MEDITATIE FOR ALLE SHAMBALLANS Nederland 2011
Sluit nu je ogen, neem een aantal keren diep adem en open je hart……
I ben die ik ben: de Mahatma in Liefde…..
Allereerst roep ik het collectieve bewustzijn op van alle wezens in de bovenafdeling die
deel uitmaken van het Shamballa energie team…. Ook verzoek ik de aanwezigheid van
de energie van Germain…..
En op dit moment gaan we het trillingsgetal van de energie in onze vortex, en de
kristallen, en de schedels verhogen….
Nogmaals; activeren, activeren, activeren. En nogmaals; activeren, activeren, activeren.
Een goedemiddag broers en zussen van Shamballa MDH, en een goedemiddag
meesters. Misschien herken je mijn energie, ik ben het, Germain, hier gekomen om met
je te praten, en ook om nu de interactie met jullie aan te gaan in deze activiteit, deze
activering.
Allereerst wil ik graag een aantal woorden wisselen vanuit mijn hart naar jullie toe. Deze
paar woorden zijn ten eerste een grote dankjewel voor de energie en aandacht - en
zoals jullie het noemen concentratie - die jullie teweegbrengen in de pure essentie van
de filosofie, die ik samen met ons channel hier met de wereld deel. En natuurlijk heb ik
erom gevraagd – we noemen het de filosofie van Shamballa – dat deze in de meest
pure vorm bij elkaar gehouden wordt, zodat de energie die erdoorheen stroomt wanneer
deze filosofie – en activeringen - aan mensen doorgegeven wordt, wezenlijk de pure
essentie van de Shamballa energie is, en dat dàt is wat ze ontvangen. Dit is van het
hoogste belang.
Degenen onder jullie die de essentie en puurheid van de filosofie met zich meedragen
weten wat een verschil het maakt voor mensen wanneer je deze in de puurste vorm die
voor jou mogelijk is aan ze doorgeeft. Je kunt zien hoe doeltreffend het is om mensen te
helpen de nodige veranderingen te maken om in hun meesterschap en vrijheid te
stappen, en hun hart te openen in deze Goddelijke Liefde.
Dus geef ik jullie vanuit mijn hart een enorme dankjewel hiervoor. En natuurlijk is alles
in Goddelijke handen, de handen van Moeder Vader God. Alles wat we kunnen doen –
jullie in jullie werkelijkheid, en wij in multidimensionele realiteiten – samen houden we
een beeld voor ogen van de continuiteit van deze puurheid, en de continuiteit van het
stromen van de pure essentie en filosofie van Shamballa. Samen zullen we een beeld
in ons hart bewaren dat steeds meer mensen begrijpen dat de energie op deze manier
het meest doeltreffend werkt – liever dan deze te veranderen of te verwringen en dan te

beweren dat het de essentie is, of te beweren: nu heb ik de ware versie hiervan. Zoals
je misschien hebt kunnen observeren kan dit soms gebeuren.
Dus een enorme dankjewel aan jullie, en nogmaals wil ik jullie graag aanmoedigen dit
beeld in jullie harten en gedachten te dragen. Laten we de meditatie beginnen door je te
vragen wat aandacht te besteden aan wat jullie je derde oog noemen. Gewoon
toestemming geven om je aandacht erop te richten. Maak het alsjeblieft gemakkelijk
voor jezelf. Je weet uiteindelijk dat worstelen onnodig is, we doen het gewoon. Dat is
een groot verschil.
We laten onze aandacht dus daar naartoe gaan. En als we ons op onze derde ogen
richten kun je je nu voorstellen dat er een diamant in je derde oog zit. Stel je deze multigefacetteerde diamant voor die soms als de Shamballa diamant gekend wordt. Sta
gewoon toe dat deze diamant een veelheid aan facetten heeft. Het maakt niet uit
hoeveel facetten het heeft, of hoe de facetten onstaan zijn, laat gewoon toe dat deze
edelsteen facetten heeft.
