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Het menselijk energiesysteem
Het energiesysteem is verantwoordelijk om u de kracht te geven om uw dag door te komen.
Zoals de naam al zegt, is het uw ENERGIE, uw MOTIVATIE, uw KRACHT.
Het energiesysteem is alles wat ertoe bijdraagt dat je veel kracht en energie hebt. Het
energiesysteem omvat alle dingen die niet zichtbaar zijn, zoals je gedachten, emo es,
gevoelens, maar ook je waarneming en je zintuiglijke waarnemingen.
Uw energiesysteem omvat ook het voedsel dat u eet, de ac viteiten die u elke dag doet, die
allemaal uw energie beïnvloeden. We behandelen hier alleen de energe sche component
voor het opnieuw verbinden van het hartkristal.
Het energiesysteem bepaalt voor een groot deel de kracht die je als mens hebt om dingen te
verplaatsen of in dingen te investeren. Als je veel energie hebt, kun je bijvoorbeeld veel zien,
veel waarnemen, veel herkennen, veel doen. Mensen hebben maar een beperkte capaciteit,
dus blokkeren ze veel dingen of handelen ze automa sch.
Als een mens veel energie hee , wordt hij bewuster; hee hij minder energie, dan duwt hij
veel ac viteiten in het onderbewustzijn. Als iemand veel energie hee kan hij in het hier en
nu leven, als hij weinig energie hee lee hij in herinneringen, in het verleden en in lage
trilling.
Het energiesysteem beïnvloedt ook de kwaliteit van uw dag. Wie veel energie hee , hee
posi eve gedachten en posi eve emo es en gevoelens. Wie veel energie hee , kijkt door
een roze bril en neemt sneller posi eve dingen waar. Veel energie hebben is dus het
nastreven waard.
Het energiesysteem van mensen kennen en het voor jezelf gebruiken is een gebied dat je
helpt om een nieuwe weg in te slaan en energie voor je te laten werken.
Energie en macht is een component waar in het Westen geen rekening mee wordt
gehouden. Het gaat niet over geesten of mumbo jumbo, maar over het INNERLIJK LEVEN van
de mens. Binnen en buiten moeten in harmonie func oneren om gezond te zijn.
Een hoog energieniveau leidt tot gezondheid, geluk en vreugde. Lees ook de Energe ka van
de Atlan s Cultuur over dit onderwerp. U kunt de referen es van alle boeken op de website
in de bibliotheek vinden. U kunt het boek ook overal in winkels vinden.
Als een energiebaan geblokkeerd is, betekent dit, ruwweg, dat je gedachtenstroom in paniek
raakt, bijvoorbeeld wanneer je een vriend omhelst, je lichaam vers j en je adem stokt. Je
zou kunnen zeggen dat ENERGETIEK genezing van de geest is op een dieper niveau en
nogmaals, MIND HEALING hee niets te maken met MINDEN maar met je DENKEN.
Dus hoe komt het dat je DENKEN blokkeert en het zo'n e ect hee op je lichaam en dus op
alle stofwisselingsprocessen. Het zijn meestal ervaringen die kri ek waren en die uw systeem
als gevaarlijk of bedreigend hee ervaren. Net als een harde schijf hee uw organisme een
Atlantisch Hart Kristal 2021

*

*

Michaela Molls

www.atlantis-kultur.de

ft

ti

ft

ti

ft

ti

ft

ft

ft

ti

ft

ti

ti

ft

ti

ff

ti

ti

ft

ti

ti

ft

ft

ft

ft

ti

ti

ti

ti

5/58

geheugenpunt gecreëerd dat wordt gealarmeerd door dezelfde ervaring of een soortgelijke
ervaring en dat oproept tot voorzich gheid.
Het goede is dat deze geheugenpunten kunnen worden gewist en alles weer vrij kan
stromen. Dit noemen we energe ca, we werken aan het energiesysteem van de persoon en
bouwen weer goede paden op. In die zin zijn wij elektriciens of mentalisten die de geest
weer corrigeren.
Zolang je voor jezelf zorgt en aan jezelf werkt, zal je leven steeds beter worden. Ieder mens
kan zijn innerlijk leven opschonen en daardoor groeien, leren en dichter bij zijn visies,
doelen, verlangens en behoe en komen, als hij dat wil. Daarvoor kan hij zich tot zichzelf
wenden en zichzelf informeren. Groei is niet mogelijk zonder de eerste stap van inkeer naar
zichzelf.

