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We zitten midden een weergaloze instroom van hemelse energieën. Deze unieke instroom van Licht is
het resultaat van verbijsterende synchroniciteit welke inhouden: planetaire samen-standen, krachtige
zonnevlammen, buitengewoon krachtige Maan en Zon eclipsen, wereld activiteiten van Licht die
miljoenen Lichtwerkers over de wereld betreffen, bijzondere Nieuwe Maan en Volle Maan
activeringen, en de hartgrondige aanroepen van ieder mens op Aarde die naar God reikt voor
Goddelijke Tussenkomst in hun leven.
Op dit moment smelt deze instroom van Licht samen in een glorieuze symfonie die de Aarde en al
haar levensvormen baadt in frequenties van Goddelijke Genade en Healing ver voorbij alles dat de
Mensheid ooit beleefde. Dit Krachtveld van Licht magnetiseert de Liefde, Harmonie en het Evenwicht
van God uit alle Rijken van Volmaaktheid door het Universum heen.
Deze laatste fase van voorbereiding bereidt iedere man, vrouw en kind op cellulair niveau voor om de
5 Dimensionale Goddelijke Kwaliteiten van Vrijheid, Goddelijke Rechtvaardigheid, Vrijmaking, Victorie
en de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid te integreren in de heilige dagen tussen 14-19
augustus 2010. De Goddelijke Intentie van deze instroom van Licht is om de stoffelijke, etherische,
mentale en emotionele lichamen van de mensheid naar een frequentie die hoog genoeg is, op te tillen
om de banden los te laten barsten met onze op vrees gebaseerde manipulatieve ego’s. Het gehele
Gezelschap van de Hemel staat klaar en wacht op de gelegenheid om ons te helpen bij dit facet van
het Goddelijke Plan.
De Lichtwezens hebben ons een invocatie (aanroep) gegeven om ons voor te bereiden en om ons te
bekrachtigen terwijl we door deze glorieuze ervaring gaan. De invocatie werd geproduceerd als een
video van YouTube, en die wordt dus ook voor jullie gemak in gewoon schrift overgebracht in deze
email.
http://www.youtube.com/user/PatriciaCotaRobles
op en zet hem in je browser.)

(als deze link niet werkt, neem hem dan in je muis

INVOCATIE OM HET MENSELIJK EGO VRIJ TE LATEN
Door het Verenigd Bewustzijn van iedere man, vrouw en kind op Aarde roep ik de Violette Vlam op
van Gods Oneindige Volmaaktheid, en de Goddelijke Kwaliteiten van Vrijheid, Goddelijke
Rechtvaardigheid, Vrijmaking en Victorie. Deze krachtige geschenken uit het Hart van onze VaderMoeder God zullen helpen om de banden te laten knappen met de op vrees gebaseerde en
manipulatieve ego’s als we de weg vrijmaken voor de expansie van de IK
BEN Tegenwoordigheid in de HartsVlam van ieder mens.
Ik adem nu diep in en leeg mijn denken van alle gedachten van de dag. IK BEN ontspannen en vredig
als ik naar binnen keer naar de Goddelijkheid van mijn Hart. IK BEN Een met alle Leven en als IK
BEN wordt opgeheven wordt ALLE LEVEN met mij opgeheven.
Ik heb door de moeilijke problemen gegaan in mijn diverse Aardse reizen naar de glorie van een
Nieuwe Dag die gevuld is met de vol-verzamelde stuwkracht van de Hemel op Aarde.
Victorie is van mij! Victorie is van mij! Victorie is van mij!
Het volmaakte evenwicht van onze Vader-Moeder God is naar Aarde teruggekeerd,
En de IK BEN Tegenwoordigheid van ieder mens staat klaar en wacht op de gelegenheid om de
volledige beheersing over te nemen van onze gedachten, woorden, daden en gevoelens.
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Met dit innerlijk weten realiseer ik mij dat het de verantwoordelijkheid is van de Mensheid om de
volledige manifestatie te worden van onze IK BEN Tegenwoordigheid terwijl we nog op Aarde zijn
geïncarneerd. Dit betekent letterlijk dat we onze lagere menselijke ego’s naar het Licht vrij laten en
onze IK BEN Tegenwoordigheid integreren in onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele
lichamen.
Dagelijks en in ieder uur neemt het Licht van God op Aarde toe. Dit versnelt de integratie van de IK
BEN Tegenwoordigheid van ieder mens op een atomisch, cellulair niveau. Terwijl dit gebeurt worden
iedere elektron, iedere atoom, ieder subatomisch partikeltje en iedere golf in de Aardse Lichamen van
de Mensheid en alle ruimtes tussen de atomen en moleculen van ons lichaam in, gevuld met Gods
Licht. Dit is een uniek geschenk, een heilige gelegenheid en wordt aangeboden aan iedere man,
iedere vrouw en ieder kind op Aarde, Nu en Hier.
