bewustwording
tekst: Elohim Yael / www.ajourneyoflight.uk
beeld: Juul van Aken / www.kotuku-art.nl

Nieuw Licht, nieuwe werkelijkheid
Het is volop voelbaar en zichtbaar in de wereld dat we leven in een verandering van tijdperk. Angst
en hoop, inspiratie en confrontatie, wanhoop en geduld staan merkbaar op gespannen voet met
elkaar. We worden langzaam wakker en beginnen nieuw licht te werpen op de potentie van ons
samenzijn op aarde. Maar het denken in verschillen, in goed en fout en positief en negatief blijkt
hardnekkig. Het blijft maatgevend voor hoe we met onszelf en elkaar omgaan.

W

illen wij daadwerkelijk elkaar en onszelf fundamenteel
anders gaan benaderen, dan hebben we voorbij het
spanningsveld van goed en slecht te gaan en de heelheid hiervan te belichten. We hebben een shift te maken in onze
belichtingswijze om daarmee daadwerkelijk ander perspectief
te creëren. Dit ‘Nieuw Licht Perspectief’ staat klaar om doorgegeven te worden en verspreid te gaan worden.

Vrede als waarde oordeel
“ As I walked out the door toward the gate
that would leed to my freedom,
I knew that if I did not leave my bitterness,
I’d still be in prison. “ Nelson Mandela
De setting van deze woorden en ook de woorden zelf geven
meteen het spanningsveld weer dat wij als mens ervaren rond
vrede. Want voor vrede wordt iets opgegeven. Er wordt iets achtergelaten, een strijd, een situatie, een emotie, om plaats te
maken voor een nieuwe omstandigheid. Niet zelden vinden
betrokkenen hierbij dat ze iets inleveren om tot een nieuwe
verstandhouding of overeenkomst te komen. Dit leidt tot een
soort forcering met verliezers en winnaars en kent de AFwezigheid van iets voor de AANwezigheid van iets anders dat als
oplossing of beter gezien wordt.
Bij de realisatie van dit nieuwe en betere lijkt het onoverkomelijk
ons af te willen wenden van het oude en dit niet meer te willen.
We willen weg van de oude situatie, ervaringen, gedachten en
emoties, van de strijd en de pijn en willen het overwinnen. We
zeggen in feite NEE tegen het oude en koppelen er zo een ontkenning of afwijzing aan. We geven het een signaal van er niet
(meer) mogen zijn of niet goed (genoeg) zijn mee. Zolang we
blijven uitgaan van het principe van goed en fout, van zwaar en
licht, bitterheid en compassie enzovoorts lijkt dit waarde oordeel
ten aanzien van het oude onvermijdelijk. En zal vrede beladen
blijven, als een leeg omhulsel, omdat er geen plaats is voor de
verliezer, het ‘oude’, ‘foute’ en minder fijne.

Shift in perspectief

Het oude heeft ons gebracht
waar we nu zijn en hoort er
onlosmakelijk bij om een
volgende groeistap te
kunnen maken
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Wie voorbij deze beladenheid wil, heeft beide aspecten te erkennen als even waardevol - zowel Ja als Nee, Nieuw en Oud, Goed
en Fout, Angst en Hoop en Zwaarte en Licht. Het oude heeft ons
gebracht waar we nu zijn en hoort er onlosmakelijk bij om een
volgende groeistap te kunnen maken. Het één is niet beter dan
het andere. Dat is een waarde oordeel dat wij er zelf aan geven.
Pas als we dit in het hier en nu onderkennen en zowel het positieve als het negatieve weten te omarmen, vervalt de lading. Als
yin en yang zonder innerlijk spanningsveld die samen een harmonische twee-éénheid vormen in plaats van elkaar het licht
niet in de ogen gunnen.

Ja zeggen tegen ‘Oud’ in plaats van Nee,
doet pas écht nieuw perspectief ontstaan.
Het één kan niet zonder het ander, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden en evolueert door en met elkaar. We hebben dan
ook het oude mee te nemen naar het nieuwe dat we willen (creëren), in plaats van het niet meer te willen. Enkel door beide kanten (blijvend) het respect te geven dat ze verdienen, kan er vrede
of harmonie ontstaan vanuit heelheid in plaats vanuit de verdeeldheid van het dualistische goed en slecht. Het angstige,
kwade, negatieve en donkere is op deze manier vanuit gelijkwaardigheid verbonden met dat van het goede, liefdevolle, positieve en lichte. Als twee (tegen)delen die in balans elkaars
tegendeel opheffen en nieuwe mogelijkheden creëren vanuit
eendracht.
Dit is de verandering die we in onze belichtingswijze te maken
hebben om onszelf en anderen fundamenteel anders te gaan benaderen. Het creëert Nieuw Perspectief en verbindt naar heelheid en harmonie op aarde, in jezelf en met de ander.