Grondbeginselen Atlan s Cultuur
Atlan s Cultuur is het cul veren van Atlan sch cultureel erfgoed en kennis gekanaliseerd
vanuit Atlan s, zodat de mensheid kan ontwaken en groeien. Dit zijn energieën, frequen es
en vibra es van het Atlan sche veldbewustzijn die naar ons op aarde komen in geschri en,
boeken, foto's, video's, woorden of zelfs bewegingen, zodat de mens ze kan absorberen.
De energie van Atlan s kan alleen worden geabsorbeerd als de mens zich naar haar toekeert
en zich synchroniseert met Atlan s. Hij moet zich willen verbinden met Atlan s. Alleen dan
kunnen Atlan s, het Atlan sche Veldbewustzijn, de Galac sche Federa e van Licht en de
Lichtwezens en Kristallen Deva's van Atlan s werken, want zij allen respecteren de Vrije Wil
van de Mensheid.
Atlan s werkt met eenvoudige levensprincipes, korte technieken, eenvoudige oefeningen en
directe informa e. Maar bovenal met een hoog ENERGIE. Hoge energie betekent ook hoge
trilling en dit betekent dat lage trilling automa sch oplost.
Door de uitgezonden lich requen es worden ervaringsmogelijkheden in gang gezet. De
mens ervaart de kennis rechtstreeks, zonder het te hoeven lezen of bestuderen. Hij doet een
ervaring op en komt daardoor in een nieuwe staat van ervaring en bewustzijn. De
overbrengende energie werkt direct in het trillingslichaam van de persoon en trekt de
ervaring aan door resonan e.
De Atlan sche kristaltechnologie ondersteunt de persoon in zijn ontwakingsproces tot hij
volledig vrij is en zijn eigen energienetwerk hee opgewekt. Dan zal de kruk van de
kristaltechnologie van hem afvallen en hem absoluut vrij maken om zichzelf verder te
ontwikkelen. Er zijn dus twee energiestructuren in dit script. Eén daarvan is de herverbinding
met het eigen energiesysteem, het Atlan sche Hartkristal, de Zielster, het Aardekristal en de
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ondersteunende energieën die helpen bij de groei en uiteindelijk worden vervangen door de
zelfgeproduceerde energieën.
Het Atlan sch Hart Kristal werkt met het eenheidsveld en overstroomt alles met zuivere
kristallen lichtenergie. Maar in het begin mag het langzaam integreren en groeien om zelf
energie uit te stralen. Wanneer het groot genoeg is, zal het de hele mens omsluiten, omdat
het de mens zelf is.
Het hartkristal is het natuurlijke energieraster van de mens, dat ruimte en jd bevat, alsmede
alle dimensies. Maar de verschuiving zou te groot zijn om onmiddellijk te gebeuren. Daarom
zal het kristal langzaam groeien met de snelheid van de mens. Bewerken zal overbodig
worden omdat het kristal alles van binnenuit zal verlichten. Toch is het ondersteunend om
met de Atlan sche energieën te werken om het kristal sneller te laten groeien. Met het
Hartkristal komt de innerlijke stem en leiding terug, zodat de persoon zijn WAARHEID
duidelijk kan zien.
De Zielster is de ware verbinding van het wezen hier op Aarde. Veel mensen zijn zowel hun
oorsprong als hun kosmische verbinding kwijt. De zielenster is de meest oerverbinding van
de ziel en bevat het volledige zielenplan en alle bewustzijnsreizen. Door de herverbinding
reist het bewustzijn langzaam terug en brengt alle kennis van alle jden met zich mee.
Intuï e komt terug met de zielenster.
Het aardkristal is het volledige poten eel van de ziel. Al zijn talenten, bekwaamheden en
door de herverbinding wordt de ziel compleet. Hij kan zijn WAY duidelijk zien en beslissingen
nemen. Alleen zij die zichzelf echt kennen, kunnen hun eigen WEG zien en bewandelen.
Het kristal licht hee de taak en func e om uw data geheugen te zuiveren en te wissen van
nega eve geheugen punten. Je hoe hier niets voor te doen. Kristallen licht stroomt op
natuurlijke wijze binnen met de verbinding en herverbinding, net als alle andere energieën
van Atlan s. Maar je kunt ook ac ef met de energieën werken.
Vanwege uw VRIJE WIL en de onbeperkte VRIJHEID om uw eigen leven te bepalen, zal elk
punt dat is opgeruimd zich opnieuw aan u tonen en u kunt dan vrij kiezen met een
eenvoudige BESLISSING of u deze situa e wilt of niet. Er is niets meer te doen. Daarom,
beslis al jd zelf.
Zeker gaat het proces langzaam en groeit het hartkristal ook langzaam tot zijn volle omvang.
Niets gebeurt zomaar, alles stap voor stap. Maar al na een half jaar kan je leven totaal anders
zijn. Hoe bewuster je zelf het ontwakingsproces begeleidt en hoe ac ever je met dit script
werkt, hoe sneller je zult groeien. Het is jouw beslissing.
Kristallen licht transporteert veel posi eve ENERGIE en brengt die in alle gebieden van je
leven. Je energieniveau wordt automa sch verhoogd. Het energieniveau bepaalt de staat
van je gedachten, dit beïnvloedt je emo es en je percep e.
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Je geest bepaalt je eigen leven, maar zonder energie is het moeilijk om je geest posi ef te
sturen, dus ENERGIE is de eerste keuze en al het andere volgt vanzelf. Als je niet lekker bent,
verzamel dan energie. Als je beter bent, werk dan door de situa e, waarom je energie
verloor.
Energie wordt automa sch geprojecteerd met ATTENTIE. Aandacht richt ENERGIE op dingen.
Je kunt alleen ople en als je zelf genoeg energie hebt.
Energie vermindert met de lee ijd, waarom? Energie is er al jd en wordt alleen niet meer
door de omgeving geabsorbeerd. Jonge kinderen absorberen energie, ze en die om in
projecten en verspillen geen energie aan DENKEN of OVERDACHTEN. Zij handelen, creëren,
manifesteren en zijn crea ef, wat immense energie en succes gee .
Door de structuur van uw samenleving denken oudere mensen steeds meer, dit verspilt
ENERGIE en door de ENERGIE die nodig is, treedt het verouderingsproces in. Er bestaat niet
zoiets als veroudering. Tegelijker jd wordt u steeds hercrea ever en maakt u geen projecten
meer af, u werkt alleen nog maar op gebieden waar u geen succes meer kunt behalen en
verbruikt zo nog meer energie.
Energie wordt ook geproduceerd door ACTIVITEIT, mensen in de samenleving hebben de
neiging het ac viteitenniveau te verlagen en steeds minder te bewegen, dus neemt ook hier
de energie af. Tegelijker jd ontstaat er lijden dat dan alledaagse problemen worden en de
geest wordt vergi igd. Door nega eve gesprekken verlies je de energie die je nog hebt. Het
zijn dus uw leefgewoonten die verantwoordelijk zijn voor de afname van energie. Je hebt de
macht om voor jezelf te beslissen om het anders te doen.
Als je rekening houdt met het principe van energie kun je een posi eve bijdrage leveren aan
je eigen leven en energie doet nog veel meer, volgens de wet van resonan e gaat veel
energie een rela e aan met veel energie en zal voorspoed, rijkdom en geluk aantrekken in je
leven. Nieuwe impulsen wachten op je.
Bovendien zal, naarmate je energie toeneemt, zij een verrijking zijn voor allen om je heen en
een waardevolle bijdrage leveren aan het wereldwijde ontwakingsproces. We wekken
allemaal energie op die we allemaal nodig hebben. Begin daarom alleen bij jezelf, dat is alles
wat er gedaan moet worden.

Het principe van ENERGIE
Het Atlan sche beginsel van ENERGIE stelt dat ENERGIE in elk geval voor 100% posi ef moet
worden gebruikt. Energie is levenskracht. Elke verspilling van levenskracht moet worden
vermeden. Energie is het heiligdom van Atlan s. Energie werd te allen jde gerespecteerd en
verzameld om energieplaatsen te creëren waar levende wezens hun energie zowel in
evenwicht konden brengen als aanvullen.
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In die zin moet elke persoonlijke lage vibra e in het eigen systeem worden vermeden en
moet eraan worden gewerkt. Iedere Atlan ër is geroepen om zich tot zijn innerlijke emo es
en velden te wenden en ze in balans te houden. Zodra een mens in een lage trilling raakt,
wordt hij kwetsbaar voor de duistere en lagere krachten en vergi igt hij niet alleen zijn
systeem, maar wordt hij ook een gevaar voor de samenleving. Hij die dit beginsel begrijpt, zal
trachten voor zichzelf alleen een hoge vibra e op te bouwen en de energie die vrijkomt ter
beschikking van de omgeving te stellen.
Wie het principe van ENERGIE op zichzelf toepast, zal gezond, gelukkig en jong blijven.
Tegelijker jd zal hij alleen maar goede gedachten, goede emo es en gevoelens verspreiden
en dus liefde, geluk en hoop. Omdat mensen elkaar beïnvloeden en een cultuur haar
energieën deelt, is het meer dan logisch om de eigen omgeving schoon en energiek te
houden.
Als men in een lage energietoestand terechtkomt of uit onzuivere mo even hee gehandeld,
is het eerste wat men moet doen zich opnieuw posi ef en oprecht te verbinden met de
technieken van het Atlan sch Hart Kristal. Daarna moeten energieverhogende oefeningen
worden gedaan. Als niet bekend is welke extra energe sche oefeningen kunnen helpen, is
een boswandeling in de natuur al jd een goed idee gebleken. Atlan ërs houden ervan in de
natuur te zijn en de natuur harmoniseert de velden onmiddellijk.
De toestand zal zo snel mogelijk veranderen als de VRIJE WIL wordt gerespecteerd en de
Atlan ër zelf voor zijn energieniveau en innerlijk leven zorgt. Niemand kan werkelijk in een
andere persoon kijken, en Atlan ërs zouden dat ook niet doen, dus is het de taak van de
Atlan ër zelf om zijn energie hoog te houden en zijn ENERGIE voor een goed doel te
gebruiken, voor het opwekken van energie of voor het reguleren van zijn eigen systeem.

Energieniveaus en gevoelens
Lage vibra es onder 30% veroorzaken ziekte in welke vorm dan ook en moeten onmiddellijk
als dringend worden beschouwd om in te grijpen en iemands leven volledig te
heroverwegen. In zieke toestand is men niet alleen a ankelijk van de hulp van anderen, men
on rekt zelfs energie aan de omgeving en wordt een SOG voor energie. Dit vormt een
belas ng voor het hele milieu. Ziekte moet ten koste van alles worden vermeden.
Lage trilling, echter, hee andere niveaus. Ziekte en zwakheid is het laagste van hen, wie
lager zinkt zal sterven. Voordat ziekte de kop opsteekt, kunnen een gebrek aan energie,
zwakte en machteloosheid duidelijk worden gevoeld. Voordat dit stadium wordt bereikt,
kunnen een emo oneel verdriet en angsten of zorgen duidelijk worden gevoeld. Voordat dit
stadium wordt bereikt, kunnen twijfel en onzekerheid duidelijk voelbaar zijn. De Atlan ër
wordt opgeroepen dit als een gebrek aan energie op te merken en onmiddellijk te handelen.
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Het gebied van de karaktereigenschappen is ook sterk a ankelijk van de energie. In het
middenveld van energie vinden we hebzucht, verslaving, consumen sme en egoïsme. Het
eigen leven wordt boven het wezen van andere wezens gesteld en de eigen posi e wordt
uitgebuit. Zodra een mens energie ontvangt, is hij verantwoordelijk voor hoe hij die gebruikt
en welke inten es hij ermee manifesteert. Het is belangrijk om hier ople end te zijn en het
pad van Atlan s niet te verlaten. Want Atlan s steunt alleen een wezen dat de fundamenten
van Atlan s respecteert.

