
 

 

 

Origineel artikel Christmas Message- The Secret of Abundance  
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Dank u. Dank je kosmisch bewustzijn om mensen beschikbaar voor de Rainbow - Phoenix 

lidmaatschap zitting van 18 december 2013 . Will Berlinghof is de Tolk voor uw berichten . Joan Mills 

de vraagsteller en energizer . De wet van het Licht , de Wet van Liefde , en de Wet van Eenheid zijn 

ingeroepen . Is er een opening Bericht of elk evenement dat u zou willen bespreken op dit moment 

alstublieft? 

 

Dat als het dicht bij die tijd dat een meerderheid van de mensheid viert die speciale tijd in het 

christendom bekend als Kerstmis , dat dit besef heeft wel een kerst boodschap . Dat voor veel , 

vooral die in westerse landen , die met de tradities van het noordelijk halfrond , zal de christelijke 

pad te houden dit keer als een speciale gelegenheid , een bijzondere tijd . 

 

Dit bewustzijn heeft eerder gesproken over hoe het is dat Kerstmis is verbonden met dat wat de 

winterzonnewende op het noordelijk halfrond en in het verlengde van die christelijke achtergronden 

en religies , ook gevierd op het zuidelijk halfrond , waar het is om de zomerzonnewende . In ieder 

geval dat wat de gevierde tijd die bekend staat als de feestelijke seizoen , is diep verbonden met de 

Solstice energieën : de traditie van het licht terug te keren naar de Aarde . De dagen steeds langer op 

het noordelijk halfrond is dat originele premisse waarop het begrip van het geven van geschenken 

 



afkomstig is . Voor het door oude mensen de gave van God Zelf, van de zonne- entiteit en de Moeder 

Aarde die op het moment van de kortste dag van het jaar op het noordelijk halfrond , het draaien van 

de cyclus , de omkering van de stroming , is wordt beschouwd die welke optreedt . Dat na het 

ervaren van de kortste dag van het jaar , dat die de minste hoeveelheid zonlicht beschikbaar is , 

Moeder Aarde bereikt de uiterste rand van haar cyclus en keert terug van die kortste dag , dat punt 

van de minste energie van de zonnegod , dat wat is de zon. 

 

Deze concepten werden oorspronkelijk begrepen en vormen de basis van het leven van degenen die 

op Moeder Aarde in de nabijheid en vereniging leefde . Maar dit bericht is geperverteerd als degenen 

die de macht hadden , die wilden de mensheid te distantiëren van een echte verbinding met de 

onderhoudende kracht en genade van Moeder Aarde , tot een situatie waarin er weinig of geen 

verbinding met Moeder Aarde , om haar cycli , om de universele patronen , en zo kwam het dat de 

winterzonnewende werd geperverteerd tot datgene wat een viering van de God grote krachten op 

de planeet in de geboorte van Jezus , de Christus een was . 

 

Maar zelfs de christelijke traditie viert deze terugkeer naar het Licht, de hervatting van de 

vruchtbaarheid cyclus en de feestelijke gelegenheid dat is Kerstmis is er een die inderdaad nog 

steeds wordt geassocieerd met Licht. Aldus is het dat mensen zetten lichten op hun boom , een 

symbool van vruchtbaarheid . Aldus is het dat mensen zetten lampjes op hun huizen en struiken om 

dit eeuwenoude begrip dat het Licht van de Zon van God , is altijd aanwezig en is terug te vieren . 

 

Echter , in deze tijd waarin zoveel onbewust en onbewust vieren heidense tradities , dat er ook een 

verschuiving in de mentaliteit van de mensheid , vooral de orthodoxe religies , vooral de christelijke 

gevestigde religies is geweest. Dat het alleen over de geboorte van God in de vorm van de Zoon en 

die hoeft men niet begrijpen van de diepere implicatie van een associatie met de natuurlijke ritmes 

en cycli van Moeder Aarde en Vader de Zoon , van de diepe betrokkenheid die Moeder Aarde heeft 

ten opzichte van alle haar wezens , inclusief de mensheid. 

