Paasfeest 2022
Uit Licht zijn jullie geboren en tot het Licht zullen jullie wederkeren – verkerend tussen licht
en donker – Kosmos en Aarde – goed en kwaad – Yin en Yang – zoekend naar balans –
Liefde -geborgenheid – Vrede en jezelf.
Deze weg is, het weer terugkeren door alle ervaringen heen – tot je ware zelf – en het Licht
– de liefde hebt leren herkennen in jezelf. “Ik ben die Ik ben” waarna je deze gaat leren
zien en ervaren in al wat leeft, waarvan het zwaarste, is in je medemens. Dit is de
kruisweg tot overgave. “Uw wil geschiede”. Ik blijf de weg en de Liefde trouw, om
uiteindelijk na alle strijd en disbalans te kunnen zeggen net als Jezus de Christus deed
“in uw handen beveel ik mijn geest”.
Ik ben Liefde – Goddelijk – verbonden – deel van het Universum van al wat leeft. Licht uit
licht dan ben je ingewijd. Je hebt alle initiaties doorstaan, het Christuslicht – het Goddelijk
Licht is in mij tot wasdom gekomen, en kent nu God’s energie – en mag Haar/Zijn handen
en voeten zijn, begrijpt nu wat liefde is en dat geeft Vrede en Licht op je pad – genoeg om
uit te delen – onbaatzuchtig.
Vele malen worden dus ook wij gekruisigd en verraden – door valse Liefde omringt en aan
verleidingen blootgesteld. Gekruisigd, gestorven en begraven – want iedere keer leert de
geest, jouw geestkracht te sterken. Na de bezinning, na de pijn en verdriet er het goede uit
te halen, dan na drie dagen (de verwerkingstijd) weer op te staan. Gesterkt en vol lering
en inzicht weer verder te gaan en het goede eruit te halen.
Te vergeven, want de Liefde - God is genadig- en weer verder te gaan op je pad van
verlichting. Te accepteren – het is zo het is – toeval bestaat niet. Het lot is aan het werk of
karma. Bewust te zijn van wat je doet en de consequenties daarvan op je leven, maar ook
dat van een ander. Je medemens, die ook zijn eigen weg loopt en niet zomaar op je pad
komt. Mindfulness – bewustwording van wie je bent, weer leren staan en lopen, er mogen
zijn – open, oprecht en eerlijk, tot wasdom komen.
Ja dan hebben we nog veel te leren, eigenlijk is het niet eens zo moeilijk. Onze weg zit
perfect in elkaar, maar helaas zit ons Ego, tekort aan vertrouwen – denken dat als je geld
hebt, dat je meer bent dan een ander, vaak in de weg.
Durf los te laten. Jezus zegt, en daarmee God, “Volg mij en vraag niet” God zorgt laat mij
je leiden – wees niet bang, durf mij en daarmee jezelf, te vertrouwen. Want immers ben je
op zoek naar Licht en liefde begin dan bij jezelf want zoals ík ben die Ik ben ”ben jij ook
die Ik ben. Wij zijn dus één, in Liefde. Laat mij nu je voorbeeld zijn en iedere keer als je
weer aan de volgende kruisweg begint zal je minder sterven en het verraad herkennen
Verleidingen weerstaan – steeds meer zien dat je eeuwig bent, de dood minder vat op je
heeft, dat je op kunt staan en weer opnieuw beginnen, door de kracht van jouw geest,
verbonden met de de Universele Liefde. Het leven steeds meer lief gaat hebben, omdat je
de bedoeling en haar weg, die van de ziel en geest gaat herkennen en invullen. Dat
noemen we bewustzijn- mindfulness- Geestkracht, alles stroomt uit de Bron van Liefde.
Alle kanten van Zijn, en van het Leven, leer je te ontcijferen totdat jij het leven bent, en
niet het leven jou te pakken heeft. Je bent eeuwig – dood bestaat niet.

