ACTIVERING VAN HET KRISTALLIJNE LICHTLICHAAM DOOR BABA EN VYWAMUS —Vywamus, 12D
2000
Vywamus is een wezen dat grote interesse heeft in het verlichten van de mensheid op planeet Aarde, en ook in
het verbinden van mensen met de Mahatmaenergie. Wat ik ook over hem ontdekt heb dit jaar is dat hij zeer
betrokken is bij de activering van het channelingsproces in menselijke wezens [verhalen over channeling
workshops met vertalers – Ijsland en Belgiё].
Als je welke energie dan ook wilt channelen, is dat heel gemakkelijk. Je affrmeert voor jezelf “Ik Ben” en dan
de naam van degene waarmee je gaat werken. Om te beginnen met de channeling doe je in de regel natuurlijk
je mond open.
I Ben Vywamus. Nu, mijn vrienden. Het is een groot plezier om in deze situatie te zijn, met zo vele stralende
wezens op een plek. Als je de pracht van de liefde zou kunnen zien die jullie allemaal zijn, zou ik zeggen dat
velen onder jullie zich overweldigd zouden voelen. Want in deze situatie, als ik naar jullie energieёn kijk, van
deze groep en als individuelen, voel ik me op een bepaalde manier overweldigd. Jullie pulserend, shitterend
licht, jullie pulserende, schitterende liefde, en zoals iedereen onder jullie weet, en zoals ook ik weet, gedurende
de komende dagen worden jullie nog helderder, jullie zijn nog meer liefde in wording, nog meer licht in wording.
Het is mijn taak in dit proces, of de taak die mij in deze situatie is gegeven, om je te helpen in het absorberen
en integreren van meer liefde. Maar laten we eens naar het woord “absorberen” kijken. Velen hebben de
neiging om te denken dat het worden van meer licht betekent dat het gewoon een proces is van jezelf meer
laten stralen. Maar voor jullie, om meer licht te worden, voor jullie om meer licht in jullie fysieke lichaam te
integreren, is het nodig om dit licht te absorberen, deze liefde te absorberen. Het is nodig dat je het absorbeert
in de kristallijne natuur van het menselijk lichaam, de kristallijne natuur van jullie spirituele lichamen, of jullie
multi-dimensionele lichamen, zoals sommigen onder jullie ze zullen kennen. Het is nodig dat jullie deze liefde
en dit licht absorberen in ieder aspect van je fysieke struktuur, en zoals ik al zei, je multi-dimensionele
struktuur.
Nu begrijpen velen niet dat het geheel van de schepping van nature kristallijn is. Het GEHEEL van de
schepping is kristallijn. En deze energieёn - die jullie hogere dimensionele energieёn zouden kunnen noemen –
die voor jullie toegankelijk zijn via jullie spirituele of hoger dimensionele lichamen, zijn van nature ook kristallijn.
En de lichamen die jullie gebruiken om te leven, om jullie wezen of ervaring in deze andere dimensionele
realiteiten te belichamen, zijn ook kristallijn. De rasters van het Christusbewustzijn zijn kristallijn. De
energierasters binninin het lichaam van Moeder Aarde zijn kristallijn. Shamballa, de stad van harmonie,
perfectie, liefde, balans is kristallijn. En elke harmonische klank, of elk hoger niveau daarvan, door de
dimensionele realiteiten heen is ook kristallijn.
Laat ons nu alvast een beetje gaan werken met de activering van meer van ons kristallijne lichtlichaam, dit
adam cadmon lichaam van perfectie. Germain heeft eerder vanochtend al met jullie hierover gesproken, maar
ik zal een poging doen om jullie nog meer helderheid te geven over wat dit adam cadmon body is, en hoe
eenieder onder jullie hier geschapen is. Ieder van jullie sterrewezens, sterrebroeders en –zusters, jullie zijn
allemaal hier gekomen vanuit andere plaatsen. Jullie zijn hier op een bepaalde tijd gekomen, de tijd van het
zaaien van de rassen op de planeet. Voordat Moeder Aarde een soliditeit had over haar lichaam, was ze
vloeibaar, glas, stofdeeltjes... voor die tijd was ze een verfjndere, of hogere trillingsenergie. Terwijl het lichaam
van Moeder Aarde meer solide werd, was het nodig om verschillende lichamen te hebben om deze realiteiten
te kunnen ervaren. Eerder, tijdens wat jullie mogelijk kennen als Lemurische tijden, bestonden jullie lichamen
uit licht. Jullie communiceerden via jullie gedachten, manifesteerden alles via gedachten. Via meditatie
brachten jullie de bomen tot stand, de kristalle, de zeeёn en de rivieren, alles. En toen, terwijl de solidifcatie
meer en meer plaatsvond, waren jullie lichtlichamen niet langer de voertuigen die jullie nodig hadden om deze
realiteit fysiek te ervaren, vanwege compatabiliteitsproblemen met het trillingsniveau. Dus werden menselijke
lichamen geschapen. Velen zouden denken dat de schepper van het menselijk lichaam, de schepper is van
alles. In feite in religieuze flosofeёn, zowel Christelijk als anderen, wordt geloofd dat Yahweh de absolute God
is. Dit is niet het geval. Yahweh is de schepper van jullie menselijke lichamen. Waar woont Yahweh? Zelfs
vandaag woont Yahweh in de constellatie van Orion. Yahweh kreeg van de scheppers van Moeder/Vader/God
de opdracht om lichamen van perfectie en harmonie te scheppen: lichamen waardoor mensen, of wezens -- in
deze dimensionele realiteit -- harmonie, balans, liefde en alles wat daarbij hoort werkelijk kunnen zijn. Zo
werden de menselijke lichamen geschapen, en jullie kregen ook een lichtlichaam, een lichaam van perfectie,
een lichaam van harmonie, liefde. Door de integratie van dit lichtlichaam – dit adam cadmon lichaam - in jullie
menselijke lichaam, worden jullie licht. Herinner je het woord “verlichting” – je wordt licht! Dus heb ik, Vywamus
zeer eenvoudige manieren om jullie te helpen dit adam cadmon body te activeren, deze ruimte van puur licht
en pure liefde, en dit te integreren in jullie fysieke lichaam.