 

Dit heeft natuurlijk allemaal gemaakt door degenen die belast zijn , die Machthebbers , die elite 

groep die de Archonians zijn , de Orion / Reptielen . Die zij zelf hebben vervangen door de geestelijke 

krachten en de Goddelijke uitingen van dat wat de God 

 

dwingen dat is in alle . Zij hebben een systeem van geloof die zeer wordt beperkt en gestructureerd , 

met de nadruk mensheid in bepaalde gebieden gemaakt . Het geloof van de meeste religies helemaal 

niet proberen om de volger te verheffen tot een positie van begrip en weten , van kennis van de 

ware verbinding tussen Goddelijke Geest en elke uiting van de Geest , of het nu de grootste grootste 

uiting van de planeet zelf , Moeder Aarde , of de laagste deelnemer van de moeder en de vader , het 

strikte expressie. 



 

Dus in hun pogingen om de overtuigingen domineren en valse en kunstmatige geloofssystemen 

maken , was het noodzakelijk voor mensen met de grotere kennis in mindere systeem van geloof en 

een die geïsoleerd vele , inderdaad de meerderheid te creëren , van enig begrip in de ware het geven 

van geschenken eigenschappen van Moeder Aarde en Vader Zoon , van de Goddelijke Zelf. Spirit is 

overvloed , het Goddelijke overvloed en deze overvloed is altijd beschikbaar om alle van de kleinste 

tot de grootste . Aldus is het dat ieder mens heeft de goddelijke recht om te ontvangen en te leven in 

overvloed , welvaart en niet in armoede en lijden en beperking . 

 

Dat in deze tijd waar de viering is gericht op het geven van geschenken , gifting aan anderen , 

geliefden en vrienden , presenteert om genegenheid te vertegenwoordigen , om deze Goddelijke 

concept van het delen met anderen vertegenwoordigen . Dat het tijd is om te kijken naar dit dieper , 

vooral hoe het zich in je eigen persoonlijke leven kunnen weerspiegelen . 

 

Een belangrijke huurder van het geloof van de christelijke overtuigingen, van joodse geloof , de 

islamitische overtuigingen , van de meest georganiseerde , traditionele religies , is een concept dat is 

gebaseerd op het lijden , dat is gebaseerd op beperking , die is gebaseerd op een geloof dat men 

moet hard werken met het oog op monetaire activa en overvloed te bereiken zodat men geschenken 

kan kopen . Weg is het inzicht dat men niet hoeft te lijden , hoeft men geen beperkingen verdragen , 

men hoeft niet hard werken om de monetaire overvloed te bereiken . Dat het de Goddelijke recht 

van elk en ieder wezen te ontvangen wat is de overvloed van de Geest. Dat er niets is dat deze 

overvloed voorkomt stroomt in je leven , met uitzondering van de overtuigingen en concepten 

gehouden door degenen die aan de ontvangende kant . Aangezien alle zijn altijd aan de ontvangende 

kant , zal overvloed en welvaart altijd stroming in de natuurlijke manier geschikt voor elk en ieder 

wezen , elke uitdrukking van het Goddelijke in deze driedimensionale lichamelijkheid . 

 

Zo komt het dat het plantenrijk , het dierenrijk , het minerale rijk maak je geen zorgen over het 

ontvangen , maak je geen zorgen over het hebben van genoeg . Het is hun natuurlijke weten dat hun 

behoeften zal worden voorzien, een of andere manier . Ze leven binnen de structuur van deze 

realiteit , deze derde dimensionale werkelijkheid , en zijn niet hoarders , geloof niet dat ze altijd 

moeten veel meer dan wat ze denken dat ze nodig hebben of verwachten . Ze leven in de 

natuurlijkheid van hun omgeving en hun betrokkenheid met de Geest . De vogels vliegen in de lucht , 

de vissen zwemmen in het water , de dieren lopen op het gezicht van Moeder Aarde niet in angst en 

stress leven omdat ze niet genoeg hebben gekregen , omdat ze geloven dat ze te lijden. Ze leven in 

vertrouwen en geloof dat hun behoeften zal worden voldaan , zoals ze zijn. 

 

Dit is natuurlijk niet betekent dat de natuur zelf geen ontbering niet , dat dieren soms niet genoeg 

krijgen , maar ze leven nog steeds in het kader van een steunregeling die niet in shock en stress en 

hoge angst wanneer een dag niet aanwezig een volle maag , voor het geloof en het weten is dat het 



zal de volgende dag of de dag erna. Er is geen geloofssysteem dat wordt gehouden door het 

dierenrijk , het plantenrijk , het mineralenrijk die stelt ze moet lijden , dat ze niet waardig te 

ontvangen , dat zij gebrekkig op enigerlei wijze of vorm en dus niet ontvangen het volledige voordeel 

van het Goddelijke en van de Geest. Ze leven in hun natuurlijkheid , wetende dat hun behoeften zal 

worden voldaan , dat ze deel uitmaken van dat wat een veel grotere werkelijkheid van meningsuiting 

. Deze realiteit van meningsuiting is de realiteit van Moeder Aarde op die fysieke vlak , en als ze drukt 

zich uit , want ze deelt haar overvloed en haar geschenken met al haar wezens , de natuurlijke wereld 

in harmonie en in balans . 

