De geboorte van de Christus…
Dat ben je zelf!
Het artikel is onder inspiratie van het Liefdesveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim geschreven.

In het artikel van januari 2006, “Bewust worden van het Goddelijk Zelf”, zijn de
hoofdthema’s besproken welke getalsmatig de jaren 2004 t/m 2007 ons kunnen
vertellen. We zijn nu een aantal jaren bezig het Goddelijk Zelf tot in het fysieke lichaam
te incarneren. Een proces van incarneren welke lijdt tot verlichting. Een onderdeel van
dit proces is het erkennen van één van de belangrijkste basispolariteiten van het
bestaan hier op aarde. En dit is niet de polariteit licht en donker, maar de polariteit die
nog dichter bij alles wat leeft, groeit en bloeit ligt: het vrouwelijke en mannelijke
bewustzijn.
Het mannelijk
mannelijk bewustzijn beschadigd.
De afgelopen jaren heeft het vrouwelijke bewustzijn aandacht gekregen, door veel
lichtwerkers, maar juist ook door het boek en de film ‘De Davinci Code’. Juist in de
westerse wereld was het hard nodig dat het vrouwelijke bewustzijn meer aandacht ging
krijgen of misschien wel herontdekt zou worden. Misschien dat de Christelijke gnosis
meer erkenning kan gaan krijgen door deze beweging op wereld niveau. Want juist ook
de leringen van Jezus die het Christusbewustzijn verwierf vertellen over het
samensmelten van het vrouwelijke en het mannelijke bewustzijn. Daarom heeft via de
kerkelijke leer in 2000 jaar tijd nog niet 1 persoon tot verlichting kunnen komen. Vanuit
polair denken, het mannelijke in dit geval is dat zeer moeilijk. Vorig voorjaar is het
artikel / meditatie ‘De terugkeer van de Goddelijke Moeder’ in verschillende bladen
verschenen en zelfs wereldwijd via email verspreid. Dit heeft duidelijk gemaakt dat het
vrouwelijke bewustzijn herkenning in de mens teweeg brengt en vrij makkelijk wordt
opgepikt. Sommige verkondigen dat dit het antwoord is op de wereldproblemen en de
verharding van de maatschappij. Maar ook het vrouwelijke bewustzijn, hoe fijn ook, is
polair. We hebben het vrouwelijke in ons nodig en het mannelijke ook. Je zou eigenlijk
kunnen stellen dat het vrouwelijke bewustzijn soms geheeld moet worden, maar
eigenlijk heeft het alleen erkenning nodig. Het is er en gaat stromen en je krijgt er
steeds meer gevoel en creatieve ideeën bij hoe je hier mee om kunt gaan.
Anders verloopt het met het mannelijke bewustzijn. Hier is meer dan 2000 jaar gebruik
en misbruik van gemaakt. Er is over de top mee omgegaan, kracht is macht geworden,
de batterij (Moeder Aarde) loopt letterlijk en figuurlijk leeg. Het mannelijke bewustzijn is
het deel wat heling nodig heeft op individueel niveau en op collectief niveau. Alle
slachtoffergevoelens, maar ook dadergevoelens, oorlog, geweld en angst liggen ten
grondslag aan een verminkt mannelijk bewustzijn. Dit komt niet door het ontbreken van
het vrouwelijke bewustzijn. Eigenlijk hebben we het vrouwelijke bewustzijn in de
beschermingsmodus gezet. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het bewust
worden van je eigen vrouwelijke bewustzijn kan helpen je mannelijke deel, wat dus
verminkt is, te helen zodat beiden weer samen kunnen werken.
Innerlijke conceptie.
Wanneer het vrouwelijke bewustzijn en het mannelijke bewustzijn weer samen gaan
werken gebeurt er iets heel speciaals. Waar in de biologische samensmelting van
vrouwelijke en mannelijke energie, energie vrij komt (liefde) en ontstaat er nieuw leven,
conceptie genaamd. Dit is een alchemistisch proces wat na de fysieke conceptie en
geboorte nog een keer op innerlijk of psychologisch/geestelijk niveau herhaald moet

worden om verlichting te bereiken. Door op dit niveau vrouwelijk bewustzijn samen te
laten komen met het mannelijke bewustzijn komt er weer liefdes energie vrij. Dit wordt
de Heilige Geest genoemd. Hierdoor wordt de Heilige Drie-Eenheid gevormd in je zelf.
