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Letzte Ausgabe

Beste vrienden, bekende en onbekende
lichtwerkers en degenen die dat willen
worden.
Beste mensen van de aarde!

Aarde en de eenvoudige wetten van de coschepper, hebben wij, enkele lichtwerkers van het
hart en hun vriendinnen, op vijf mei 2015 in
Engelcafé Clausthal Zellerfeld, de zender of toren
van de nieuwe energie van het hart tot leven
gewekt.

Wij nodigen allen uit die dit lezen, zich bij ons aan
te sluiten en mee te werken aan de bewuste
verandering van de wereld. Het gaat niet om de
oprichting van een nieuwe organisatie of geloofsgemeenschap, maar om de fusie en de connectie
met alle krachten en de wil om Moeder Aarde met
al haar levensvormen te dienen.

Wat is die zender en hoe werkt ze?
De zender is een bewustzijns - structuur in een
vorm: hij is een vuurtoren van vrede, waarin een
Lichtpiramide werkt. Precies in het centrum klopt
het hart van onvoorwaardelijke liefde. Daarnaast
straalt hij de energie van positieve verandering
uit. Ja, zo eenvoudig werkt onze toren, dit hebben
wij op deze manier vastgelegt. Bewustzijn is
immers eindeloos.

De aanstaande veranderingen hebben steun
nodig, van alle welwillenden, in iedereens territoria. In de geest zijn we immers al één en juist dat
is het niveau, waarop we onze krachten kunnen
bundelen en waarop we ons focussen. Wat we
gezamenlijk met geestkracht willen bereiken is:
een hoog ontwikkelde samenleving op basis van
de gelijkheid van alle levende wezens.

Hij is geactiveert en stuurt zowel overdag als 's
nachts, ja altijd! Ook als we er niet aan denken.
Onze ziel en onze hogeren aspecten werken
daarin, zonder ophouden! Het station van de toren
heeft een eigen frequentie en kan door niets
worden verstoord.

Veel mensen, met inbegrip van de lichtwerkers,
zijn verschillend van opvatting, wat de grote
profetieën over de veranderingen betreft. Echter,
er is algemene overeenstemming, dat een zekere
constructive vooruitgang, aan bepaalde basisvoorwaarden is gebonden. Deze voorwaarden zijn
het bewustzijn van innerlijke vrede, licht en liefde
en de wil om de positieve veranderingen te
bewerkstelligen.

Piggyback
Om het proces te versterken, maken we gebruik
van bestaande technische apparatuur en
transmissie-apparaten. Daartoe behoren alle satellieten, telecommunicatie-apparatuur, mobiele
telefoon-netwerken, radio- en televisiestations,
elektrische leidingen, ondergrondse kabels, enz.;
kortom alle frequenties en aansluitingen verspreid over de hele aarde.

Daar waar deze kwaliteiten en basisvormen hun
werk doen, kunnen oude structuren, gebaseerd op
onderdrukking en macht, niet blijven bestaan. Op
deze manier zal “het inleveren van de wapens”
voor het grootste deel van de “donkere kracht”
een grote bevrijding worden. Zij zullen zich
herinneren wie ze werkelijk zijn en zich bij ons
aansluiten.
De tijd van de strijd is voorbij.
Wij beïnvloeden, hoe harmonieus de komende
gebeurtenissen zich verspreiden. De steun van het
universum is aan onze kant.
Met de kennis en de koene visie van de Nieuwe

Piggybacking betekent dat we deze bestaande
frequenties en netwerken gebruiken voor de
transmissie van de nieuwe energie. Tegelijkertijd
worden de gevaarlijke straling en de impact van
deze voorzieningen, geneutraliseerd en verlaagt.
Dus we leggen een laag van de nieuwe matrix over
de matrix van de oude energie.
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Wij zijn van mening dat dit roosternet voor alle
mensen, voor elke man en vrouw en voor elk kind,
open staat. Je hoeft er alleen maar aan deel te
nemen. De beslissing om een co-werker of collega
te worden, maakt je al een co-werker.

Beste vriendinnen en vrienden:
Het principe idee achter onze actie is: Dat we zijn
gestopt met vechten. Wij vervangen het lage in
iets hoogs. We ondersteunen wat het leven dient,
waardoor het zich uit gaat breiden.

De uitstralende kracht vermenigvuldigt zich met
iedereen die eraan deelneemt. Je kunt eraan
meewerken “achter gesloten deuren”, maar als je
de moed kunt opbrengen, willen we je vragen deze
informatie te verspreiden onder zoveel mogelijk
mensen.

Moge de hemel ons zegenen met zijn oneindige
steun.
Nooit en te nimmer zullen we de kracht van
bewustzijn onderschatten.
Alles waar we ons op focussen, maken we sterk!
Als iedereen, die heeft besloten met ons mee te
doen, vaak eraan denkt, dat je deel uit maakt van
de matrix transmissie toren van de nieuwe energie
of als je het uitspreekt, gaan de golven van de
transformatie over de planeet uitrollen met nog
meer kracht en gaan alle dimensies vervullen.
Waarschijnlijk zullen we nooit weten hoeveel cowerkers deel uitmaken van onze transmitter.

Netwerken
Ons rooster verbindt zichzelf met de matrix van
gelijkwaardige stromingen van bewustzijn, dat
komt van mensen en groepen die solitair zijn en
het 'licht' dienen op hun eigen manier. Vormen
doen er niet toe. Het is de intentie die ons verenigt.

Maar misschien wil je je laten inspireren door de
woorden van een oudere broer van het licht:
“Daar waar er twee of drie mensen samen zijn in
mijn naam, daar ben ik in hun midden”.

Samenvatting
De transmissietoren zendt frequenties van vrede,
licht, liefde en tegelijkertijd de energie van
positieve verandering, dag en nacht. Omdat het
geen fysieke vorm heeft, kan het niet worden
uitgezet of vernietigt. Het zendt voor altijd.
Iedereen die heeft besloten om deel te nemen aan
de overdracht in zijn of haar geest, maakt er deel
van uit en zend de frequenties ongelimiteerd
vanuit zichzelf.

We willen iedereen bedanken die wil participeren
in dit gemeenschappelijk werk en er andere mee
willen inspireren. Jullie zijn voor altijd gezegend!
We zien elkaar … in het licht!
Lichtwerk is de vrijheid en de eer om het licht
en de liefde met toewijding te dienen

De ziel en zijn hogere aspecten zijn in staat om dat
te doen en nog veel meer dan dat.

PS:
Als je vragen hebt of graag in contact met ons wilt
komen, neem a.u.b. contact op met het bureau van
het Seminarzentrum “Neue Erde”. Ons centrum
staat volledig in dienst van de komende veranderingen. We houden je graag op de hoogte van
evenementen, relevante informatie en actuele
ontwikkelingen.

Het zenden is niet gebonden aan tijd en ruimte.
Het werkt multidimensionaal en kan overal op
aarde op elk ogenblik worden bereikt, in het
binnenste, rond de aarde en in het hele universum.
De zender gebruikt tegenwoordig technische
structuren en frequenties van bestaande
netwerken piggyback, om de transmissie-assen te
vermeerderen. De zender zal schade door straling
van deze voorzieningen neutraliseren of
verzwakken. Ieder van ons, die hier aan werkt,
kiest voor deze weg, en zo zal het zijn.

Als je geen informatie meer wenst, vertel het ons
a.u.b., natuurlijk nemen we je adres meteen van
onze mailinglijst.
Vertaling: Maurice Heijkoop
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