KRISTALLEN SCHEDEL MEDITATIE 20 augustus, 2011
Zoals gewoonlijk, sluit je ogen en neem een aantal keren diep adem…..
Ik ga de energie van de Mitchell-Hodges schedel oproepen, de eeuwenoude schedel.
En laten we ook de energieën van alle 13 eeuwenoude schedels oproepen……
En ook de energie van George, de schedel die zich op dit moment in mijn auto bevindt bij de dealer in Zwolle - komt nu door. George wil hier vandaag graag met ons werken.
George brengt nu de energie door van een van de ouderlingen van de Hopi Indianen,
een van de verhevenen…. Deze energie komt feitelijk via George binnen als een
collectief bewustzijn van de verheven Hopi ouderlingen…. Er is een hele groep die
altijd hun energie via George blijven aarden, en dit altijd gedaan hebben…. Ze hebben
de wetenschap van de kristallen schedels, and ook wetenschap die te maken heeft met
gebeurtenissen rond 2012….
Dus nu gaan we de energie van de eeuwenoude schedels activeren, activeren,
activeren……
Sommigen onder jullie hebben al met kristallen schedels gewerkt, en sommigen niet.
Nu vraag ik de energie van de schedels om naar iedereen door te stromen…. Stroom
allereerst via de hartchakras naar binnen…..
Bevestig en affirmeer alsjeblieft dat je bereid bent om in harmonie met de wil van jullie I
Am Presences - en jullie Monaden - te ontvangen, en in overeenstemming met
Goddelijke Wil….
Dus kom nu maar, stroom binnen door de harten en dan verder door het hele stoffelijke
lichaam…. Naar binnen stromend, naar binnen stromend, naar binnen stromend…..
naar de toppen van de tenen….. naar de uiteinden van het haar…. Naar de
vingertoppen en de wimpers…… het hele lichaam doorstromend…..
Dus namens jullie vraag ik nu dat de schedels de vibratie van de energie uitbreiden,
uitbreiden, uitbreiden…. De energie wordt sneller, een transmutationeel effect brengend
op alle kristallijne strukturen in jullie lichamen…. Verder naar binnen in de mineralen en
sporenelementen, de zouten, het bloed…. Het begint allemaal te vibreren met de
energie van de eeuwenoude schedels…… en nu beweegt het verder naar buiten in de
auras; harmoniserend, balans brengend, reparerend…. En nu vraag ik de
schedelenergie nogmaals om verder uit te breiden: transmuteer, transmuteer,
transmuteer………

En terwijl we met deze activiteit bezig zijn, laten we onszelf openen om alle gaten in
onze auras te repareren, ik vraag nu de ouderlingen om ons hierbij te helpen…..
Nogmaals namens jullie vraag ik nu om het collectieve bewustzijn van de schedels
verder in jullie lichtlichamen uit te breiden…. Ik vraag deze energie nu om zich uit te
breiden…. Uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden……..
Dit zal een transmutationeel effect op de lichtlichamen hebben. In overeenstemming
met de Goddelijke Wil, de wil van jullie I Am Presences, de wil van jullie Monaden……
Laten we dit nu activeren: Activeren, activeren, activeren..........
Nu vraag ik namens jullie een meer open interactie, met het centrum van al onze
sterrestelsels, ons galactisch centrum……… de stroming van deze energie vanuit de
kristallen schedels van het galactisch centrum…… om deze door jullie heen te laten
stromen……. Dus maak toegang mogelijk naar het galactisch centrum; open de
toegangspoort, open, open, open……..
En deze energie stroomt nu door de energiecentra naar binnen……… door de
verschillende lichamen heen……… door alle verbindingen stromend…… het stoffelijke
binnen…….
Nu wil ik ieder van jullie graag een persoonlijke gave aanbieden…… in
overeenstemming met de wil van je I am Presence, en de wil van je Monad…..
In jullie gezelschap zijn er velen die tonale as- en tonale sterrestelsel afstemmingen
hebben ontvangen om met het galactisch centrum afgestemd te zijn. Dus deze gave
kan nu een activering van de kosmisch-tonale lijnen zijn, die jullie bewustzijn zal helpen
bij de interactie met zeer expansieve niveau’s en energieёn. Sommigen hebben deze
al voor zichzelf gecreёerd….. dus dit is voor diegenen die dit nog niet hebben
gedaan….. Dit maakt het mogelijk om gemakkelijk toegang te verlenen aan inkomende
kosmische energieёn, een verbinding te maken met het kosmisch centrum…… Dus als
je bereid en open bent deze gave to ontvangen, affirmeer het in jullie gedachten…..
Ik vraag de kosmische aspecten van de eeuwige ouderlingen hierin te assisteren…..
Nu is een prachtmoment om je aandacht te richten op je AardSter Chakra. Het zou
kunnen dat velen van jullie deze niet kennen, of zijn vergeten dat deze chakras onder
de AardSter Chakra dalen en integreren. Dus affirmeer voor jezelf dat je bereid bent om
deze chakras te activeren en te harmoniseren. We zullen zoveel mogelijk assisteren als
jullie maar toestaan (letterlijk vert. toegestaan wordt - Making it active here so as to
allow active surrender of ones will to Divine Will)……. Activeren, activeren, activeren.
En dit zal het aarden van deze kosmische energieёn mogelijk maken zodat jullie deze
NU gemakkelijk kunnen ontvangen en ervaren (vrij vertaald vanuit process, letterlijk