Nu gaan we deze Shamballa diamant met de pure essentie van de energie van de
Shamballa filosofie activeren. Dus we activeren, activeren, activeren. En nu kunnen we
gewoon zien of voelen of ons voorstellen – je hebt dit al zo vaak gedaan – dat deze
pure essentie van de Shamballa energie vanuit ieder facet doorstroomt in je derde oog,
en dat het vanuit jou weer naar buiten stroomt……
Om je hierbij te helpen kunnen we de ademtechniek toepassen die Babaji vanmorgen
gebruikt heeft; zodra je uitademt kun je gewoon zien dat de energie helderder en
helderder wordt, iedere keer dat je uitademt…... Wanneer je inademt kun je affirmeren
dat; de energie is in mij, of de Shamballa energie is in mij, ik ben het, ik ben het……
Wat het beste bij je past of het gemakkelijkst is, en in je eigen taal natuurlijk – wat je het
meest aanspreekt.
Dus iedere keer dat je inademt kun je jezelf verder openen om de stroming te
ontvangen, en iedere keer dat je uitademt stel je je de straling door de diamant in je
derde oog voor….. en we gaan nu enkele momenten besteden aan deze
ademcyclussen. Met het uitademen maken jullie ook de longen leeg………….
Nu herinner ik je eraan dat we deze activiteit zonder verlangen naar het resultaat
uitvoeren. Laat welk verlangen dan ook in jullie gedachten en in jullie harten los. Sta toe
dat deze energie gewoon door de diamanten naar jullie toestroomt….. We weten dat de
energie intelligent is, en dat deze weet wat er nodig is en waar het naartoe dient te
gaan. We zijn slechts de zenders en versterkers van deze energie….. Terwijl het van
jou vandaan stroomt, kun je je voorstellen dat het over de hele planeet doorstroomt, of
er doorheen, of zich zelfs door het heelal heen verspreidt als je dit fijn vindt. Laat elke
impuls om te worstelen los, maak het alsjeblieft gemakkelijk. Doe gewoon wat past bij

de manier waarop je denkt en handelt, en ga gewoon op die manier door. De energie
vindt uiteindelijk helemaal de juiste plek…….
En terwijl deze stroming vanuit ons derde oog plaatsvindt, gaan we de energie van de
Shamballa diamant verveelvoudigen – het collectieve bewustzijn ervan – en we gaan
deze in het pure hartchakra plaatsen. Nu hebben we deze energie dus in het hart èn in
het derde oog. En nu vanuit de wil van jullie wezenlijke essenties en de wil van jullie
Oorsprong en Goddelijke Wil activeren we de Shamballa diamant in het hart.
Gezamenlijk activeren, activeren, activeren we……
En nu kun je je voorstellen of zien of toestaan dat terwijl je uitademt, er ook een straling
is van deze energie van je hartchakra die samengesmolten of ineengevlochten is met
de Goddelijkheid van de onvoorwaardelijke Liefde; de Goddelijke Liefde. Nogmaals op
je eigen manier gaat het over of door de Aarde heen, of door het Heelal – maak je
keuze. De energie, zoals ik je al verteld heb, weet waar het naartoe dient te gaan en
wat er nodig is…….
En nu volledig in harmonie met de wil van jullie wezenlijke essenties en de wil van jullie
Oorsprong en de Goddelijke Wil van alle wezens die de Shamballa energie ontvangen
hebben; roepen we hun wezelijke essenties op, vanuit het Oorpronkelijke zijnsniveau,
en in overeenstemming met hun eigen wil, laten we deze straling van de facetten van
de diamanten, hun harten en hun derde ogen werkelijk zien raken. De hele Shamballa
familie op de hele planeet…….. en ook de Shamballa familie die binnen in de planeet
woont; de ondergrondse bewoners, laten we hen nu ook in onze activiteit toelaten, op
verzoek van een van hun leiders…..
