Groen licht voor nieuw begin volgt na volledige uitlijning
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We bevinden ons wederom op een belangrijk punt van het astrologische nieuwe jaar
(wanneer de Zon de eerste graden van Ram binnengaat) met de lente-equinox in het
noorden en de herst-equinox in het zuiden, de viering van de Ascentie van christus,
oftewel Pasen, en Uranus in Ram.

Deze transitie brengt de vurige energie (shift of the ages) die nodig is om onze levens en deze
planeet te transformeren.

Deze energie heeft het potentieel om de restanten van ons oude leven in vuur en vlam te zetten
en om de vlam van creativiteit in ons nieuwe leven aan te wakkeren.

Wanneer we onze lessen hebben geleerd en hun essentie geïntegreerd, alles hebben
uitgewerkt, alles wat ons is geleerd overboord hebben gegooid, onze wonden hebben gelikt en
fragmenten van onze ziel hebben opgeëist om onze ogenschijnlijke afscheiding van de Bron te
helen, krijgen we de kans om volledig uitgelijnd te worden met alle niveaus van ons zijn
(spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek) en onze goddelijke blauwdruk.

Dit vergt enige tijd, energie en enig doorzettingsvermogen, maar we zijn een eind onderweg en
hopelijk kunnen we deze maand afsluiten zonder meer beruchte wake-up calls door Uranus. Op
globaal niveau is het echter een compleet ander verhaal.

Onder de restanten van onze fysieke upgrades (lees: pijn) voelen we de energie van
transformatie al opborrelen. Je kunt het op diverse manieren voelen, passioneel en creatief, en
toch kan de intensiteit ervan ons doen voelen alsof we een stroomdraad zijn, chaotisch, wild,
onstabiel, alsof we niet goed geaard zijn.
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Deze energie kan gemakkelijk worden geïnterpreteerd als angst, vooral met alle
geomagnetische fluctuaties die met ons spelen als in een computerspel. Het is zo belangrijk om
geheel neutraal en sterk geaard te blijven ten tijde van alle fluctuaties, die veroorzaakt worden
door enorme krachten van verandering.

De laatste duw

Voor sommigen is het hoog tijd om aan de slag te gaan en dit gevoel kan soms enigszins in
strijd zijn met onze fysieke gemoedsrust. Het is simpel: verandering is hier. We bevinden ons in
een nieuwe dimensionale ruimte met een nieuw potentieel, zodat we onszelf op een betere
manier kunnen ontplooien. Dit kan een verwarrende tijd zijn omdat aan de ene kant niets
veranderd lijkt en alles om ons heen hetzelfde lijkt, maar aan de andere kant hebben we een
diep weten dat monumentale veranderingen voor de deur staan en dat onze levens nooit meer
hetzelfde zullen zijn.

Ons hoofd bevindt zich in het nieuwe, onze harten gaan afwisselend in en uit het nieuwe en
onze fysieke lichamen passen zich langzaam aan aan het nieuwe. We voelen de vurige energie
door ons heen stromen, maar we kunnen er niets tegen doen. Niets zal volledig aarden totdat
we compleet zijn uitgelijnd, wat de aandacht laat uitgaan naar een aantal onafgeronde
projecten. Het kan zeker voelen alsof we weeral getest worden, maar wellicht is het juist de
laatste duw van polariteit naar neutraliteit waardoor we op elk mogelijk moment kunnen
waarnemen welk uiteinde van het polaire spectrum we bezoeken. Hierdoor kunnen we zelf
vaststellen of we in onze kracht staan of in twijfel.

In de meeste gevallen staan we nog altijd met onze rug tegen de muur zonder dat we de
mogelijkheid hebben vrij te bewegen. Diep van binnen voelen we dat het nodig is en dat het
einde en het nieuwe begin tegelijkertijd plaatsvinden. Er is alleen maar de weg naar boven
omdat we al op de bodem zijn geweest. Dit wordt duidelijk in je leven wanneer je geen
‘parallelle’ bewegingen meer kunt maken, al het karmische potentieel hebt opgebruikt en je
eigen wonden en eigen gecreëerde nachtmerries hebt geheeld.

Velen van ons wachten op afrondingen, de perfecte uitlijning om zo de kluis van een nieuw
begin open te kunnen breken. We wachten om bijvoorbeeld naar een nieuw huis te gaan, of we
wachten een rechtszaak af, een financiële doorbraak, scheiding, of we wachten op onze
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zielemetgezel, de fysieke overgang van een geliefde, de geboorte van een baby, een project,
een partnerschap, een zaak, enzovoorts. Terwijl we onszelf uitlijnen met de nieuwe energieën
wachten we allen op iets om onze puzzel compleet te maken, om de cirkel rond te maken,
waardoor we we naar de volgende spiraal gaan van persoonlijke en globale evolutie. Alles staat
opgesteld en is klaar, wachtend op het groene licht.