Adem nu, neem lekker diep adem. En terwijl je ademt, ga ik rondom de energievortex waarin jullie nu werken,
een holografsche imprint maken, een twaalfpuntige ster... Dus ga ik op dit moment holografsch de 12-puntige
ster in gedachten vormen. Nu programmeer ik de kristallen om licht te brengen, liefde te brengen, om
onvoorwaardelijke liefde te brengen... Ook programmeer ik de kristallen om interactie aan te gaan met jullie
kristallijne lichtlichamen. Tevens ga ik deze kristallen programmeren zodat niemand het programma kan

veranderen, behalve ik, Vywamus. En nu, terwijl ik de ster vorm in de gedachten van dit channel, ga ik het aan
hem overlaten om het hologram te leggen... zodat hij nu de kristallen op hun plek aan het leggen is. En op dit
moment gaan we ze activeren. En terwijl we het hologram activeren, maken we even een geluid. Nu activeer ik
het [Poef!]............
En terwijl dit hologram activeert, verbindt het zich met Moeder/Vader Bron, door het hart van de Schepper. Nu
gaat de energie die nu door deze pilaar van licht naar beneden stroomt, verder helpen bij de activering van de
kristallijne natuur van jullie adam cadmom lichamen. Laat ons nu een kort moment besteden aan het toelaten
van deze energie, om de moleculaire stuktuur te beïnvloeden, de subatomische stofdeeltjes, de microtonen

en superelectrons die gezamenlijk deel uitmaken van de samenstelling van dit kristallijne lichtlichaam. En
terwijl je enkele momenten besteedt aan integreren, gaan we de trillingsfrequentie van de hologrammen
een klein beetje verhogen, op een zeer zachte manier, stapsgewijs, en met
gemak.........................................
Terwijl je nu begint om sneller te vibreren, zou het prettig zijn om de volgende affirmatie te doen in jullie
gedachten: “Ik affirmeer: Ik ben nu bereid om met mijn I Am Presence (Ik Ben Aanwezigheid) verbonden
te zijn – Ik Ben die Ik Ben.” .................... “Ik affirmeer dat ik bereid ben verbonden te zijn met mijn
Goddelijke Zelf – Ik Ben die Ik Ben.”............ “Ik affirmeer dat ik een open kanaal ben, om de energieёn
van Liefde, de energieёn van licht te channelen – Ik Ben die Ik Ben.”..............
En nu zie, voel, sta toe, stel je voor dat je licht wordt……. Nu kun je het licht zien terwijl het rondom jullie aan
het groeien is, door jullie gesloten oogleden heen.................. En nu op dit moment geven we jullie een
mogelijkheid om zelfopgelegde blokkades te verwijderen. Blokkades die mogelijk ook opgelegd waren door
anderen. En op dit moment, hoef je alleen maar een affrmatie te doen dat je bereid bent deze blokkades in de
kosmische recyclingsbak te gooien................... En terwijl je deze blokkades toestemming geeft om van je af te
stromen, kun je er nu via uitademing mee werken. Elke keer dat je een blokkade in beweging voelt komen, kun
je het verder helpen met een snelle uitademing [Pff... Pff]. Terwijl je ze uitblaast, recyclen we in liefde,
harmonie, licht en balans. En op hetzelfde moment vullen we de ruimtes met licht en liefde, in
overeenstemming met Goddelijke Wil, in overeenstemming met je I Am Presence..........
En op dit moment zijn er onder jullie ook velen, bewust of onbewust, die delen van julliezelf missen,
fragmenten, fragmenten van jullie ziele-essenties – fragmenten die zich van jullie gescheiden hebben op
verschillende tijden, misschien in verschillende incarnaties. Fragmenten van jezelf die je ontkend hebt, die je
vergeten bent. Deze fragmentatie maakt het onmogelijk om heel te zijn. Vaak is dit gebeurd door situaties die
door anderen in werking gezet zijn, of door jezelf, dingen die je emotioneel diep geraakt hebben... Er zijn vele
andere redenen, maar dit is een van de belangrijkste. Dus nu gaan we beginnen met het terugbrengen van al
die delen van jezelf die gesplinterd en gefragmenteerd zijn. Graag zien we jullie nu weer met jullie adem
werken. Adem in, en terwijl je inademt, zie, voel, sta toe, stel je voor dat deze gefragmenteerde delen gewoon
bij jullie binnenkomen, zich met jullie ziele-essentie samenvoegen. Zie, voel, sta toe, stel je voor dat je heel
wordt......... En terwijl je nu deze heelheid integreert, stromen geleidelijk aan nog meer van je blokkades, je
zelfopgelegde belemmeringen naar het Licht toe...................................................
En terwijl je nu jezelf aan het integreren bent in overeenstemming van de wil van je I Am Presence, en je
mannelijke en vrouwelijke Goddelijke zelf, breng ik, Vywamus, meer Licht, meer Liefde, in de cellulaire
struktuur van eenieder onder jullie..................................................... En terwijl we meer van dit Licht , meer van
deze Liefde voortbrengen en integreren, gaan we ons ook op de volgende intitiatie
voorbereiden..............................