***************************************************************************
1 DE VRIJE WIL VAN DE MENS IS ONSCHENDBAAR - VRIJHEID IS HET HOOGSTE GEBOD.
VRIJHEID OMVAT RESPECT VOOR ANDER LEVEN, MAAR OOK RESPECT VOOR DE GRENZEN
VAN ANDERE WEZENS. VRIJHEID RESPECTEERT DE VRIJE WIL EN DE EIGEN BESLISSING VAN
HET INDIVIDU EN VERMIJDT ELKE CONTROLE EN UITOEFENING VAN MACHT.
2 HET PRINCIPE VAN ENERGIE
DE ENERGETISCHE BEGINSELEN MOETEN WORDEN TOEGEPAST OM HET EIGEN
ENERGIENIVEAU OP EEN GOED ENERGIEVELD TE BRENGEN EN DE OMGEVING VAN
POSITIEVE ENERGIE TE VOORZIEN EN GEEN ENERGIE AAN DE OMGEVING TE ONTTREKKEN OF
EEN GEBREK AAN ENERGIE IN EEN SAMENLEVING TE ZIJN.
***************************************************************************

Pas vanaf 70 % energie spreekt men van hoge vibra e. De Atlan ër moet zichzelf in deze
staat brengen. Dit is gemakkelijk als je de energe sche grondbeginselen toepast en er
dagelijks aan werkt. Je kunt dit voelen door innerlijke vreugde, gelach of je goed voelen.
Alleen dan is de energie vrij beschikbaar en vrij vibrerend. Veel energie zonder vreugde is
geblokkeerd.
Als iets in het leven inspannend of zwaar wordt, is dit opnieuw een hint om deze taak onder
ogen te zien en onmiddellijk de lichtheid te herstellen. Inspanning is al een gebrek aan
energie op één gebied.
Aan 100 % energie kunnen euforie en geluk worden toegevoegd. Alles is lichtheid en
eenvoud. Vanaf hier begint de synchronisa e, het vrije zwaaien en de energieverdeling. Als je
ac ef energie uitdeelt aan andere mensen voordat je zelf permanent in hoge vibra e bent,
zul je laag in energie blijven. Deze toestand moet eerst voorgoed worden vastgesteld voor
iemands eigen wezen.
Het principe van energie zegt dat als je energie wilt hebben, je zelf een inspanning moet
leveren. Er zijn energie-oefeningen die het energieniveau verhogen, als men vanuit een hoge
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vibra e naar zijn leven kijkt en een ware roeping vindt, zal men in staat zijn om permanent in
een hoge vibra e te blijven.
Daarom verdient het aanbeveling anderen de beginselen bij te brengen en er met hen over
te losoferen, om samen te groeien en geen energie te geven aan anderen die de beginselen
niet willen naleven. Door energie weg te geven, verliest het wezen kracht en raakt het zelf in
een lage trilling. Door het onderwijzen van de beginselen kunnen twee wezens samen
energie produceren en beiden zullen er baat bij hebben.

De eigen bron
Zij die verbonden zijn met hun eigen bron kunnen op elk moment voldoende energie voor
zichzelf en hun omgeving creëren en gebruiken. Hij die zijn eigen WEG hee gevonden is
VRIJ. Daarom moet ook hier een zel epaald zelfvoorzienend leven worden nagestreefd.
De eigen bron zal crea viteit, belangstelling, vreugde, euforie, verlangens, behoe en, vrede,
liefde en bovenal scheppingskracht aan het licht brengen op een zeer speci ek gebied van de
eigen talenten vermogens en karaktereigenschappen. Degenen die dit voor zichzelf vinden,
zullen op lange termijn veel energie aan het milieu kunnen uitdelen.
Zij die zich verrijken met de energie van anderen zullen van Atlan s worden afgescheiden
omdat zij de energie van andere mensen gebruiken. Dit moet vermeden worden in Atlan s.
Alleen zij die hun eigen bron hebben gevonden, hoeven niet langer gebruik te maken van de
omringende energie. Daarom is dit het doel van een Atlan ër.
Zij die Atlan sche energe ca bestuderen proberen zoveel mogelijk energie te verzamelen om
de bron ervan te vinden. Wie er naar zoekt, zal ook de bron ontdekken, want Atlan s steunt
het individu hierin. Pas wanneer de eigen bron is gevonden en beleefd, is het proces van
ontwaken voltooid.
Maar op het moment van groei kunnen alle visies verschijnen. Gebrek of a ankelijkheid.
Inmenging en energie van andere mensen zijn een normale mogelijkheid in het proces van
scheiding. Het is al jd nodig zijn energieën terug te trekken in zijn eigen systeem en te leren
zijn eigen zelfvoorzienend vrij leven te leiden en zichzelf van energie te voorzien om op te
s jgen.
Het gebruik van de energievelden van Atlan s dient de energe sche ascen e, de genezing
van alle levende wezens en het herstel van een gezonde basis voor het leven. Misbruik
scheidt zich af van alle energieën.
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Het Atlan sche Hart Kristal
De herverbinding met het Atlan sch Hart Kristal is de herverbinding met je persoonlijke
volledige spectrum. Je bent een energe sch wezen bestaande uit puur licht. Door de
scheiding van je hartkristal, is je systeem in verschillende stukken gescheurd. Jij bent het
Atlan sche Hart Kristal.
In het licht van je ZIJN draag je alle levens in je. Elke stap van jou had gevolgen en zo stapelde
zich blokkades of karma op. Door jullie afscheiding zijn jullie niet in staat om alles weer op te
lossen, want alleen in EENHEID kan het werkelijk worden opgelost.
De herverbinding met het Atlan sch Hart Kristal is dus de herverbinding met jezelf, maar veel
meer,. Als het Atlan sche hartkristal wordt teruggeplaatst, ben je zelf weer VOL.
Het Atlan sche Hart Kristal is een hoog vibrerende eenheid van licht die je volledige
poten eel bevat en je opnieuw verbindt met de oorspronkelijke energieën van Atlan s, maar
ook met de AKASHA en met je persoonlijke OORSPRONGEN. Dit maakt je vrij van
verslavingen en vrij van ZIJN.
Alleen Atlan ërs hebben een natuurlijke resonan e met het Atlan sche Hart Kristal Systeem,
omdat zij in Atlan s op zoek zijn naar hun energe sch hart. Je moet dus resoneren met
Atlan s als je deze stap wilt ze en. Maar ook als je vrij wilt zijn en wilt resoneren met
Atlan s, je verbonden wilt voelen en hulp en steun nodig hebt, zal Atlan s de deuren voor je
openen.
Aangezien u het Atlan s Hart Kristal bent en het uw eigendom is, UW VOLLEDIGE ZIJN, kan
het Atlan s Hart Kristal alleen gra s teruggegeven worden. Het zou aanma gend zijn om
jezelf ermee te verrijken. Daarom zou ik u willen vragen dit script op de hoofdpagina voor
uzelf te gebruiken en vrienden en kennissen erop te wijzen waar zij de scripts kunnen vinden.
De teksten zullen voortdurend worden bijgewerkt en geactualiseerd.
Wanneer je weer verbonden bent met alle delen van je ZUID en alle levens en ervaringen,
kan je systeem onmetelijke energie produceren. Zodat oude lasten je niet belasten, worden
deze permanent gewist jdens de herverbinding. Wij gaan ervan uit dat u hiermee instemt
wanneer u zich opnieuw laat verbinden.
Met de herverbinding wordt je lichaam-geest construc e in staat om de energieën van de
nieuwe jd te absorberen en te verwerken. We gaan nu allemaal het gouden jdperk binnen
en zullen hogere energiesferen binnengaan. Ons systeem kan hierop voorbereid zijn.
Herverbinding zal op elk moment worden gemaakt door de Geestelijke Wereld, de Hoge
Raad van Licht of Metatron persoonlijk voor de genezing van de mensheid. Alles wat nodig is,
is het besef en de kennis dat dit kan gebeuren en uw persoonlijke toestemming door u
ernaar toe te wenden dat u werkelijk hulp wenst.
Wie besluit zich te herverbinden, zal verbonden worden met Atlan s via de
Atlantisch Hart Kristal 2021
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ATLANTER.
ATLANTERs zijn "verbonden met Atlan s".
Het menselijk poten eel is nog lang niet uitgeput. De Atlan ërs hebben onuitpu elijke
energie uit de Atlan sche bronnen tot hun beschikking. Verbintenissen zijn niet nodig. Het
proces is onomkeerbaar. Door de Atlan sche Kristaltechnologie wordt de Atlan ër gevoed en
naar groei geleid door de verzamelde energieën van de Atlan sche Bronnen. Een con nu
proces dat pas eindigt met het ontwaken in de eigen bron.
Nie emin wordt de Atlan ër aangemoedigd zijn eigen bron te vinden, zodat hij zelfstandig
de mensheid, de wereld en het universum van energie kan voorzien en zijn manifesta e
autonoom in de wereld kan brengen.