Dit is het dus, laat de energie gewoon met het ritme van de adem doorwerken, en
doorsturen…. Dit gaat een zeer, zeer geconcentreerde en sterke energiestroom
opwekken, die vanuit deze plek doorstroomt……
En nu nogmaals, met volledige toestemming, in overeenstemming met alle voormalig
uitgesproken affirmaties; met Goddelijke Wil, de wil van een ieders wezenlijke
Oorsprong en hun Goddelijke Zelf, gaan we nu vanuit jullie energetische vortex waarin
jullie deze activiteit uitvoeren, verbinding maken met deze plek in de tijd en ruimte die
gekend wordt als Shamballa. We weten dat er vele opvattingen, en vragen bestaan
over de stad Shamballa in de vijfde dimensie, of andere realiteiten bestaan over de
plaats of de etherische stad van Shamballa. Het antwoord is dat Shamballa een punt
van perfectie is, en dit punt van perfectie bestaat vanuit ieder punt in tijd en ruimte. Als
levende wezens, niet alleen menselijk – maar ook in menselijke vorm in jullie
multidimensionele zelf – herinner je dat je in deze eeuwige tijd en ruimte leeft, dus ben
je zelf ook dit punt van perfectie….. En de enige reden dat dit voor jullie misschien
moeilijk te bevatten is, is dat jullie dit misschien zijn vergeten, door te diep gefixeerd

geraakt te zijn op de dichte materiële realiteit. Vanuit dit – zogezegd geconcentreerde
punt van de energie van perfectie – gaan we beginnen deze door onze energetische
vortex heen te laten stralen. Natuurlijk gaat deze energie ook door jullie heen stralen als
individuen…..
We maken NU de verbinding…. En we gaan de verbinding nu activeren, activeren,
activeren. Laten we zitten en toestaan dat deze energie krachtig door ons geaard wordt
voor enkele ogenblikken…. Blijf het alsjeblieft doorzenden……
Terwijl jullie allemaal deze energie van het punt van perfectie door elk punt van tijd en
ruimte heen stralen, herinner je op elk bestaansniveau in de schepping, en laat ons
gewoon toestaan dat het door onze hele familie heen stroomt, en naar diegenen die er
van binnenuit voor openstaan het te ontvangen en erdoor geraakt te worden. Laat het
resultaat gericht denken los……
Nu, in gedachten, of in onze verbeelding, visualiseer - of hoe dan ook, zoals je dit op
jouw manier doet, laten we ons gewoon voorstellen dat al deze Shamballa meesters die
naar binnen aan het kijken zijn, zich op dit moment omdraaien en naar buiten kijken…
En terwijl zij naar buiten kijken, stroomt deze energie van Goddelijke Liefde die we naar
hen toe doorgeven, en de energie van de pure essentie van Shamballa stroomt ook
door vanuit hun harten, op een open manier. En terwijl het op deze open manier verder
stroomt, straalt het ook, en ze mengen zich met onze straling…… en de straling wordt
krachtiger, en nog krachtiger, en nog krachtiger…… en hierdoor is het voor deze
energie mogelijk nog verder te gaan en de harten van meer mensen te raken……. Dus
laat toe dat deze cyclus blijft doorgaan: stralen, stralen, stralen maar……
Laten we ons nu voorstellen dat steeds meer van hen zich naar buiten keren en dat
deze Goddelijkheid van Liefde vanuit openheid door ze heen stroomt…… een ieder van
ons kan toelaten dat deze Goddelijkheid van Liefde, vermengd met deze pure essentie
van de Shamballa energie, in alle openheid door ons zelf ontvangen wordt. Terwijl we
het ontvangen, versterken onze diamanten het, en dan laten we toe dat het van ons uit
verder stroomt……
Terwijl we deze activiteit uitvoeren, ga ik, Germain, krachtig manifesteren in het
collectieve bewustzijn van ons gezin dat we familie ZIJN. We kunnen van allerlei naties
en filosofische achtergronden en kleuren, en verschillende landen komen, maar in feite
zijn we een familie van Goddelijk Licht. Ook wil ik jullie eraan herinneren dat het niet
altijd nodig is om het 110% of zelf 100% met elkaar eens te zijn. Herinner je als
mensheid dat jullie allemaal één zijn, maar ook individueel binnen deze eenheid
bestaan. Jullie hebben er recht op vrij te zijn je eigen ideeën te vormen, en de manier
waarop je persoonlijk met anderen omgaat, en met de energie omgaat; dat is allemaal
individueel…..

