Co-Creëren
De manifestaties die je ontvangt zullen in trilling altijd precies overeenkomen met de trillingen die je uitzendt.
Onderstaand enkele nuttige wenken van de Groep met betrekking tot de kunst van het Mede-scheppen, bewerkt
naar het boek “Her-inneren, een handboek voor Menselijke Evolutie”.
De groep her-innert ons er vaak aan dat wij op Aarde zijn om “het Spel te spelen”. Het Spel is voorbij wanneer
we ons onze scheppingskracht herinneren en onze versie van de Hemel op Aarde her-scheppen. Als we dat tot
stand brengen, hebben we daar allemaal baat bij en gaan we door naar het volgende niveau van het Spel. Het is
nu tijd om een begin te maken met het creëren van onze eigen werkelijkheid in plaats van te stappen In de
werkelijkheid die anderen voor ons hebben gecreëerd of bij gebrek aan een betere.
De stappen daartoe zijn als volgt:
•

Intentie (gedachte)

•

Het gesproken woord

•

Handelen

De intentie en het gesproken woord vinden plaats hier op Aarde. Daarna is het aan jou om handelend op te treden
ten opzichte van die delen van de mede scheppingsdaad die in de derde dimensie in lijn gezet moeten worden.
Wij zijn verantwoordelijk voor onze daden aan onze kant van de sluier. Wanneer die handelingen eenmaal zijn
verricht, ga dan verder in het vertrouwen dat je mede-schepping reeds in werking is gezet.
Suggesties:
1.

Zorg ervoor dat je je woorden zorgvuldig kiest, ze worden namelijk precies zo gemanifesteerd als je ze
schrijft of zegt. Woorden als WILLEN, ZOUDEN, PROBEREN, NOOIT, KAN NIET en WENSEN
zullen in precies dezelfde trilling terugkeren. Wanneer je zegt iets te “willen”, zal dezelfde trilling naar
je terugkeren en zul je het dus inderdaad voor lange tijd “willen”. Om iets vragen is in feite een
verklaring aan het Universum van een tekort of gebrek.

2.

Het Universum is niet in staat om negaties te begrijpen. Daarom zullen zinnen als “Ik zal dit niet doen”
door de universele geest geïnterpreteerd worden als “Ik doe dit”

3.

De krachtigste woorden voor je Mede-scheppingsdaad zijn woorden van dankbaarheid. Op die manier
deed de meester Jezus het, hij zei altijd dankjewel voor een wonder, vlak voordat hij dat verrichtte.
“Dankjewel voor mijn groeiende overvloed” is een goede suggestie

4.

Denk er alsjeblieft aan dat het heel gemakkelijk is om te zeggen op welke manier je iets tot stand
gebracht wilt zien om spirit dan de kortste weg te laten vinden. Als je spirit vertelt op welke manier er
gemanifesteerd moet worden dan verwijder je het “Mede” uit Mede-schepping.

5.

Wanneer een verklaring eenmaal in werking is gesteld, laat dan alle betrokkenheid daarmee los. We zijn
zo vaak gebrand op het opengaan van de deur dat we niet begrijpen dat de deur naar de andere kant
opengaat. We staan het opengaan van de deur zelfs heel vaak in de weg. Ga verder in de wetenschap dat
je het krijgt.

6.

Wees je bewust van de tijd die er tussenligt. Elke manifestatie moet door een bepaald tijdsverloop heen
als een soort voorzorgsmaatregel. Wij zijn onze gedachten nog niet meester hier op Aarde, dus is dit een
noodzakelijk onderdeel van het Speelbord. Het is net als bij een computer bij het begin van een
verandering die op vele onderdelen effect zal hebben Er verschijnt een beeld op je scherm dat vraagt
“Ben je er zeker van?” Zo gaat het ook met het tijdsverloop. Dat bestaat hier ter bescherming van ons.
Dus nadat je je Mede-Schepping naar het Universum hebt verzonden, kun je beter geen enkele, zelfs
geen kleine verandering aanbrengen, want het tijdsverloop zal dan vaak weer van voren af aan
beginnen. Zeg de Mede-Schepping minimaal 8 dagen hardop. Laat die dan los in de wetenschap dat je
het reeds ontvangen hebt.

7.

Denk er alsjeblieft aan dat dit een prachtig Spel is waarvan je moet genieten. Als je je werkelijkheid niet
prettig vindt, heb dan alsjeblieft de moed om opnieuw te kiezen (voor een nieuwe medescheppingsdaad).

Je wordt echt gewaardeerd voor het werk dat je hier op Aarde doet.
Veel plezier met het manifesteren.