E ecten van het opnieuw verbinden van het
hartkristal
Repara e van alle karmische problemen - karma is uitgewist
Regenera e en reconstruc e van levenspatronen
Genezing van oude wonden
Dimensionale verbindingen
Verbinding met Atlan sche bronnen
Verbinding met de Akasha Kroniek
Verbinding met de persoonlijke zielenster / eigen bronnen
Verbinding met het persoonlijke aarde kristal / poten aal bron
Onuitpu elijke energie van Atlan s om zelfontdekking te ondersteunen
Energe sche herstructurering - het oplossen van het chakra systeem in het licht van
de Ene
Volledig spectrum toegang van Alpha tot Omega
Harmonieuze convergen e van alle centra
Uitlijning met de Centrale Zon voor harmonisa e van de levensbalans
Ontwaken en expansie van het bewustzijn
Verbinding met de innerlijke stem, intuï e, wilskracht
Verbinding met de leiding van de Hoge Raad & de Galac sche Federa e van Licht
voor de Ascensie van de Mensheid
Absorp e en ontwaken in de kennis van Atlan s - toegang tot de grote Atlan sche
Bibliotheek van het Atlanteaans Veldbewustzijn
Bescherming door kristalvelden
Emo onele bescherming en genezing van oude wonden door kristalvelden
Transforma e en verandering
Vrijheid en afscheiding van ongewenste velden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Verbetering van de kwaliteit van het leven
Energe sche ops jging door eigen vrije wil naar eigen bron
Het bereiken van doelen door de Atlan sche levensprincipes na te leven
ENERGIE
VRIJWILLIG
FREEDOM

Door uw vrije wil is het aan u alleen om te beslissen hoe u uw leven wilt leiden en welke
beslissingen u neemt. Het is ook aan anderen om voor zichzelf te beslissen. De basis voor elk
besluit is dat u op de hoogte bent gebracht van uw op es.
Het doel van Atlan sche cultuur is
om een lee are omgeving te creëren voor al het leven
om de natuur en de natuurlijke habitat te herstellen
interpersoonlijke bioresonan e te trainen, zodat mensen leren op alle niveaus
posi ef met hun omgeving om te gaan
• Om een natuurlijke gezonde manier van leven te creëren
• Om Atlan sche kennis te verspreiden
• Het ontwaken van een nieuwe cultuur - culturele hemelvaart - gouden eeuw
•
•
•

Het Atlan sch Hart Kristal is de basis van al het bewuste energe sche leven op Aarde. Het
Atlan sche Hart Kristal is de basis van hoge cultuur. Alleen wanneer de mens energe sch vrij
is, kan hij voor zichzelf kiezen, voor zichzelf beslissen en zijn Vrije Wil leven om een
natuurlijke structuur voor zichzelf en anderen te scheppen. Atlan s steunt de ascen e van de
mensheid op Aarde door het Atlan sche Hart Kristal gra s aan de mensheid te verdelen.

Channeling
Ooit waren er 12 culturen op jullie Aarde die in harmonie en vrede leefden in een hoge
cultuur. De aarde was het galac sche centrum van een galac sche beschaving in
verschillende dimensies, die de aarde bezocht als een planeet om ervaring op te doen en
haar kennis deelde met de bewoners van de aarde. Daartoe werden op Aarde energe sche
structuren opgericht, die als antennes in het heelal reikten en de energe sche kennis van de
dimensies doorgaven.
Een van deze 12 culturen was Atlan s. Over de andere 11 culturen is niets bekend, Atlan s
kan alleen Atlan s overbrengen.
De Atlan ërs werkten nauw samen met de Arcturiërs, die graag hun geavanceerde
technologie met hen deelden. Zij sloegen vooral energieën en frequen es op in kristallen,
Atlantisch Hart Kristal 2021
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evenals kennis in kristalbibliotheken om de ervaringen en de wetenschap van het leven op te
slaan.
Hoewel de Atlan ërs een zeer eenvoudig leven leidden, perfec oneerden zij alles wat zij
deden tot het een zeer hoog energieniveau had. Zij cul veerden lichaamsverering tot
onuitsprekelijke kracht en schoonheid, en kennis tot wijsheid. Al hun gebouwen werden in
goddelijke harmonie gebouwd, omdat zij wilden dienen als een harmonieus samenkomen
van de binnenkomende energieën door hun gehele wezen.
Door de Atlan sche beschaving op Aarde werd energie in evenwicht gehouden, want de
Atlan ërs wekten meer energie op dan zij nodig hadden om te leven en verdeelden de
energie over de hele wereld onder alle wezens. In Atlan s was het voor alle mensen mogelijk
om in hoge cultuur en hoge vibra e te leven, omdat zij de overtollige energie gewoon voor
zichzelf konden gebruiken.
In een grote oorlog werden de tempels, de kristallen en Atlan s vernie gd. Vele Atlan ërs
verloren hun leven. Met de val van Atlan s, daalde de energie van de aarde snel. De
hartkristallen werden ook grotendeels vernie gd, het energieniveau op Aarde kon niet
langer worden gehandhaafd door het verlies van energie en Atlan s viel. Met Atlan s, kwam
de Aarde in een lage vibra e.
Om ze tegen verdere beschadiging te beschermen, werden de overblijfselen van de
hartkristallen door de bewakers van Atlan s naar de hallen van Amen gebracht, verzegeld
en beschermd om daar te blijven tot herverbinding, herstel en vrijla ng weer mogelijk
zouden worden. De laatste energe sche prak jken op het aardse raster brachten een
energe sche ascensie op gang voordat ook de laatste beschermers de wereld verlieten en
alleen in de geestelijke wereld over het proces waakten.
Sommige meesters verzamelden de laatste energie en brachten die samen achter
dimensionaal verschoven portalen om het voortbestaan van de laatste culturen te
verzekeren. Op deze plaatsen leven ze nog steeds in hoge cultuur en beschermen ze hun rijk
met energieke muren. Wij nemen aan dat dit zowel Avalon, Shamballa, zeegebieden als
onderaardse rijken zijn, bewoond door overlevenden.
De zalen van Amen zijn gesloten tot het bewustzijn van de mensheid weer klaar is om de
energieën te ontvangen. Die jd is nu.
De zalen zijn heropend en de kristallen zijn weer vrij. Vrij om terug te keren naar hun bron,
naar jou - naar je ziel. Om verdere schade te voorkomen, mogen de hallen alleen betreden
worden door opgestegen zielen die de hallen met aandacht en respect betreden om te
groeien.
Om nieuwe aantas ng en misbruik te voorkomen, zijn alle Atlan sche energieën en kristallen
nu alleen bruikbaar als de basisprincipes van het Atlan sche leven bewust worden
nageleefd. Om een hernieuwde vernie ging van de kristallen te voorkomen, liggen zij
voortaan dimensionaal al jd in de hallen, ook als zij worden teruggeplaatst.
VRIJE WIL IS ONSCHENDBAAR
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En daarmee verbonden, grenzen aan andere ZIJN moeten respectvol worden gerespecteerd.
Zonder waarach g leven van deze principes wordt de toegang tot de Atlan sche bronnen en
energieën ontzegd.