Dit is een innerlijke conceptie en geboorteproces van de Christus!
Fysieke ontwikkeling in 2007.
Het jaar 2007 zal dit proces getalsmatig weerspiegelen. Het is het samenkomen van de
Goddelijke Moeder en Vader (2) vanuit het Niets (0) en Al-Wat-Is (0). Dit komt op het
gehele fysieke niveau tot ontwikkeling (7). De zeven staat voor het indalen van de 7
basiskleuren, stralen van uit de Bron in de 7 fysieke chakra’s. Het proces wat in 2004 is
gestart komt in 2007 tot voleinding (9). Wanneer je dit proces aangaat maak je weer
contact met de essentie van wie je werkelijk bent.
Dit proces begint met de erkenning van je eigen vrouwelijke bewustzijn. Nu is het de tijd
om het polaire bewustzijn op aarde te transformeren en het mannelijke bewustzijn te
helen. De drie-eenheid tot ontwikkeling te laten komen. Dit is de geboorte van de
Christus of het Eenheidsbewustzijn. Hieronder volgt een samenvattende
oefening/meditatie vanuit het Regenboogpad®, zodat iedereen de stap en de
ontwikkeling, welke in 2007 tot ontwikkeling komt, kan ondersteunen. (Het kan heel
nuttig zijn eerst nog eens de oefening om het vrouwelijke bewustzijn wakker te maken
nog eens te doen, zie de website of Spiegelbeeld april 2006).
Meditatie:
• Ga rustig zitten en maak je verbinding met de zes richtingen vanuit je hart.
• Vanuit je hart vraag de verbinding met de vier elementen op de volgende wijze:
- Vanuit het oosten nodig je het element vuur in jezelf uit aanwezig te zijn.
- Vraag verbinding met het element water vanuit het zuiden.
- Vraag verbinding met het element aarde vanuit het westen.
- Vraag verbinding met het element lucht vanuit het noorden.
• Voel of ervaar de werveling van de vier elementen samenkomen in het centrum van je
hart. Voeg hierbij de liefde uit je hart zodat het vijfde element ether tot ontwikkeling kan
komen.
• Nodig de dertien Aartsengelen uit aanwezig te zijn zodat het dertienvoudige
Aartsengelen bewustzijn in jezelf wakker kan worden.
• Vraag de dertien Aartsengelen je helemaal schoon te maken op fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel niveau. Vraag hen je weer af te stemmen op de Bron der Bronnen,
te voeden vanuit het hart van Moeder Aarde en de Godsvonk in je hart.
• Maak volledig contact met de Godsvonk in je hart. Neem een thema in gedachte die je
wilt veranderen in je leven. Focus helemaal op dit thema en merk dan op:
- Welk lichaamsgevoel hoort hierbij.
- Welke gedachten heb je over jezelf als je dit voelt.
- Welke emotie voel je dan in je lichaam.
• Maak met je intentie contact met het eerste moment dat je dit hebt gevoeld in contact
met je vader. Wordt dit moment volledig bewust. Hoe voelt het hier, wat probeerde je te
doen. Zag je vader dit? Wat had je eigenlijk nodig? Wat ben je gaan geloven?
• Vraag je begeleidende engelen samen met de 13 Aartsengelen in dit moment aanwezig
te zijn. Vraag hen dit moment volledig te transformeren. Vraag hen alle oorzaken en
gevolgen van lijden te transformeren: de woorden die je bent gaan geloven, de emoties,
de energie. Vraag hen je weer volledig af te stemmen op de Bron en de Godsvonk in je
hart.
• Vraag de Meesters van de Grote Witte Broeder/Zusterschap bij dit moment aanwezig te
zijn. Vraag hen met hun meester-frequenties jouw eigen meester-frequenties wakker te
maken.
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Vraag vanuit het hart van de Bron en vanuit het hart van Moeder Aarde het Liefdesveld
van de Verbondenheidskinderen en de Elohim aanwezig te zijn. Vraag hen met de
Gouden, Ultraviolette Regenboogenergieën en het Kristallijnen RegenboogLicht de
situatie en het kind in jezelf te doorspoelen met de Leven gevende en Leven brengende
Regenboogenergieën.
Nodig het kind uit in je hart aanwezig te zijn. Vraag het kind zich weer te verbinden met
Heel-Zijn. Met de Goddelijke vader. Toon eventueel je hartstonen om dit proces te
ondersteunen.
