Speciale Boodschap – Wat gebeurt er? Alles gebeurt!
Door Jenniffer Hoffman – Uriel Heals
Hallo allemaal
Ik stuur zelden door de weekse updates, maar dit is zo’n belangrijke week en we bevinden ons in zo
transformatieve tijd dat ik naar jullie wilde uitreiken om je te laten weten wat er deze week gebeurt en
waarom je je ongeconcentreerd en ongeaard, een beetje verward en zelf alsof je vastzit kunt voelen,
aangezien er nu niet veel beweegt. Ik wou dit eerder deze week schrijven, maar ik was te moe!!
Voelde je je ongeaard, moe en van streek op 3 augustus? Of was je vol energie, gefocust en klaar
voor alles? De kans is groot dat je het eerste voelde en dat komt omdat de aarde op deze datum
gebombardeerd werd met zonnestraling van een C3-klasse zonnevlam. Terwijl het niet krachtig
genoeg was om communicaties te blokkeren, bombardeerde het de aarde met magnetische golven
die krachtig genoeg waren om ons allen fysiek te beïnvloeden, of zelfs zover dat het onze chemische
opmaak veranderde.
Deze zonnevlam opent ons voor een andere belangrijke gebeurtenis, het Grote Kardinaalkruis dat
exact staat op vrijdag 6 augustus, wanneer de maan in Kreeft gaat staan. Dit is zo’n belangrijke
gebeurtenis dat astrologen er meer dan 2 jaar over gesproken hebben. Het geeft een kans om de
wereld te optimaliseren, om de status quo te veranderen, voltooiing te creëren en nieuwe paradigma’s
te verankeren. En op 9 augustus hebben we een Nieuwe Maan!
Als je je transformatie hebt uitgesteld, is het nu de tijd. Het zal zich haasten om je met open armen te
ontvangen. Ben je er klaar voor? (zoniet, is het er in elk geval toch)
Transformatie vindt plaats wanneer onze ziel ons aan ons doel en onze missie herinnert, wanneer ze
weet dat ondanks al onze voorbereiding, de volgende stap nemen het moeilijkste stuk is. Waar gaan
we heen en wat gaan we doen? Wat nemen we mee en wat laten we achter ons? Wat durven we
toelaten met de angst dat het niet zal gebeuren?
Zijn we klaar om in onze grootsheid te stappen? De vraag is niet ‘zijn we echt groots?’, maar kunnen
we onszelf toestaan het lang genoeg te denken en te geloven om het te laten gebeuren?
Wat wordt er ter overweging naar je bewustzijn gebracht? Ben je bereid om los te laten? Weet je wat
je als volgt wilt? Hier is wat iemand mij vandaag schreef:
“Mijn dromen zijn deze week zo levendig, laat staan de diepe emotionele bagage die naar boven
komt. Ik voel me opgebrand door mijn ervaring. We laten blijkbaar een groot deel oude kwesties los,
voor mij overgave is het sleutelwoord.”
De deelnemers in het Miracle Coaching programma zien hun gedachten verschuiven, ze krijgen
opeens klaarheid over levenskwesties waarmee ze jaren geworsteld hebben en manifesteren bij de
minste gedachte.
Denk eraan dat overgave niet betekent dat we opgeven – het betekent dat we stoppen met vechten.
Waar kun je je overgeven en dit doende openstaan voor wonderen waarvan je nooit gedacht had dat
ze mogelijk zijn? Waar heb je nog weerstand? Dat is waar je angsten en twijfels liggen.
Dit zijn vragen om de volgende paar dagen over na te denken wanner wij, de familie van de
mensheid, gebombardeerd worden met de golven van verandering. We zijn er klaar voor, dit is onze
bestemming en we zitten er samen middenin. Dus waar je ook staat in je evolutie, het is een pad van
ontplooiend leren en keuzes voor je. Wanneer alles in de lucht hangt zoals nu, worden onze
gedachten zo belangrijk.
Wees er zeker van dat je gedachten altijd gefocust zijn op wat wilt creëren omdat het gecreëerd zal
worden. Dit energetisch bombardement versterkt onze manifestatie mogelijkheden en creatie vindt
plaats zonder oordeel. Als je geen olifant in je woonkamer wilt, vraag er dan geen. Stel je voor dat het
Universum je zopas de toverlamp heeft overhandigd en dat je alleen maar je hartewensen hoeft uit te
spreken om te manifesteren wat je wilt.
Hoe wil je dat je leven er vandaag en van nu af aan uitziet? Wees stoutmoedig, dapper en overdadig.
Dit zijn de energieën waarmee we deze week werken, dus maak er gebruik van. Let op de tekens die
je krijgt omdat alles betekenisvol is.

Vele zegeningen in deze miraculeuze en wonderbaarlijke tijd,
Jennifer Hoffman
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