 

Dit kan helaas niet gezegd worden van het vierde koninkrijk , het menselijke koninkrijk , en vanwege 

de geschiedenis van deze planeet en van de mensheid , vanwege de dominantie van degenen die niet 

in geestelijk contact die de ziel draad kwijt , die zich buiten hebben gezet van het Goddelijke - een 

situatie werd gecreëerd , zodat de zielen op zoek naar deze unieke ervaring inderdaad kon 

deelnemen aan een werkelijkheid waarin het mens-zijn , dat het een deel van de ervaring om te leren 

over het lijden , worden buitengesloten van de Goddelijke gaven van Moeder Aarde , haar goddelijke 

delen van zichzelf en al haar middelen . 

 

Dat deze scheiding van Moeder Aarde en van de Goddelijke situaties op de planeet waar de 

mensheid heeft geleerd dat de natuurlijke manier is om te lijden hebt gemaakt, is het niet genoeg , 

moet worden gestraft voor wie en wat ze zijn , dat ieder mens is geboren in een staat van zonde . 

Stel je voor dat je een kleine berg leeuw geboren worden , het gevoel dat het niet goed genoeg is , 

dat het onjuist is , dat het kwaad voor net geboren , of een vis in de oceaan leven onder dergelijke 

overtuigingen ook. Dit is niet de manier om dingen in de dierenwereld , in de plantenwereld , in de 

minerale wereld . Waarom daarom moet het zo zijn in de menselijke wereld ? 

 

Het is op deze manier omdat het deel uitmaakt van een experiment , als je wil , een ervaren zo u wilt, 

van hoe het is om buiten van Spirit of een spirituele verbinding om te leven , te scheiden van dat wat 

is de levende kracht die onder elk voeten individu waarop zij schrijden en rust elke dag . Dat dit 

experiment was er een die is ontworpen om de ervaring van scheiding van Geest en een afstemming 

met valse overtuigingen , valse filosofieën , valse dogma's geven . Dat deze dogma's van de religie 

zijn de instrumenten waarop de kerk , de religie , is gebouwd . Ze zijn ondiep en zinloos , maar voor 

velen de dogma's zijn de echte ding , dat wat hun corrupte , misleide geloofssysteem onderbouwt . 

 

Dus het doen van dogmatische ritueel geeft een gevoel van een verbinding met een valse god , voor 

dat die wordt gepresenteerd als God in de hemel is een valse god . Het is niet de God Essence , het is 

niet de bron , het is niet dat wat ten grondslag ligt en de basis van Al Dat Is . Deze valse goden , deze 

valse god , zijn de manifestatie van die buitenaardse degenen die zich plaatst als de goden . Daarom , 

als een wijdt zich aan de valse god in de hemel , aan de valse goden die zijn geweest , dat men 

inderdaad zich te scheiden van de Waarheid . " De waarheid zal u bevrijden " is het gezegde en toch 

vaak wanneer de waarheid wordt gepresenteerd , er is boosheid , er reactie tegen deze waarheid, 



dat luid en duidelijk , want men spreekt houdt aan dat wat is de indoctrinatie van het geloof dat ze 

hebben gekregen , dat ze hebben gekocht in . 

 

Dat dit Awareness zegt op een niveau dat is zoals het moet zijn , als het moet zijn, want als het het 

doel van de ziel als het zich uitdrukt in een focus persoonlijkheid , dat het doel van die focus 

persoonlijkheid zal zijn om dit te hebben ervaring van scheiding van het leven in een dualistische 

driedimensionale werkelijkheid , waar geen uitlijning of verbinding met andere delen van dezelfde 

werkelijkheid . 