De bewakers van Atlan s
De Bewakers van Atlan s zijn reeds gereac veerd en bewaken Atlan s en de Atlan sche
instellingen om misbruik en aanvallen te voorkomen. Elke Atlan ër wordt daarom
opgeroepen om bedachtzaam en respectvol te zijn ten opzichte van Atlan s, Atlan sche
energieën, Atlan ërs en Hogepriesters. De natuurlijke verdediging van Atlan s re ecteert
energie terug naar de aanvaller. Zij die in Atlan s zijn, hoeven zich geen zorgen te maken
over verdediging, want zij zullen worden beschermd. Nie emin wordt elke Atlan ër
opgeroepen nooit zijn eigen energie te richten tegen buitenlands leven of tegen Atlan s.
De Atlan sche cultuur is eenheid. Allen bevorderen leven en vitaliteit. Aanvallen tegen
Atlan s zullen niet getolereerd worden van buitenaf - noch van binnenuit. Atlan s hee één
ding - ENERGIE. Wie Atlan s aanvalt, krijgt maar één ding terug: ENERGIE. Het wordt naar
hem teruggekaatst in de inten e waarin hij het hee verzonden, het is dus een spiegelschild
dat al jd ac ef is.
Dit spiegelschild en de Bewakers van Atlan s zijn ac ef voor alle Atlan ërs die zich werkelijk
tot Atlan s wenden en in Atlan s leven. Atlan s is nog geen plaats, maar een staat van
bewustzijn. Zij die in het Atlan sche bewustzijn vertoeven, zullen veilig en beschermd zijn.
Respecteer daarom de vrije wil en houd je aan de basisprincipes van de Atlan sche cultuur
die hier in het script staan. Elke levenshouding kan nog steeds worden volbracht, voor de
verbinding is alleen een beetje opmerkzaamheid nodig in de omgang met andere mensen en
levende wezens.

• Respecteer de vrije wil van anderen en die van jezelf.
• Ga in hoge vibra e en handel niet in lage vibra e
• Roep Atlan sche kennis op en laat je leiden en leiden / Bescherm de kennis
• Gebruik je ZIJN om alle situa es in de WERELD te verbeteren
• Behoud en waar leven
• Neem verantwoordelijkheid voor je leven
• Cul veer je leven
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Channeling
Het Atlan sch Hart Kristal werd door de Arcturiërs aan de mensheid gegeven om hen te
leiden naar bewust ontwaken. Er is veel gebeurd sinds die jd. Het Hart Kristal werd een
integraal deel van het menselijk ras en toch kon de mens zoveel energie en vrijheid niet aan.
Hij mocht geleidelijk aan leren om met de energie mee te groeien.
Niet alle mensen keerden zich tot de Arcturiërs, sommigen kozen andere culturen. Zo zijn de
12 basisvolkeren op aarde ontstaan.
Door de vernie ging van vele kristallen ten jde van de zondeval, zijn de menselijke zielen
die ermee verbonden zijn, niet in staat hun leven gelukkig en vrij te leven. Een innerlijk
verlangen naar huis maakt hen rusteloos. Een innerlijk weten naar meer drij hen tot
zoeken.
Zelfs het feit dat de kristallen in de zalen van Amen liggen, gee de mensen nog niet de
mogelijkheid tot zel eschikking. Het gebrek aan innerlijke verbinding met iemands volledige
poten eel kwetst mensen. Deze wereldpijn werd gehoord door de Galac sche Federa e van
Licht en steun voor de Ascensie van de Aarde werd geïni eerd.
Vanwege de grote convergen e werd daarom besloten de herverbinding van de
hartkristallen in gang te ze en. Elke Atlan ër bezit een kristal. Dit kristal ging door alle levens
en ervaringen met hem. Wij spreken zelfs van de mens zelf als dit kristal, omdat het omhulsel
van het leven niet blijvend is. Ieder mens is een energe sch kristalwezen dat zich uitbreidt en
materialiseert via het hartkristal. Atlan ërs voelen deze wereldpijn heel sterk.
De wereldpijn en de grote zoektocht eindigen als het hartkristal wordt teruggegeven. De
kristallen kunnen niet opnieuw worden vernie gd omdat er in uw zonnestelsel geen
gelijkwaardige sterke energie meer bestaat en de energie niet tegen zichzelf gericht mag
worden. Het omringende universum is in vrede dankzij de grote eenwording. De Galac sche
Federa e van Licht bewaakt het luchtruim in alle sterrenstelsels.
De energe sche transmissies naar jullie Aarde begonnen jaren geleden. Oorspronkelijk zijn
ze nooit geëindigd, omdat de overlevenden van de Aarde hun energie voorgoed opgaven.
Maar hun mogelijkheden waren beperkt, daarom besloot de Raad de Aarde te steunen.
Daarom zijn wij bezig met het uitzenden van Lich requen es naar jullie planeet. Je mag je
ervoor openstellen als je wilt.

Informa e over heraanslui ng
De herverbinding van het hartkristal gebeurt als volgt:
•

Je vraagt om steun en om herverbinding van je hartkristal / vrije wil en toewijding.

•

openen de Atlan sche Meesters de Hallen van Amen voor u om uw persoonlijk
kristal te zoeken.
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•

Levende kristalwezens en genezers reconstrueren je oorspronkelijke kristal en helen
het volledig.

•

Je hartkristal wordt teruggebracht in je systeem en opnieuw verbonden.

•

Er worden evenwichtsne en geïnstalleerd om dit te ondersteunen

Met de herverbinding wordt de mens voortaan als Atlan ër beschouwd en als
onaanraakbaar. Onaantastbaar ook omdat zijn ZIJN ruimte/ jd kan worden verschoven
indien nodig. Ook al wordt de Atlan ër voortaan door de geestelijke wereld opgeleid en
geleid, in zijn leven mag niet meer van buitenaf worden ingegrepen, alle kennis komt uit
hemzelf.
Hij staat onder de bescherming van Atlan s en wordt door Atlan s geleid en getraind. Meer
is niet nodig.
Wij respecteren de vrije wil en de vrije keuze van alle Atlan ërs in alle omstandigheden. Als
een Atlan ër zich afscheidt van Atlan s, wordt hij ook onaantastbaar voor Atlan s.
Geen Atlan ër is meer dan een ander. Geen Hogepriester meer dan een Atlan ër. Elk is deel
van een gemeenschappelijk weefsel.
Het kristal begint langzaam te groeien en het volledige spectrum van je ZIJN in je leven te
brengen, of het beschermt en heelt je zodat je een vrij leven kunt leiden.