I ga wat informatie toevoegen aan het collectieve bewustzijn van de familie, dat we in
wezen allemaal één zijn, we zijn een familie van Licht. Het is van groot belang. Het is
nodig dat we ons dit herinneren. Dat allereerst we een familie van Licht zijn, en door het
Licht dat we met ons meedragen, en door de Liefde die we toelaten om door onze
harten te stromen en door de realisatie van de Goddelijkheid van Liefde die we als
individuelen tot stand gebracht hebben, kan dit ons buiten oordeel van de individueel,
oordeel van naties, oordeel van de Aarde, oordeel van alle wezens brengen…..
Terwijl jullie je herinneren om op een manier van toelaten te leven, laat je gewoon toe
dat de openheid van Liefde door je heen stroomt…. En ten tweede wil ik nogmaals mijn
eerste stelling affirmeren, door het op een andere manier uit te drukken, dat het oké is
om anders te zijn, het is oké om het niet met iedereen eens te zijn, en dat dit gedaan
kan worden in de energie van de Liefde zonder oordelen…… Dus dit voeg ik toe aan de
energie van Shamballa, terwijl het naar een ieder toestroomt ter herinnering…… Liefde,
Liefde, Liefde, laat toe, laat toe, laat toe, zonder vechten, zonder geworstel……
Herinner je dat je al perfectie bent; begrijp dit gewoon, en dan word je het…..
bewust……
Terwijl we nu deze vibratie door de familie sturen, laten we ons nogmaals voorstellen
dat steeds meer mensen die naar binnen gericht zijn, zich naar buiten keren….. En zich
realiseren dat; aaaaahhhhhh de Liefde stroomt nu…… het zit niet meer vast…… Oh,
waarom staat de meester midden in de cirkel vol met energie, en heb ik er geen?......
Omdat de meester op die energie leeft……
Terwijl jij je naar buiten keert en blijft stralen, blijft de energiestroom doorgaan…… Hoe
meer energie je uitstraalt, hoe meer energie er is voor jou om met je Oorsprong te
communiceren…… verlichting is de integratie van het Goddelijke op Aarde…… De
Oorsprong is alwetend, de Oorsprong is alziende, de Oorsprong is Goddelijk
Evenwicht…… De Oorsprong, het Goddelijke, is niet gescheiden van de Bron van de
Schepping. Dit is waarom het vaak gezegd wordt dat wanneer je verlicht bent, je
alwetend bent, want je hebt toegang tot alle kennis in de schepping, achterwaarts en
voorwaarts in de zogenoemde tijd. Dus hoe meer je de liefde laat stromen, hoe meer je
het toelaat om door je heen te stralen, hoe gemakkelijker het is voor je Oorsprong om
deze energie in je en door je te aarden…. Herinner je dat verlichting, of zelfrealisatie,
hoe je het ook wilt uitdrukken, geen gemoedstoestand is. Het is een staat van zijn……
Dus blijf, stralen, stralen, stralen…… en laat ons meer mensen gaan zien die zich naar
buiten keren en de stroming toelaten, zodat het gewoon kan blijven doorstralen over en
door de Aarde en door het Heelal……
Zo, deze activiteiten zullen de familie helpen een eenheid te vormen, en liefde
uitstralend, inplaats van naar binnen gericht in kleine groepen levend…… Nu wil ik een

ieder van jullie van harte bedanken voor jullie hulp hierin. Het is een zeer belangrijke
activiteit, waar jullie allen bij betrokken zijn……
Graag wil ik nog enkele andere woorden wisselen met jullie terwijl ik het channel
beschikbaar heb……
Ik moedig jullie aan, een ieder van jullie, om met deze persoonlijke groei door te gaan,
want als je op het persoonlijk vlak verder groeit, maak je het ook mogelijk de energie te
verspreiden. Enkelen onder jullie hebben al gezegd en bevestigd dat de Shamballa
energie zich aan het uitbreiden is. En sommigen zeggen dat de energie krachtiger of
meer geconcentreerd wordt – hoe je dit ook wilt uitdrukken als individueel. Natuurlijk is
dit waar.
