Het Adamantine Grid ontwaakt
Een nieuw grid is wakker aan het worden om de nieuwe frequenties van Moeder Aarde
tot manifestatie te brengen. Met nieuwe paradigma’s vanuit Wijsheid en
Eenheidsbewustzijn op Aarde wakker te maken.
Het nieuwe grid wordt volledig opgebouwd uit Adamantine Licht deeltjes. Dit is een
multidimensionaal grid.
Het Bethlehemgrid en het kristallijnen grid hebben meer de kwaliteiten van verankeren
en weer geboren laten worden van het Christusbewustzijn. Het Adamantine grid
stroomt door alles heen, verenigt tijdlijnen van de Aarde, maar laat ook oude tijdlijnen
die niet meer nodig zijn los. Hierdoor gaat de ervaren werkelijkheid veranderen.
Wanneer je op het Adamantine grid bent afgestemd wordt je getraind in de
multidimensionale werkelijkheid. Je eigen zielenervaringen door alle tijdlijnen heen
gaan door een transformatie proces heen waardoor heelheid en Eenheid ontstaan.
De polarisatie op Aarde komt tot een ompoling waardoor als het leven op Aarde vanuit
Eenheidsbewustzijn zal gaan reageren.
Adamantine gaat door alles heen, duld geen angst, haat , geweld, grensoverschrijdingen
of onechtheid. Adamantine is nu de meest verfijnde Licht, Liefdes en
Wijsheidfrequenties die zich op Aarde aan het manifesteren is. Adamantine overstijgt de
polariteit van mannelijk- en vrouwelijk bewustzijn, van licht en donker, dag en nacht.
Adamantine wordt jullie lichtste en tegelijkertijd jullie krachtigste manifestatie van ‘
Zijn’. Het zal al het duister, of wat in het duisterontwikkeld ontmantelen en in het Licht
plaatsen. Dit gebeurd op klein menselijk niveau, maar ook in het groot op wereld toneel
en zelfs multidimensionaal. Zo zullen bijna alle healingsystemen, geloofsstromingen
ontmanteld worden omdat ze niet vanuit de warachtige Bron zijn ontsprongen. Hoe
goed bedoelt mensen er ook mee werken. Zelfs de geschiedenis van de Aarde, de
mensheid is anders verlopen dan dat wordt onderwezen. Niets is wat het lijkt wanneer
het Licht vanuit de warachtige Bron der Bronnen meer en meer verankert wordt. Dit zal
doorwerken op de Akasha’s, geschiedenis wordt herschreven, op lineair niveau gaan
jullie met het Adamantine Licht de toekomst en de geschiedenis veranderen.
Het Adamantine grid verankerd zich op het niveau van waar jullie de Lichtsteden
activeerden, de Binnen Wereldse Steden matrix. Door jullie Lichtsteden te heractiveren
zal het Adamantine Licht als een multidimensionaal netwerk over de Aarde verspreiden.
De Aarde zal een nieuw Licht uit gaan stralen door de nieuwe frequenties en enkel en
alleen nog functioneren in afstemming op de Bron der Bronnen.
Maak de voor jullie bekende in- en uitstroom vortex. Vraag de Elohim aan de vortex toe
te voegen: het Adamantine vuur, Adamantine water, Adamantine Aarde en het
Adamantine lucht. Zie hoe jouw Lichtstad vanuit de Binnen Wereldse Steden matrix
doorstroomt met Adamantine Licht. Alsof de Lichtstad in een 144 bladige Lotus staat
van Adamantine Licht en toon de klank AUM.
Zie hoe het Adamantine Licht tot manifestatie komt en de Lichtstad en jezelf naar
nieuwe multidimensionale niveaus brengt en verder wakker maakt. Zie hoe het netwerk
van Lichtsteden met elkaar verbonden is en het Adamantine Licht hierdoorheen
stroomt. Net zolang tot het gehele netwerk in en om Moeder Aarde volledig volledig

wakker is. Toon nog eens de klank AUM. Zie de vortex, jouw Lichtstad en Moeder Aarde
doorspoeld met Adamantine Licht. Het Adamantine Licht zal jouw bevrijden!
(in afstemming geschreven met Lord Melchizedek en de Elohim)
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