De Heer, de Liefde, is mijn herder mij zal niets ontbreken – God zorgt. En ook al ga ik
door een dal van duisternis, ik vrees geen kwaad want het Licht leidt mij. De Heer, de
Liefde, is mijn herder mij zal niets ontbreken
Na de Herfststorm – de moeilijke tijden komt de wintertijd van afsterven rust en bezinning.
Na de winter – is het weer Lente – Pasen – opstanding.
We zien het licht weer – de zon – komen weer tot leven – maken nieuwe plannen en gaan we
doen en ontdekken. Het bewustzijn wordt ingezet om het Pad te vervolgen – te groeien en te
bloeien. Beginnend bij onszelf en in de zomertijd als je zover bent, het zaad uit delen. In het
klein of in het groot, beiden even belangrijk. Je zult ervaren dat dat het mooiste is dat er is,
want zo werk je mee aan een mensheid en een wereld van Vrede waar we zo naar op zoek
zijn. Maar het begint echt bij jezelf. Zo open je oog en ga met opgeheven hoofd ,en leer
waarlijk mens te zijn, in waarlijk Licht, in waarlijke Liefde te zien en worden. Dan zul je
wakker worden uit de illusie waarin je leefde. En werkelijk leren leven – oprecht – eerlijk –
eerzaam en Liefdevol. Verbonden met jezelf – de Liefde – Kosmos en Aarde. En vandaar zal
hij wederkomen – het Christuslicht – geboren in de mens van goede wil en welbehagen.
Ditzelfde verhaal geldt ook voor deze tijd van oorlog – indoctrinatie – tirannie – misbruik –
vernielzucht – materialisme – machtsmisbruik – vervuiling – dood en verderf … vult u zelf
maar in. Kruisiging – sterven – opstanding – chaos – disharmonie – inzicht – harmonie.
Het is heftig, maar alle verandering begint bij jezelf, en zolang we niet willen zien, horen
wat er werkelijk gezegd wordt en willen voelen, want voelen is leven en zijn.
Gevoel en verstand laten samenwerken en daarmee Kosmos en Aarde – lichaam en geest.
Zolang we het Ego de hand geven in plaats van de liefdeskracht houdt de “mensheid” de
chaos in stand. God is waarlijk Liefde en er komt een dag dat we deze weer leren
verstaan – zien – voelen. Dus doe wat je kan werk aan bewustwording, voed je Geest
want als hij niet geprikkeld wordt valt hij in slaap. Zie je geestkracht en gebruik haar en
sterk haar door uit ervaring te leren. Zie hoe mooi je bent, en zie al wat leeft flora en fauna.
Leer over de elementen water, lucht, vuur en aarde want je maakt er deel van uit, je bent
er mee verbonden. En weet dat er vele engelen zijn die je helpen en je proberen te bereiken
namens God’s Liefde – de hemelen – de sferen – God’s werelden zijn dichterbij dan je
soms denkt.
Leer je intuïtie te gebruiken en verwar deze niet met je eigen gedachten. Laat je inspireren
door God’s liefdevolle energie, op vele wijzen naar ons gebracht. Laat het Pasen zijn, het
feest van opstanding- overwinning op de dood – het licht dat altijd schijnt, ook achter de
wolken. Denk hieraan in de Herfst en de Winter en als het lente is en de Zomer vangt aan.
Pluk de vruchten en wees dankbaar en laat ze niet uitdrogen of verdorren. Zorg voor een
goede balans en leef in harmonie met jezelf en het leven, dan is de volgende Herfst in je
leven minder heftig.
Dat is Liefdeskracht – Geestkracht.
Vol liefde en Lichtkracht voor jou, en allen die willen en kunnen luisteren, is dit
opgeschreven.
Met God’s zegen vanuit het leven-gevende Licht.
Vanuit God’s lichtkracht ontvangen – Elly breed
Spiritueel leidster “Espirit”

