t. Zie
ook dat schuld, zelfoordeel, en andere energieёn die je naar jezelf toe zou kunnen projecteren als mens, geen
enkele relevantie hebben op welk gebied dan ook. Ze maken allemaal deel uit van de illusie waaraan je hebt
gekozen deel te nemen.
Je hebt dus de perfectie in je hart, in je hele wezen. Ik moedig je aan om vanuit deze perfectie te leven. En iedere
keer dat je buiten het begrip stapt, of de realisatie, herinner je zelf met zachtheid en liefde: “Hé! Ik ben perfect. Ik stap
terug in mijn perfectie, en ik sta toe dat deze perfectie van me af straalt.” Dit helpt ook in anderen het naar
bovenkomen van de realisatie van deze pure natuurlijke staat, van de perfectie van de Schepper.

Dus, mijn vrienden, dank jullie wel, voor de kans om met jullie te kunnen communiceren. Zelfs als je maar enkele
woorden van mijn communicatie kunt outhouden, dan vraag ik je om je te herinneren: “Ik ben perfectie, altijd
geweest, en zal dit ook altijd zijn. Ik realizeer me nu dat ik dit ben.” Dit zou zeer nuttig zijn om je te herinneren.
Dus open alsjeblief jullie harten, naar een ander niveau van openheid, waarvan velen van jullie nog geen idee
hadden, iets waarin jullie voorheen nog niet geleefd hebben. Een intensiteit van deze Goddelijke essentie van de
waarheid, harmonie en essentie van de Bron. Open, open, open. Het channel heeft jullie eerder al gevraagd een
affirmatie te doen. Jullie kunnen als jullie willen nu een affirmatie doen, één die in je eigen taal bij je past. Op dit
moment vraag ik toestemming van het channel om de vortex nog iets meer te activeren, om jullie te assisteren met
de integratie van de wetenschap dat jullie deze Goddelijkheid zijn, door de openheid van het hart.
Nu ga ik het channel verlaten, en het leiderschap van de energie weer terugplaatsen in het hart van het channel.
Graag geef ik nogmaals aan jullie door dat onze harten voor jullie open staan, en dat we jullie aanmoedigen jullie
harten te openen, meer, en meer, van moment tot moment, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. En de
perfectie zal zich in jullie wereld manifesteren. Mag de energie van de Schepper, de Bron van Eenheid, bij je zijn.