Voel vanuit je hart hoe dit thema via jou, je vader, via de mannelijke familielijnen
aanwezig is en doorgegeven wordt. Vraag de 13 Aartsengelen dit thema tot dertien
generaties terug te transformeren. Vraag hen de dertien generaties weer af te stemmen
op het Goddelijk mannelijke bewustzijn vanuit de Bron der Bronnen.
Voel ook eens of via je moeder dit thema en haar mannelijke familielijnen aanwezig is.
Vraag de dertien Aartsengelen ook hier tot dertien generaties terug het mannelijke
bewustzijn weer te herstellen en in evenwicht te brengen met het vrouwelijke bewustzijn.
Vraag de Regenboogenergieën door de generaties heen te stromen en weer te verbinden
met de Leven gevende en Leven brengende energieën vanuit de Bron, weer te voeden
vanuit de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader.
Vraag vanuit je hart de dertien Aartsengelen alle collectieve blokkades, verwarring, pijn,
verdriet, boosheid en angst op het mannelijke bewustzijn volledig te transformeren. Alle
vervormingen door de tijden heen vanuit het vrouwelijke bewustzijn en het mannelijke
bewustzijn. Alle vervormingen vanuit de godsdiensten en religies. Vraag de dertien
Aartsengelen het collectieve bewustzijn op Aarde volledig te voeden vanuit het Licht in
het Licht, vanuit het hart van de Bron der Bronnen. De verbinding met de Goddelijke
Moeder en de Goddelijke Vader.
Vraag het Liefdeveld van de Verbondenheidskinderen en de Elohim het collectief van de
mensheid en geheel Moeder Aarde te verbinden en te voeden vanuit het centrum van de
Bron, de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader. Zie hoe de aarde doorspoeld en
omspoeld wordt met de Regenboogenergieën van het Kristallijnen RegenboogLicht. Zie
hoe jou hart en het hart van Moeder Aarde open gaat. Toon of zing je hartstonen …
Ga in diepe verbinding met je hart, met het centrum van jouw centrum.
Vraag vanuit je hart contact met het moment van jouw conceptie. Het moment dat de
vader energie(zaadcel) samenkomt met de moeder energie(eicel).
Vraag de dertien Aartsengelen de zaadcel en de mannelijke energie en de eicel, de
vrouwelijke energie helemaal schoon te maken als dit nog nodig is. Vraag het moment
van de bevruchting af te stemmen en te voeden vanuit het hart van Moeder Aarde en in
resonantie te brengen met de Godsvonk in je hart.
Nodig nu de Opgestegen Meesters uit, de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader.
Vraag de Christus en Maria Magdalena aanwezig te zijn samen met de Heilige Geest en
je eigen Goddelijke Geest, je ziel. Vraag hen allen dit moment van samensmelten te
ondersteunen. Zie hoe de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder in jou
samensmelten en de Goddelijke Christusgeest het vruchtje doorstraalt en begeesterd.
Vraag de Goddelijke Geest, je ziel in verbinding te gaan met het vruchtje.
Vanuit het hart van de Bron kun je eventueel je ziel uitnodigen in te dalen tot in het hart
van je vruchtje. Voel het samenkomen van de Goddelijke Vader met de Goddelijke
Moeder met jouw Geest, het Verbondenheidskind/ Christuskind dat je zelf bent.
Voel de verbinding van deze drie-eenheid.
Adem deze drie-eenheid het fysieke vruchtje binnen, je lichaam. Voel de verbinding met
je emotionele, mentale en spirituele lichamen.
Voel vanuit het centrum van je vrucht, de drie-eenheid van vrouw/man/kind in je
aanwezig, behorende bij dit Kristallijnen bewustzijn van het RegenboogLicht. Toon of
zing vanuit je hart…..
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Voel hoe de Goddelijke Drie-eenheid zich manifesteert in jou. Adem dit weten, dit
Kristallijnen Licht door heel je ontwikkeling heen. Zie hoe het Kristallijnen
Liefdesbewustzijn in Heelheid in jou en op Moeder Aarde tot manifestatie komt .
Dit is de geboorte van de Christus of het Verbondenheidskind in jezelf!

Herhaal deze oefening regelmatig, alleen of met een groepje en merk op hoe je steeds meer
polaire energie in je eigen leven en op collectief niveau kunt transformeren.
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