Achter de schermen

“Eén van de zaken waar we over willen spreken is de manier waarop de wegwijzers van het
nieuwe menselijke bewustzijn zich aanpassen aan de toenemende energieën die de planeet
overspoelen. Er wordt zoveel informatie naar jullie gestuurd dat het bijna opvallend is dat jullie
op je benen kunnen blijven staan en op een normale manier kunnen blijven functioneren,” aldus
de Pleiadiërs.

De Pleiadiërs willen ons erop wijzen dat we steeds beter in staat zijn in het nulpunt te blijven.
Onze mogelijkheid om neutraal te blijven ten tijde van de kosmische en zonneactiviteit heeft te
maken met het ontstaan van ons veld van eenheid. Het proces heeft onze biologische genetica
veranderd om zich uit te lijnen met de genetica van onze ziel.

De komende zes weken zal er een zeer grote invloed op ons bewustzijn zijn. Er komt een
dieper begrip van alles waardoor als het ware de slaap uit onze ogen wordt gewreven. Zo
kunnen we beter begrijpen wat er de afgelopen 10 jaar in vredesnaam met ons is gebeurd.
Hierdoor kunnen we uitstijgen boven het pijnlichaam naar het lichtlichaam.

Wanneer het bewustzijn, het lichaam en de ziel perfect worden uitgelijnd, wordt het denken
helder en scherp en kunnen alle problemen worden opgelost.

Een oproep

Uranus in Ram vormt niet alleen de overheersende energie van 2011 (vooral ten aanzien van
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen), maar is de energie van transformatie
voor de 21e eeuw. Meer mensen stappen in een meer publieke rol als architecten en bouwers
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van de nieuwe Aarde, zij die hier zijn om te inspireren en te creëren.

Wanneer je jezelf ziet als een hijgende leeuw in een kooi ten tijde van de transformatie betekent
dit waarschijnlijk dat je wordt voorbereid om uit het kannon te worden geschoten. De energie
wordt opgebouwd waardoor we van een ontvangende staat van kwetsbaarheid, die nodig is
voor onze innerlijke metamorfose, gaan naar een staat van kracht, vertrouwen, assertiviteit en
zelfvertrouwen, om uit te breken en verandering te verkondigen in de externe wereld door voor
onze waarheid te staan en onze ideeën te delen. Dit is het avontuur waar zovelen op gewacht
hebben.

Voor eenieder die in het veld van eenheid stapt klinkt een oproep. Deze roep is als een golf van
inspiratie die weerklinkt door het nieuwe planetaire grid en die ons het groene licht geeft om
nieuwe openingen, kansen en verbindingen te maken met gelijkgestemden. Deze groep van
wegwijzers brengt de blauwdrukken met zich mee voor de creatie van een nieuwe planeet, een
nieuwe manier van zijn en een nieuw systeem van sturing.

De bouwfase

Dit is het jaar waarin we de kans hebben om iets nieuws te co-creëren. De Pleiadiërs willen
graag een concept introduceren terwijl we beginnen aan de bouwfase van Ascentie. Ze noemen
dit concept ‘vredige samenwerking’ waardoor we weer leren begrijpen hoe het is om met de
beste intenties voor een collectief samen te werken zodat iedere persoon de mogelijkheid heeft
zich te ontplooien en zijn of haar deel van het plan te creëren.

Dit idee ontstond bij inheemse culturen, maar zal zich nu ook naar het Westen verspreiden. Het
zal ons leren, inspireren en herinneren dat we allemaal toegang tot innerlijke wijsheid hebben.
De wereldwijde inspanning om de structuren van de Aarde opnieuw te ontwerpen begint met
vredige samenwerking, het fundamentele idee dat eenieder van ons een aspect is van de Bron
en als dusdanig gerespecteerd dient te worden.

Sommige mensen zijn al een eind op weg met nieuwe creaties en zij worden sterk begeleid
door de heilige geometrie en elektromagnetische vortexen die alle krachtcentra uitlijnen om een
Ascentie-grid neer te zetten voor de fysieke planeet. Degenen met deze heilige kennis zullen
naar voren treden om deze kennis aan te bieden aan hen die het nodig hebben.
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De Galactische Familie kijkt uit naar onze creaties, het bouwen van een nieuwe wereld
gebaseerd op de behoeften van de mensen en het planetaire lichaam als geheel.

Lauren C. Gorgo

Vertaling: Robin - www.niburu.nl
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