Nu vraag je jezelf mischien af: wat is de reden hiervoor? Nou, natuurlijk heben we
uitbreidende energieën die vanuit het Heelal naar binnen stromen, die niet echt
aanwezig zijn, of aanwezig geweest zijn hier op Aarde. En dit verandert dus de
energetische frequencies van de planeet. Het maakt het mogelijk om gemakkelijker
snellere trillingspatronen te laten bestaan hier, en om gemakkelijker in dit derde
dimensionele – of dit dimensionele - milieu te kunnen leven – en velen van jullie zijn
continue jezelf aan het uitbreiden. Ik ga jullie iets zeggen wat dit channel vaak zegt:
wanneer jij verandert, verandert de wereld.
Nu we je zeggen dat wanneer jij verandert, de wereld verandert, zou je kunnen denken
dat dit betekent dat wanneer we ermee stoppen van binnenuit te worstelen, en tegen
onszelf te vechten, en met elkaar te vechten, dat anderen dan ook zullen stoppen met
vechten. De uitleg van dit deel van de realiteit is dat dit inderdaad zo is, en dat het
werkelijk bestaat. En er zit nog meer achter deze uitbreidende energie van Shamballa.
Onder de meesters, zijn er meer die helderder worden in zichzelf, en ze begrijpen beter
hoe dingen werken en wat dingen zijn. Ze zijn bereid zich verder te openen zodat ze
deze uitbreidende energieën kunnen verwerken die de planeet in en doorstromen, die
tegelijkertijd de natuur van het fysieke lichaam en de natuur van het fysieke energetisch
systeem veranderen. Ook kunnen ze bevatten hoe het systeem deze energie kan
verwerken, of hoe deze energie door het lichaam kan stromen. Dit is dus een
alchemische verandering die in het lichaam plaatsvindt. Dit is dus een groot deel van
wat er gaande is.
Er zijn enkele meesters die zeggen dat de Shamballa energie vastzit, of voor een aantal
jaren hetzelfde is, en ik kan het niet sneller laten vibreren. Of ik kan geen enkele van de
snellere aspecten van de vibraties aarden. Dit gebeurt namelijk omdat zij zelf niet in
beweging zijn, waardoor hun energiesystemen deze snellere trillingspatronen niet
kunnen verwerken. Het is dus heel eenvoudig. Hoe meer elke individueel zich
ontwikkelt in zijn of haar capaciteit om energie te aarden, en de natuur van de pure

realiteit – en puur bewustzijn – bevatten, hoe meer de energie doorwerkt om zich verder
te ontwikkelen en verspreiden, en verspreiden, en verspreiden. Dus moedig ik je aan,
diegenen van jullie die deze energie gebruiken en met anderen delen, om je eigen reis
naar zelfrealisatie voort te zetten, of je eigen reis voort te zetten… en de energie of
essentie van Shamballa zal zich verder over de Aarde blijven verspreiden, omdat je het
bent blijven aarden. Dit is dus mijn bescheiden verzoek aan jullie, of mijn bescheiden
suggestie, hoe je het zelf graag wilt zien of ontvangen. Dus, broers en zussen van
Shamballa, het is een groot genoegen om zo met jullie samen te werken, en om op
deze manier te kunnen delen met jullie….. En met heel mijn hart dank ik jullie voor jullie
concentratie en bestede tijd. Niet alleen voor jullie medewerking in deze activiteit, maar
voor alles wat je doet, voor de openheid van jullie harten, en voor de liefde die jullie
uitstralen…….
I ben Germain, namaste……