Ik wil een Atlan ër worden.
Om een Atlan ër te worden, moet je uit vrije wil beslissen om dat te doen. Dit zal echter
alleen e ec ef werken wanneer u alle informa e grondig hebt gelezen, begrepen en ook
innerlijk hebt aanvaard. Vrije wil wordt in onze dimensie begrepen - dimensionaal.
Elke bewuste of onbewuste twijfel kan een herverbinding verhinderen. Eenmaal opnieuw
verbonden ben je permanent verbonden met het hartkristal voor je hele leven en daarna.
VRIJE WIL is ons hoogste gebod en dus de poort naar Atlan s, naar de Gouden Eeuw en naar
hoge cultuur. Wie de vrije wil eerbiedigt, bevindt zich in het veld, wie haar veronachtzaamt,
scheidt zich ervan af en dus ook van Atlan s.
Als u twijfels of zorgen hebt, kunt u te allen jde contact met ons opnemen via www.atlan skultur.de en krijgt u gra s en vrijblijvende informa e.
Let wel, de herverbinding is pas mogelijk vanaf 16 jaar, wanneer je meerderjarig wordt in
Atlan s.
Als een heraanslui ng eenmaal oprecht is uitgevoerd, kan deze niet meer ongedaan worden
gemaakt. Het transforma eproces is in gang gezet en de verandering hee plaatsgevonden.
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•

Uw energiesysteem zal volledig worden getransformeerd

•

Atlan sche spitstechnologie wordt op een ondersteunende manier geleverd

•

Het Atlan sch Hart Kristal is terug overgezet / Energe sch Hart

•

Verbinding met alle Atlan sche energiesystemen (dimensionaal)

•

Ophe ng en ascensie van alle thans bestaande energiesystemen (chakra's)

•

Heraanslui ng op alle bestaande vermogens (volledig spectrum)

•

Dimensionale lichtkristal technologie

•

Eenheidsbewustzijn

•

Taal van de New Age, interpersoonlijke bioresonan e

•

Kristallijn lichaam, kristalproces op alle niveaus

•

Waarach gheid

Dit deel van het script sluit de voorbereiding en de informa e over het Atlan sch
Hart Kristal af. Het volgende deel zal je helpen beslissen of je de herverbinding echt
wilt. Als u geen resonan e voelt met Atlan s, stop dan nu met lezen en kies een
andere WAARHEID.
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Beslis nu
Als je minstens 16 jaar oud bent, mag je alleen voor jezelf en je energiesysteem beslissen. Dit
is de Atlan sche meerderjarigheidslee ijd. Als u jonger bent, zal de heraanslui ng niet
worden uitgevoerd. Wacht daarom tot je minstens 16 jaar oud bent.
Verdere verplich ngen zijn niet vereist. Als je vragen hebt voor of na de reconnec e van het
hartkristal, stel ze dan op www.atlan s-kultur.de.
Het doel van deze vrije herverbinding is het ontwaken van een nieuwe cultuur, het herstel
van een gezonde, posi ef georiënteerde toekomst die het waard is om in te leven, en het
samenleven in vrede en harmonie van alle volkeren van het universum. Een cultuur van
mensen en levende wezens die elkaar WAARDEREN, elkaar verrijken en hun planeet en
universum beschermen en helen.
Deze Nieuwe Cultuur wordt de Atlan s Cultuur genoemd, haar inwoners worden Atlan ërs
genoemd, boodschappen worden doorgegeven door de Atlan sche Hoge Priesters en de
Geest Wereld.
De vrije wil van de mens is onschendbaar.
Als je klaar en bereid bent om de VRIJE WIL te aanvaarden, om werkelijk en oprecht een
Atlan ër te worden en je bij de Atlan sche cultuur aan te sluiten, lees dan verder na deze
pagina.
Weet - elke Atlan ër is VRIJ - ZELFVERANTWOORDELIJK - EIGEN, zelfs na heraanslui ng en
kan vrij zijn eigen leven vormgeven en kiezen.
Er is geen afgedwongen gemeenschap, regels, we en of verdere kosten.

***************************************************************************
Vanaf hier beginnen de energieën te stromen - als je de herverbinding wilt lees dan verder

***************************************************************************

***************************************************************************
Vanaf hier beginnen de energieën te stromen - als je de herverbinding wilt lees dan verder

***************************************************************************
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Mentale voorbereiding herverbinding
VRIJE WIL IS ONSCHENDBAAR
Spreek de volgende zin drie keer uit. "Ik aanvaard de vrije wil van alle levende wezens en zal
trachten de vrije wil te aanvaarden en te respecteren."
Het principe van energie
Spreek de volgende zin drie keer uit. "Ik zal trachten mijn eigen energieën op het hoogst
mogelijke niveau te brengen en dagelijks energie te verzamelen en mijn kennis te
vergroten."
Keren naar Atlan s
Spreek de volgende zin drie keer uit. "Ik heb besloten mee te willen groeien met de
Atlan sche cultuur en wens me naar Atlan s te keren. Daarom vraag ik om toegang tot het
Atlan sche veldbewustzijn."
**************************************************************************
Geen voorafgaande energe sche kennis is vereist. Atlan s werkt via jou en je echte
levenservaringen en avonturen. Atlan s start de energe sche transmissie wanneer je je
opent voor Atlan s en om energie vraagt.
Energie terugwinnen
Spreek de volgende zin drie keer uit. "Ik vraag Atlan s om steun en roep Atlan s energieën
op voor mijn systeem. Ik vraag Atlan s om energie, voor de evolu e en persoonlijke
ops jging van mijn wezen."
**************************************************************************
Uw vrije wil is het opperste gebod van Atlan s. Niets gebeurt zonder uw uitdrukkelijke
toestemming, uw eigen beslissing, uw wil of uw wenden tot en vragen aan Atlan s. Alles wat
er gebeurt, gebeurt door je eigen bewustzijn en je uitdrukkelijke wens.
Om uw beslissing vrij te maken, zullen uw bewustzijn, onderbewustzijn en percep e van elke
situa e aangescherpt worden, zodat u inzicht kunt verwerven. Je zult ook kennis, wijsheid en
licht ontvangen, zodat je een werkelijk vrije keuze hebt.
Dan is het aan u om te kiezen. Uw keuze zal relevant zijn. Het is jouw leven en jij mag voor
jezelf beslissen.
**************************************************************************

Je percep e van alle dingen zal veranderen, net als je bewustzijn. Dit is omdat alle illusies
van je af zullen vallen. Door de toename van energie zul je meer kunnen zien en waarnemen.
Maar zelfs dit is alleen als u de nodige stappen onderneemt.
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Er zal te allen jde energie voor u beschikbaar zijn om alles te doen, om alles te bereiken en
ook om alles te herkennen. Gebruik je kans.
Hoge gevoeligheid kan verschijnen, evenals uitgebreide percep evelden. Wissel ideeën uit
met gelijkgestemden of neem contact op als u vragen hebt.
Het kan nodig zijn op veel gebieden nieuwe beslissingen te nemen omdat de percep e
verandert. Maar besef dit, de waarneming toont u al jd alleen de waarach gheid zonder de
illusie waartoe u tot nu toe bent bezweken.
Kies voor jezelf al jd de mogelijkheid die voor jou goed en juist voelt. Eerder aanvaarde
situa es kunnen in een nieuw licht komen te staan als zij niet waar zijn. Laat je leiden. Het
leven is verandering.

Fysieke voorbereiding op herverbinding
Reinigingsritueel
Olie je haar helemaal in. Laat de olie minstens 15 minuten op je hoofdhuid zi en om alle
energe sche energieën uit je hoofd te trekken. Terwijl dit gebeurt... scrub je je lichaam
helemaal. U kunt massagehandschoenen, sisal of zout/suiker gebruiken om het lichaam voor
te bereiden op de reiniging. Neem dan een douche en hef je handen naar de hemel om ook
een energe sche reiniging te ervaren. Volledig wassen.
Na de douche 10 minuten rusten in een badjas of onder handdoeken, naakt en nat, zonder u
af te drogen. Bedek jezelf volledig. Laat ondertussen een badkuip vollopen als je er een hebt.
Reinig je hele lichaam. Neem een reinigend bad met zout, azijn, rozenblaadjes, oliën en
parfum naar keuze. Gebruik muziek, geluid en geur om je gedurende minstens 15 minuten
volledig te ontspannen in bad en laat alles los wat je energe sch aan je oude leven
vasthoudt.
Je kunt er ook slechts één doen om jezelf te reinigen. Poets ook je tanden, maak je oren
schoon en maak alles schoon wat nu gedaan moet worden. Word helemaal puur. Verzorg
vervolgens uw lichaam zodat u zich helemaal goed voelt en trek losse lichte natuurlijke
kleding aan.
Drink een vers sapje of water gedurende deze jd. Lees dan verder.
**************************************************************************

Klaarmaken van de kamer
Zorg ervoor dat je volledig ongestoord bent in een kleine kamer van jezelf of in een ruimte
waar geen andere energieën of mensen zijn. Schakel alle storingsbronnen uit en vermijd
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technische apparatuur in de buurt.
Als u deze stap samen met een partner of vrienden neemt, maak er dan een feest van.
Zorg voor voldoende water, thee, drankjes en snacks voor het geval u honger of dorst hebt.
Ga nog eens naar het toilet. Neem van tevoren wat jd voor jezelf en drink een glas water.
Zet kaarsen of lichtjes op, zorg voor aangename muziek op de achtergrond, creëer een
aangename geur met wierook of essen ële oliën en bereid aangename zitplaatsen voor.
Wanneer u voor uzelf tevreden bent en de gemoedsrust hebt dat alles harmonieus is, gaat u
zi en of op maliseert u volgens uw wensen. Lees dan verder.