 

Dat dit is hoe het komt dat er zoveel verwerpen spiritualisme en het zoeken naar de Goddelijke 

innerlijke waarheid , waarom ze zich bedreigd voelen door het en zij die houden en zoeken naar de 

diepere waarheid . Want het is een uitdaging om hen en hun geloof . Dat dit is zoals het moet zijn in 

termen van de reis van de ziel , maar het is nu een nieuwe tijd en een nieuwe energie overstroomt 

op de planeet nu . Velen zijn gekomen om deze menselijke ervaring die uit verre landen , verre 

ruimtes net als de drie koningen reisde naar de God Kind ontmoeten , om het te erkennen , om 

cadeau te hebben. 

 

Velen geloven dat dit is waar de traditie van het geven van geschenken met Kerstmis is afkomstig uit 

en terwijl het is symbolisch , komt het vandaan dat origineel geschenk , de gave van het leven en het 

licht zelf , dat is vertegenwoordigd in de Solstice . Maar zoals het is , velen geloven dat het geven van 

geschenken is dat wat kerst bepaalt en dat het geven van jezelf is een uiting van liefde en zorg . 

Vanaf dit punt , Kerstmis is inderdaad een belangrijke gebeurtenis voor het toont het beste van de 

mensheid , hun bereidheid om te delen met anderen , om te geven van zichzelf aan anderen , zijn ze 

familie en vrienden of vreemden . 

 

Dat dit een traditie de moeite houden , maar het is een traditie die zelf moet verder gaan dan die dag 

, dat wordt beschouwd als de meest heilige dag van allemaal, de 25 december . Het moet zich 

uitstrekken tot in het nieuwe jaar en elk jaar daarbuiten. Het moet zich uitstrekken tot in de dag na 

Kerstmis , dat sommigen zeggen Boxing Day , of de tweede dag van Kerstmis. Het moet uitstrekken 

tot de dag na deze en de dag daarna , en elke dag van het jaar . Dit is niet wat betekent dat alle 

geschenken moet geven elke dag , hoewel dit misschien een verstandig idee , maar het betekent wel 

dat het ontwikkelen van een houding waarbij het geven van jezelf is essentieel , waar men eer elkaar 

, erkent de heiligheid van ieder mens en elk wezen op de planeet , is een staat van de werkelijkheid , 

van de waarneming dat moet worden bereikt door iedereen. 

 

Het begint met jezelf eerst en dat men doet moet je realiseren dat gifting heeft een andere kant : dat 

is de kant van de ontvangende . Dat als een gaven van zichzelf, moet men ook open om te ontvangen 

. In het ontvangen van dat wat is Goddelijke Bron , men verheft zich boven de beperkingen en 



opsluiting van de fysieke en van een geloofssysteem dat regeert en controles deze derde 

dimensionale werkelijkheid . 

 

Dat wanneer men zich realiseert dat men in een staat van perfectie voor gewoon jezelf een 

uitdrukking van de Goddelijke in deze driedimensionale , fysieke realiteit , zal men beginnen met de 

aannames zo sterk gehouden door zoveel uitdagen . Deze veronderstellingen zijn die 

veronderstellingen dat het het lot van de mensheid / vrouwvolk te lijden , om hard te werken , in 

beperking en beperking te leven . 

 

In werkelijkheid Geest is overvloed . De Goddelijke overvloed en Het geeft overvloedig aan al Zijn 

schepselen , Zijn wezens , Zijn uitdrukkingen . Men hoeft niet te lijden om te ontvangen . Men heeft 

geen behoefte om hard te werken om te ontvangen . Men heeft geen behoefte om een knie te 

buigen naar een valse god om te ontvangen . Het is het Goddelijke recht van elk wezen om overvloed 

en welvaart te ontvangen van de Goddelijke Bron . 

 

Dat op dit moment , deze bijzondere tijd , dit besef zou een en al vragen om dit te onthouden , te 

herinneren dat Kerstmis inderdaad elke dag , die men kan geven en ontvangen . Men hoeft niet aan 

werken , kan men zichzelf opofferen , hoeft men zich niet te straffen , om waardig te voelen . Het is 

gewoon zo dat alle waardig zijn , al ontvangen. 

 

Dat dit besef een geheim met een en al zou delen , in hoe het denken over dit onderwerp , hoe je je 

concepten verschuiven , iemands programmering vernieuwen . Dat elke dag , dat men geeft gewoon 

bedankt voor de overvloed en welvaart in iemands leven . Dat als men zit om een maaltijd te hebben 

, geeft men bedankt voor de overvloed en welvaart , geeft men dank zij de gave van de natuur , van 

de plantenwereld , de dierenwereld en de give-away die voor het doel van heeft aangeboden 

voedende een individu. Dat als elk individu erkent de gaven van de natuur , van Moeder Aarde , van 

het dierenrijk , het plantenrijk , men wordt zich aan te sluiten in deze koninkrijken , deze sferen . Als 

een geeft dank voor de overvloed in hun leven , laat het de stroom van overvloed in iemands leven . 

