‘ The Vortex Within’
Het volgende artikel of oefening is in inspiratie door de Elohim en Lord Melchizedek
geschreven.
“De volgende oefening die wij jullie Lichtwerkers geven, is een oefening waarbij je kunt
denken: “ Waarom heb ik dat niet eerder bedacht”. Deze oefening, The Vortex Within, is
een krachtig hulpmiddel om in een klap beperkende patronen, overtuigingen in je basis
van je bestaan los te laten. Het is een hulpmiddel om verlichting op en van Moeder Aarde
een stap dichterbij te brengen.
Dit werkt door op persoonlijk vlak , door jezelf dieper met jezelf en het huidige aardse
leven te verbinden zodat je jouw/jullie licht en essentie neer kunnen en durven zetten.
Maar ook op collectief vlak. Want oh, wat komen er veel angsten vrij op alle niveaus.
Het enige antwoord op dit proces en hulpmiddel is je te focussen op het licht en het licht
in jezelf.
Je bent het anker, de vuurtoren. Je bent het Shield of the Command. De oefening die we
je geven helpt jullie hier enorm bij. Om het licht op Aarde en in jezelf te vestigen zodat
het staat als een huis, als een rots in de branding. Je ruimt meteen zoveel basale dualiteit
op, waardoor je de oefening als een zegen zal kunnen ervaren. We gaan je leren hoe je
een vortex in jezelf kunt creëren.
De vortex is een zeer grondige verlichting van je stuitchakra en 2e chakra. Je stuitchakra
is met name verbonden met thema’s als: er mogen zijn, overlevingsstrategieën, je
aardeverbinding, overvloed of te kort denken, macht en onmacht, dader en
slachtofferpatronen etc. Je eerste fysieke chakra is verbonden met je eerste leven op
Aarde, je conceptie, je geboorte. Je 8 basiscellen liggen opgeslagen in je basischakra.
Multidimensionaal is je eerste chakra ook de verbinding met er mogen zijn, recht op
bestaan in lineaire tijdlijnen, maar ook in parallelle werkelijkheden. Hier bevinden zich
ook de herhalende lussen van drama en beperkende patronen waardoor we blijven hercreëren. Met doodsangst, maar voor de gevoelige lichtwerkers ook zeker met
levensangst. Met de eenwording van het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn. De
volledige incarnatie van je ziel op Aarde.
Je kunt de oefening alleen doen, maar er licht ook een collectieve boodschap in deze
oefening. Het geeft een extra dimensie en doorwerking wanneer de oefening samen
wordt gedaan. Want met meerdere mensen maak je gezamenlijk ‘The Vortex Within’ en
maak je tegelijkertijd als groep de vortex die neergezet wordt voor het collectieve
proces.
Oefening The Vortex Within:
- Maak je afstemming vanuit je hart met het hart van Moeder Aarde en met de
Bron der Bronnen.
- Vanuit je hart vraag verbinding met de vier windrichtingen en de
corresponderende elementen Vuur, Water, Aarde en Lucht. Deze komen samen in
je hart waar het vijfde element ether tot ontwikkeling kan komen.
- Vraag de Aartsengelen aanwezig te zijn om je eigen Aartsengelkwaliteiten in
jezelf wakker te maken, want je bent het zelf. Bijv.: Aartsengel Uriel, Gabriel,
Raphael, Michael, Jophiel, Zadkiel en Chamuel.
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Vraag hen een voor een je chakra’s vanuit je hart schoon te maken. Je hart, dan je
zonnevlecht, je 2e chakra en je stuitchakra en eventueel je Aardester onder je
voeten.
Ga met je aandacht naar je stuitchakra. Maak hier vanuit je hart volledig
verbinding mee.
Vraag in je stuitchakra de zeven Aartsengelen aanwezig te zijn en hier met jou
een hartsverbinding te maken zodat hier een instroom van hogere energie
mogelijk wordt gemaakt en de Vortex opgebouwd kan worden.
Nodig de Opgestegen Meesters uit aanwezig te zijn en hun energieën toe te
voegen aan de Vortex. Vraag in het bijzonder Lord Melchizedek en de gehele Orde
van Melchizedek hun licht toe te voegen aan de Vortex.
Vraag dit Licht alle thema’s die jou recht van bestaan vanuit verleden, heden en
toekomst; alle doodsangst en levensangst, alle herhalende dramatijdslussen etc.
met dit Licht in de Vortex te transformeren. Toon of zing: AH…….
Vraag de Elohim met het Leven brengend en Leven gevend RegenboogLicht The
Vortex Within te voeden vanuit het hart van de Bron en vanuit het hart van
Moeder Aarde (Alsof een 24-bladige Lotus vanuit het hart van Moeder Aarde en
vanuit de Bron samen komen in het centrum van je stuitchakra en de Vortex.
Vraag de Elohim je te helpen jouw essentie van je ziel tot manifestatie te brengen.
Nodig je ziel uit, zodat je weer helemaal verbindt en de Vortex gevoed wordt met
het Licht van jouw ziel. Zing of toon nogmaals jouw klanken……..

Bij de opbouw van de Vortex mag je deze ook uitbreiden zodat de Vortex voor het
collectief van de mensheid en Moeder Aarde wordt neergezet. Richt je aandacht eens
op het collectief van Europa, zodat het democratisch proces binnen Europa
ondersteund wordt vanuit het Licht.
Het hologram (24 puntige ster (Lotus) met daarin het Ionize symbool)dat werd
gemaakt in 2003 voor La Vie Tara, de Lichtpoort voor Europa, kan een hulpmiddel
zijn om Europa en alle uitdagingen en collectieve processen die op het moment
gaande zijn weer regelmatig te ondersteunen. Het lijkt bijna een vergeten en
afgeschreven kindje, dat door allerlei collectieve processen en krachten gemangeld
wordt. Door ook hier deze Vortex Within in je groepsmeditaties mee te nemen, (het
hologram hoort in het centrum van Europa te staan, onder het Europees parlement
in Brussel), ondersteund het Shield de mensen in Europa, zodat dit vanuit het Licht
en Eenheidsbewustzijn ondersteund wordt zoals is bedoeld: voor het hoogste goed
van iedereen!”
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