Een nieuwe werkelijkheid
Willen wij daadwerkelijk een nieuwe én gezamenlijke wereld neerzetten vanuit universele (mens)waarden zoals gelijkheid, harmonie en liefde, dan hebben we iedereen mee te nemen en
niemand uit te sluiten of achter te laten. Het Nieuwe Licht Perspectief reikt hiervoor de mogelijkheid aan, omdat het in staat
stelt de weerbarstigheid van goed en fout, blank en zwart, man
en vrouw, rechts en links, bewust en minder bewust... te doorbreken zodat we daadwerkelijk gehoor kunnen geven aan waar
we het allemaal diep in ons hart over eens zijn. Namelijk dat al
deze verschillen en tegenstellingen er niet toe doen en dat we
allemaal welkom zijn zoals we zijn en in de kern gelijken zijn,
ongeacht achtergrond, status en cultuur.

Dit plan heeft te maken met het Verbond van de Gelijkheid der
Volkeren en betrekt ook andere (sterren)stelsels of universa om
te komen tot een gezamenlijke éénheid voor het Universum en
(al) haar bewoners. Dit Verbond is september 2015 nieuw leven
ingeblazen doordat de betrokken energieën, waaronder de stamhouders en oer energieën van de verschillende stammen en volkeren op en buiten de aarde, de terugkeer van de non-duale
betekenis van het Licht (op aarde) ondersteunden. Dit Licht, het
waarachtige licht, kent immers ruimte om elkaar als gelijken te
zien en verwelkomen, ongeacht iemands wezen, verschijningsvorm, ware aard, oorsprong of bewustzijnsniveau.
Vervolgens is het Nieuwe Licht tijdens de zonnewende vorig
jaar, op 23 december, leven ingeblazen. Sindsdien heb ik gewerkt
aan de bestendiging ervan, waardoor bijvoorbeeld tijdens de
Consciousness Convention op 17 en 18 september jl. een lichtvonk naar de aarde gebracht kon worden om via een mede-spreker in te dalen in het stoffelijke, het water, het fysieke en de daar
aanwezigen, met als doel doorgegeven te gaan worden. Want
dit Nieuwe Licht Perspectief zal vanuit een domino-effect bijdragen aan de transitie op aarde naar heelheid en harmonie, in
jezelf en met de ander. Essentieel voor de vormgeving hieraan
is de openheid van het Hart, en daar gaat het volgende artikel
op in. <

Het huidige tijdperk van verandering is ondertussen zo ver gevorderd dat we écht in staat zijn om voorbij de zwaarte en de
verdeeldheid van het dualistische goed en slecht te gaan en in
de kracht van de nieuwe mogelijkheden te stappen – probeer het
maar eens met behulp van de schildering. Weet dat het nieuwe bruist
en vibreert. Het wil dansen in de armen van de mens en doorgegeven worden. Het wil glimlachen over hoe wij elkaar steunen en elkaar verder dragen op weg naar een nieuwe eenheid.
Hierbij is één ding zeker. Als alles en iedereen zich welkom weet,
zich erkend en gezien voelt, kunnen we als geheel de stap
maken naar nieuw. Hierbij voedt het blijven zien van niet-heelheid het licht van afgescheidenheid en daarmee de verdeeldheid
in en onder ons. Aan jou de keuze.

De Poort (Gewaarwordingsoefening)
Wat word je gewaar als je vanuit verbinding met het hoogste goed in
jezelf, met jouw innerlijk licht, contact maakt met de schildering? Houd
hierbij de ervaring in je lichaam, blijf aarden en je lichaam voelen.
Kosmisch vredesproces
Het Nieuwe Licht Perspectief staat niet alleen aan de basis van een vredesproces voor de aarde. Het is onderdeel van een groter plan, namelijk
een kosmisch vredesproces.
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