Ik contempleer (eenpuntig mediteren) over deze waarheid en terwijl deze heilige kennis in mij
resoneert, beleef ik de Vlam van Goddelijkheid in mijn hart terwijl die zich uitbreidt en uitbreidt. Het
Goddelijke Evenwicht van Liefde, Wijsheid en Kracht die door de Drievoudige Vlam in mijn hart
pulseert omhult nu mijn vier Aardse Lichamen.
Met deze omhelzing van mijn HartsVlam, beveelt mijn IK BEN Tegenwoordigheid liefdevol mijn
menselijke ego om mijn stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen los te laten…
Lager menselijk ego, IK BEN de IK BEN Tegenwoordigheid van je Wezen. Ik Houd van jou en IK
BEN dankbaar voor de gelegenheid waarvoor je gezorgd hebt om te groeien en te leren op dit
stoffelijke plan, maar het is nu tijd voor jou om deze Aardse Lichamen los te laten en om naar
het Licht te gaan.
Menselijk lager ego, met de Goddelijke Kracht en Liefde die IK BEN, beveel ik je in het Licht te
gaan.
Menselijk ego…
Laat mijn STOFFELIJK LICHAAM vrij, en keer terug naar het Licht (herhaal dit 3 x)
Laat mijn ETHERISCH LICHAAM vrij en keer terug naar het Licht (herhaal dit 3 x)
Laat mijn MENTALE LICHAAM vrij en keer terug naar het Licht (herhaal dit 3x)
Laat mijn EMOTIONELE LICHAAM vrij en keer terug naar het Licht (herhaal dit 3x)
Lager menselijk ego, ik Houd nu geheel VRIJ van jou. Stijg omhoog naar de hogere scholen
van lering en word getransformeerd naar Gods Volmaaktheid.
Mijn IK BEN Tegenwoordigheid stapt nu in de volledige autoriteit van mijn vier Aardse Lichamen en
heft me op in energie, vibratie en bewustzijn naar de 5 Dimensionale frequenties van Gods Oneindige
Volmaaktheid. Hier leef IK, ga IK en adem IK in mijn IK BEN Tegenwoordigheid, en IK merk duidelijk
dat IK EEN BEN met ALLE Leven.
Ik weet nu dat ook al staan mijn voeten stevig op Aarde geplant, dat ik tegelijkertijd IK EEN BEN met
alle Opgestegen Rijken van Licht. IK BEN bevrijd Gods Licht in iedere stoffelijke en chemische
interactie van mijn Aardse Lichamen, en herstel en heal alle energiebanden tussen atomen en in
atomen naar een levende,vibrerende gezondheid en oneindige volmaaktheid.
Dit Goddelijke Licht bevat alles wat nodig is om mijn Aardse Lichamen en het gehele stoffelijke rijk van
deze kostbare planeet te helen. Dit Licht bevat alles wat nodig is om de omloop, de draaiing en de
elektronische oplading recht te zetten van iedere cel, atoom en elektron van Leven op Aarde.
NU in mijn IK BEN Tegenwoordigheid, BEN IK de Goddelijke Kwaliteiten van Vrijheid, Goddelijke
Rechtvaardigheid, Vrijmaking en Victorie die de Mensheid bevrijden en alle energiebanden in de
Mensheid, die relaties en uitwisselingen inhouden van alle mensen, alle rassen, alle godsdiensten,
alle organisaties en alle naties. IK BEN bevrijd deze uitwisselingen naar Harmonie van een Hogere
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Orde van Zijn, en hiermee breid ik de invloed uit van de IK BEN Tegenwoordigheid van de Mensheid
op Aarde. Ik ken deze Hogere Werkelijkheid in mijn hart en denken/geest en IK BEN kalmeert de
oceaan van deze Goddelijke Kwaliteiten die uitstromen over de Aarde.
Door mijn IK BEN Tegenwoordigheid, BEN IK een levend, met Licht Gevulde Tempel van
onoverwinbare Volmaakte Gezondheid, Eeuwige Jeugd, Vitaliteit, Vreugde en Gods Oneindige
Overvloed. En…
IK BEN Dankbaar, IK BEN Dankbaar, IK BEN Eeuwig Dankbaar voor mijn
Geliefde Vader- Moeder God – Alles Dat Is – IK BEN. En zo zij het.
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