 

Dat velen zou dit verwerpen van de hand , maar dit bewustzijn zegt wel aan een en alles wat dit 

geheim is oeroud in de natuur en is altijd bekend geweest . Het is een bewaakt geheim , het is een 

verborgen geheim geweest , maar de laatste tijd het geheim wordt onthuld . Dat een paar jaar 

geleden , werd een boek gepresenteerd dat grote impact , een grote aantrekkingskracht had op de 

massa's . Dit boek was natuurlijk "The Secret" en dat in dit boek het uitgangspunt van de Wet van 

Aantrekkingskracht 

 



werd gepresenteerd . Dit is inderdaad een oude wet , een eeuwenoud mysterie , maar waarom is het 

dat zo veel zelfs na dit boek , de film gezien , niet te trekken voor zichzelf lezen , niet mee in hun 

leven wat ze wensten en gewenst ? 

 

Het was omdat ze niet geloven dat ze verdienden , zij niet geloven dat het hun recht . Dit is de aard 

van indoctrinatie , en dat wanneer een valse set van overtuigingen diep verankerd in een, is het 

moeilijk te geloven dat men verdient. Wanneer programmering diep is gevestigd en ingebed in het 

onderbewustzijn , is het moeilijk om bij de lage zelf sabotage , trekken wanneer de lage self gelooft 

niet dat het individu verdient overvloed . Daarom hoewel velen probeerden te werken met de Wet 

van Aantrekkingskracht , weinig de beste resultaten behaald. 

 

Daarom is het ook belangrijk om te erkennen dat de indoctrinatie programma van de kerken , van de 

politiek , van de samenlevingen en culturen , zijn van dien aard dat het uitgangspunt in de richting 

van het lijden , naar gebrek , naar niet waardig , het niet in een staat van perfectie , domineren . Deze 

dominantie ontstaat de situatie dat, hoewel men kan worden gegeven het geheim , het nog steeds 

niet lijkt te werken . 

 

Daarom is in het delen van dit geheim opnieuw met een en al, dit bewustzijn vraagt u naar neutraal 

zijn. Dat je gewoon dankbaar voor de overvloed en welvaart zonder verwachting , zonder de 

noodzaak iets gemanifesteerd te hebben . Men is gewoon het geven van dat ene is dankbaar en 

dankbaar voor overvloed en welvaart in iemands leven . Dit zal beginnen om fundamentele 

verandering van de programmering van iemands leven , en hoewel het een onmiddellijke resultaat 

niet kan zijn, met de tijd en met deze aanbiedingen , overvloed , de overvloed van de Geest zelf zal 

beginnen te stromen . 

 

Wat kan ook voorkomen dat er uitdagingen voor het individu en als men kan beginnen te erkennen 

dat men misschien houdt een houding van armoede of armoede mentaliteit plaats van overvloed 

mentaliteit . Wanneer men begint te dergelijke openbaringen te ontvangen , is men om te gaan met 

deze , om dieper te kijken naar deze , en om dit te realiseren is de indoctrinatie toont zich . Het is de 

programmering die is toegepast die zich manifesteert . Blijf neutraal , niet veroordelend zijn op jezelf 

, ga verder met de praktijk van het geven van dank, 

 

van het zijn in een staat van dankbaarheid . De expressie is natuurlijk een "houding van dankbaarheid 

" . Dat dit is een krachtige manier om te breken door de indoctrinatie van deze meesters , die 

controllers , die valse goden , en het is er een die dit bewustzijn aandelen hier opnieuw met diegenen 

die klaar zijn om deze boodschap te horen en de praktijk van dankbaarheid beginnen , de oprichting 

van een houding van overvloed en welvaart . 

 



Dit is het geschenk dat dit Awareness presenteert een en al op dit moment en dat dit bewustzijn 

wenst allen een gelukkig , overvloedig en welvarend kerstdagen en een prachtige reis in het nieuwe 

jaar vooruit. Dat dit de opening boodschap van dit bewustzijn is voltooid. 

 

Dank je Awareness . Dat was erg inspirerend , ik dank u . 