***************************************************************************
Het is je Vrije Wil om je te verbinden met het Atlan sche Hartkristal en je energiesysteem uit
te breiden en een menselijke evolu e naar het Atlan sche te maken.
***************************************************************************

***************************************************************************
Het is je Vrije Wil om je te verbinden met het Atlan sche Hartkristal en je energiesysteem uit
te breiden en een menselijke evolu e naar het Atlan sche te maken.
***************************************************************************

***************************************************************************
Het is je Vrije Wil om je te verbinden met het Atlan sche Hartkristal en je energiesysteem uit
te breiden en een menselijke evolu e naar het Atlan sche te maken.
***************************************************************************
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Reconnec on
De Hoge Raad van Licht en de Galac sche Federa e heten u welkom bij uw herverbinding. Je
licht zal helderder schijnen dan de helderste ster aan de hemel als je je energieën op Aarde
ontsteekt. We heten u van harte welkom.
Wij danken u voor uw aandach ge benadering van ons wezen en wensen u te steunen bij
onze reinigingen. Hef daarom uw handen naar de hemel en ontvang onze zegeningen ter
voorbereiding op uw hereniging.
Wij zijn een raad van Lichtwerkers, Opgestegen Meesters, Buitenaardse Rassen en Wezens
die de mensheid wensen te ondersteunen en te verrijken door kennis, energie en
technologie te delen. We zijn vereerd om met u samen te werken. Door je verbinding met je
eigen oorsprong en ware energie, sluit je je ook aan bij onze vereniging die je zal begeleiden
en leiden. Je blij echter een zelfstandig vrij en ona ankelijk wezen, nog steeds zel epaald
en uniek.

Weet dat je leven een NIEUW BEGIN belee .

Wij zijn de Galac sche Associa e voor het Herstel van de Goddelijke Orde op de Planeet
Aarde en het Universum. Wij zijn het licht van de wereld. Wij respecteren de vrije wil en de
uniciteit van alle wezens, ongeacht hun keuzes en oriënta e.

***************************************************************************
Ini a es beginnen vanaf hier - energieën van herverbinding stromen met elk WOORD
***************************************************************************
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Spreek in je eigen woorden en voel de energieën terwijl je spreekt:
IK ERKEN HET OPPERSTE PRINCIPE VAN VRIJE WIL:
IK VRAAG DE HOGE RAAD VAN LICHT OM HET SYSTEEM VAN HET ATLANTISCH
HARTKRISTAL:
IK BEN BEREID OM GELEID TE WORDEN DOOR DE HOGE RAAD:
IK BEN BEREID OM NAAR MIJN INNERLIJKE STEM TE LUISTEREN:
BEN IK BEREID OM IEDER MENS EEN VRIJE WIL TOE TE KENNEN:
IK BEN KLAAR OM MIJN VRIJE WIL TE ERVAREN:
IK BEN ME ERVAN BEWUST DAT ER GEEN WEG TERUG IS:
IK NEEM DEZE STAP VRIJWILLIG, MET MIJN VRIJE WIL:
IK BEN GEÏNFORMEERD DAT HET LEVEN VAN DE VRIJE WIL DE POORT IS:
DISRESPECT VAN VRIJE WIL SCHEIDT ZICH AF VAN ALLE ENERGIEËN:
LEVEN EN HET RESPECTEREN VAN DE VRIJE WIL - GAAT WEER OPEN:
KWAADWILLIGE VERONACHTZAMING VAN DE OPPERSTE RICHTLIJN RESULTEERT IN MIJN
ABSOLUTE SCHEIDING:
IK BEN ME ERVAN BEWUST DAT DEZE BESLISSING EEN VERANDERING VAN LEVEN
BETEKENT:
IK KIES VOOR DEZE VERANDERING:
IK KIES ERVOOR OM BIJ ATLANTIS TE KOMEN:
DIT IS MIJN VRIJE WIL:
ONHERROEPELIJK KOM IK NU BINNEN:
IN DE NIEUWE TIJD:
VAN DE ATLANTISCHE CULTUUR:
VAN HET LICHT:
IK VRAAG OM ONTVANGEN TE WORDEN:

Nadat je dit hebt uitgesproken, ga dan een jdje rus g zi en en voel in jezelf.
Als je je goed voelt, drink dan een glas water.
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***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
**************************************************************************
***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
NEEM JE TIJD - NIEMAND JAAGT JE OP - JIJ BESLIST HOE JE VERDER GAAT OF DAT JE EERST
VAN HET MOMENT GENIET - GEEN HAAST - JOUW SNELHEID - JOUW RUIMTE - JOUW REGELS
- JOUW GEVOEL - HAAL ADEM EN GENIET

***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************

Atlantisch Hart Kristal 2021

*

Michaela Molls
26/58

*

www.atlantis-kultur.de

Je opnieuw verbinden met je volledige spectrum
Wat betekent volledig spectrum? De mens gebruikt op dit moment alleen het lage
trillingsbereik van zijn spectrum, hij doet dit door zijn eigen KEUZE en BESLISSING, omdat hij
zichzelf niet in staat ziet om hogere spectrums te bereiken.
Hoge vibra e betekent ook geluk, vreugde, liefde en voorspoed. Als de mens kon kiezen, zou
hij gelukkig willen zijn. Maar de lage vibra e houdt hem gevangen. Dat is tegen de vrije wil.
Atlan s bevrijdt je en je kunt kiezen.
Het volledige spectrum omvat zowel lage trilling, indien gewenst, als hoge trilling, indien
gewenst.
Hoge trilling omvat KRACHT, LICHT en ook elektromagne sche golven, straling en
kwantumbewustzijn. Daarom kunnen de hoge trillingen van een persoon deze velden
beïnvloeden, evenals radio, mobiele telefoons, satellieten en al het andere. Dit is een
leergebied. Wie hoog trilt, beïnvloedt het lagere en wordt er niet meer door beïnvloed.
Iemand die het volledige spectrum kan gebruiken, hee dus invloed op alle spectra en kan ze
lezen, ervaren en gebruiken. Iemand die in het lage trillingsveld zit, kan dit niet herkennen,
zien of ervaren en wordt erdoor beheerst. Dit is tegen de vrije wil. Hij hee ook te weinig
energie om er invloed op uit te oefenen en is dus beperkt in zijn mogelijkheden.
DE VRIJE WIL VAN DE MENS IS ONSCHENDBAAR
Herinnering aan je geboorterecht