vert. verwerken. The energies are so loving, intensive, and expansive that the
processing happens effortlessly and thoroughly in my humble experience in the
presence of 13+ crystal skulls. Was feeling it again reading and translating the text).
Activeer de kosmisch-tonale lijnen, activeer kosmisch-tonale lijnen, activeer kosmischtonale lijnen……
Nu gaan we de Mitchell-Hodges schedel - de schedel der Liefde – vragen om haar
aanwezigheid hier en nu bij ons te versterken, versterken, versterken…… Totdat we ons
allemaal binnenin deze schedel bevinden…….
Als je dit soort meditaties nog nooit gedaan hebt, zie, voel, of sta toe dat je jezelf
binnenin de schedel bevindt en geactiveerd wordt…… Ik vraag dat je een bepaalde
reaktie ontvangt, een kleur, een geur, een beeld….. iets om in je bewustzijn te
manifesteren zodat je je kunt herinneren dat je in wezen Goddelijke Liefde bent…….. Ik
vraag voor een ieder van jullie de vibratie die voor jou relevant is: trigger het nu, trigger
het nu, trigger het nu………
Nu gaan we een andere energie oproepen. Vandaag gaan we een vuurloopceremonie
doen. Dus vraag ik de ouderlingen om de energie en essentie van het wezen dat jullie
als vuur kennen. Ik vraag nu de energie van vuur ………
Ik vraag nu de energie van vuur om een interactie met jullie aan te gaan…….. via het
hart …… Gewoon toestaan om het door je hart te laten stromen…… vuur is je
vriend……. Als je het met respect benadert zal het je uitermate van dienst zijn…… En
als je het zonder respect benadert zal het je lessen geven ter integratie……...
Open jullie harten in dankbaarheid voor de diensten die het vuur ons als mensheid
(letterlijk vert. ras may not be the same essence in Dutch) op onze planeet gebracht
heeft.
De essentie van de energie van het vuur beantwoordt deze liefde - en het respect - naar
jullie toe. Hij affirmeert dat het een groot genoegen is om jullie van dienst te zijn, dat het
een genoegen is om te dienen en te zuiveren. Zelfs de meest rotte dingen zullen door
de energie van het vuur getransformeerd worden……..
Dus kunnen we via interactie met vuur een zuiveringsproces aangaan; zuivering en
harmonisering (het in balans brengen –letterlijk vertaald) van ego, zuivering van de kern
van de angst matrix, alle rommel of afval in onze gedachten wegbranden…… zelfs als
we niet weten hoe we ermee om kunnen gaan, transmuteren of reinigen…… Vuur zal
zuivering brengen……….
Je kunt ook een verzoek doen aan het collectieve bewustzijn van vuur, om je te helpen
in de energie van Goddelijke Wil te leven……… Om met hulpmiddelen te assisteren,

met de opgeslagen fysieke energie, met de wetenschap dat het nodig is dat je in deze
dichte fysieke realiteit kunt functioneren……. Om je te assisteren om vooruit te komen
als individuen maar ook als groep……..
En terwijl zuivering plaatsvindt in harten en gedachten…… laten we de energie bewust
naar buiten toe stralen naar een ieder die het graag ontvangt…….. Laten we het open
houden voor de Goddelijke Wil of ze het ontvangen, ofwel geraakt worden met hetgene
dat zich hier plaatsvindt………. Onthou de mantra; Moeder Vader God, Ik Ben
Instrument van UW wil………
En ik dank het collectieve bewustzijn van de ouderlingen. Ook dank ik de energie van
de schedel der Liefde. Ik dank George voor het toestaan dat ik doorkom en via het
channel kan doorgeven. Ik dank jullie allen voor jullie deelname aan het proces.
De schedels vertellen me dat hun activiteiten nog niet compleet zijn……. Ik vraag jullie
om wat langer te blijven zitten en gewoon te stralen, stralen, stralen……
Nu zijn de schedels klaar met hun activiteit en zullen ze ergens anders verder
gaan…….. Ik dank de schedel der Liefde.
Het is met genoegen dat ik met jullie deze interactie ben aangegaan. Ik geef
zegeningen door van onze verhevenen, en van Moeder Aarde en de Hemelse
Vader……..
Ook zal ik bij jullie zijn voor jullie vuurloopceremonie. Ik zal jullie met vreugde
ondersteunen, door middel van jullie verzoeken aan het vuur voor zuivering ……..