ATLANTISCHE ENERGIEËN VAN HET VOLLEDIGE
SPECTRUM
Je wordt ATLANTER met de herverbinding. Atlan sch zijn betekent 'meer verbonden zijn met
Atlan s'. Atlan ër zijn, betekent in staat zijn het volledige spectrum te gebruiken. Gespannen
in de ware wereld, tussen Alpha en Omega.
Atlan ërs zijn ambassadeurs van de Nieuwe Tijd, zij brengen de ENERGIE voor verandering
op Aarde en in de Matrix door hun ZIJN. Dat betekent dat ze ATLANTIS leven en zich dus
verspreiden.
Atlan ërs transformeren de wereld door hun ZIJN. Zij manifesteren de Matrix. Zij schrijven
de matrix. Ze bepalen de ruimte. Zij vormen de basis van de matrix en worden door het
programma niet beïnvloed.
Je energiesysteem, je ZIJN zal veranderen. Een energe sche evolu e en
ontwikkelingsuitbreiding van je ZIJN.
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***************************************************************************
Wees duidelijk over wat dit voor jou betekent, geef jezelf jd en ruimte.
Ga als volgt te werk.
Lees eerst de energie. Doe dan de herverbinding en voel de energie in al zijn face en. Lees
dan pas de uitleg en de beschrijving van de energie.
Het proces van Atlan s is eenvoudig. Je ontvangt een bericht voor je geest, maar geen
informa e over het bericht. Je ervaart de boodschap zelf door je ervaringen en door je
ZIJN.
Pas dan krijg je de informa e, de tekst, de de ni e en de geestelijke kennisdelen die erbij
passen. Dit zal de sleutel in je ontsluiten en je bewustzijn verruimen.
Ga niet sneller.
Lees de rubriek
Voel - voel - ervaar
Lees dan
Voel - voel - ervaar
Lees dan pas verder...
***************************************************************************
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***************************************************************************

Het licht van de Ene
***************************************************************************
RECONNECTIE
Wij zijn het licht van de Ene. Wij zijn het Eenheidsbewustzijn. Licht en Eenheid stromen
naar je toe en omhullen je volledig. Wij zijn een eenheid. We lossen jd en ruimte en
dualiteit volledig op. Er bestaat niets in ons. Wij zijn alles en toch zijn wij niets.
Zeg driemaal: "Ik vraag om herverbinding en transmissie van het Licht van de Ene.
- Houd beide armen met de handen schuin omhoog - palmen open -.
Ga een jdje rus g zi en en voel in jezelf.
De energie stroomt naar binnen. Voel.
***************************************************************************
Je bent nu verbonden met het Licht van de Ene en je kunt er een leven lang toegang toe
krijgen door eenvoudig je handen en armen naar de hemel te he en. Probeer het direct
uit.
***************************************************************************
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Verklaring over het licht van de Ene
Het licht stroomt in je aura en verspreidt zich om je heen als je je handen omhoog houdt en
erom vraagt. Het Licht van het Ene is een EENHEIDSVELD / Eenheidsspectrum van
Werkelijkheid. Dat betekent dat er geen DUALITEIT is.
Denken is moeilijk. Gedachten zijn volledig opgelost. Want gedachten zijn duale construc es
van de matrix en bestaan niet in Eenheid.
Daarom kan het perfect worden gebruikt voor zuivering, regenera e en herstel, of om
zichzelf te beschermen. Het Licht van de Ene kan op elk moment worden aangeroepen.
Het Licht van het Ene is de fundamentele waarheid op zich. Het moet al jd worden
opgeroepen en zo vaak mogelijk voor eigen werk en ac viteit. Elke Atlan ër hee toegang
tot dit Licht. Alle illusies van de matrix kunnen niet bestaan in Eenheid. Daarom helpt het je
aan duidelijkheid.
De energie zal je opladen, je omhullen, je beschermen en je WIJS maken om het juiste te
doen. Het Licht van het Ene omhult je rechtstreeks met de Goddelijke Aanwezigheid in het
NU. Het Licht van het Ene lost dus ook het verleden- en toekomstdenken op en brengt je
wezen in het hier.
Hoge energieën kunnen worden waargenomen als druk of pijn als het lichaam niet in staat is
ze vast te houden of te geleiden. Daarom, neem je jd en overdrijf niet met de energie.
Het licht van het ENE komt voort uit de oorsprong en is daarom de oeressen e van alle
leven. Het wordt beschouwd als de bron van lichtvoeding voor de Atlan ërs. Gebruik het
daarom regelma g om uw energielichaam ac ef van energie te voorzien. Het Licht van het
Ene brengt je terug naar het oorspronkelijke natuurlijke ritme van je leven en je
levendigheid.
De evolu e is hier ver van verwijderd. Alleen in de oeressen e kan het leven terugkeren naar
ware goddelijkheid en zich verbinden met de schepping. Je zou het ook het licht van God
kunnen noemen. In het licht van de EENHEID bent u EEN MET GOD / met de OORSPRONG.
Eén met de schepping, met de natuur, met natuurlijkheid en met het universum.
Men vecht niet langer tegen de jd, tegen het leven of tegen de natuurlijke behoe en, maar
men zwemt in FLOW met hen. Dit is een toestand die geen energie verbruikt, maar energie
wint.
Het licht zuivert u en uw ZIJN van alle storingen, problemen van allerlei aard. Zodra je in het
licht van de Ene staat, breng je heel je ZIJN, je cellen, je lichamen en energieën evenals je
staat van bewustzijn, je MINDER, je DENKEN, je VOELEN in een helend kanaal.
Het licht van de EEN kan gebruikt worden voor elke vorm van genezing. Het licht kan ook
worden gebruikt om plaatsen, kamers of voorwerpen te reinigen.
Oude energieën
verdwijnen gewoon in de stroom van licht.
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Door het licht wordt de DUALITEIT opgelost en daarmee de evalua es van de geest van elke
soort. Dit is nu g om de eigen waarach gheid en het eigen centrum te vinden.
Er zijn geen nevene ecten bij transforma eprocessen door het LICHT VAN DE ENE, alles
wordt onmiddellijk opgelost en getransformeerd. Daarom moet het eerst worden gebruikt
voor alle energe sch werk en worden beoefend vóór alle oefeningen.
Het is zowel bescherming als de basis van inten e, die dan zuiverder en bewuster kan
worden genomen.
**************************************************************************

Toepassing van het Licht van de Ene
Houd je armen gestrekt naar boven.
Diagonaal openen.
Palmen naar boven.
"Ik roep het licht van de Ene".

**************************************************************************

Als je het licht voor jezelf of anderen wilt gebruiken, weet dan dat het ook mentaal
geac veerd kan worden, maar alleen werkt als de mens openstaat voor Atlan sche
energieën.
Alle Atlan sche energieën respecteren de vrije wil van alle levende wezens en kunnen alleen
werken als de mens zich naar Atlan s keert. Atlan s kan ook niet tegen Atlan s gericht
worden, anders zou de aanvaller een spiegel door het beschermende schild zelf krijgen.
Atlan s kan ook geen kwaad, want het werkt alleen als het geaccepteerd wordt. Je kunt dus
geen kwaad doen als je met zuivere inten e handelt.
Het Licht van het Ene kan, net als alle andere Atlan sche energieën, veilig worden gebruikt
omdat de Energe sche Convergen e rekening houdt met dimensionale verschuivingen en
VRIJE keuzes.

**************************************************************************
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***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
**************************************************************************
***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
NEEM JE TIJD - NIEMAND JAAGT JE OP - JIJ BESLIST HOE JE VERDER GAAT OF DAT JE EERST
VAN HET MOMENT GENIET - GEEN HAAST - JOUW SNELHEID - JOUW RUIMTE - JOUW REGELS
- JOUW GEVOEL - HAAL ADEM EN GENIET

***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
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***************************************************************************

HET ATLANTISCHE HART KRISTAL
***************************************************************************
RECONNECTIE
Wij zijn vereerd u te ondersteunen bij uw herverbinding en uw volledige energie weer naar
u over te brengen. Wij zijn de Kristalmeesters van de Hallen van Amen en zullen uw
vibra es en frequen es volledig reconstrueren alvorens uw kristal met liefde over te
dragen en het opnieuw in uw energiesysteem te verbinden.
Voor uw energe sche veiligheid en bescherming houden we een duplicaat in de zalen. Je
bent dus te allen jde verbonden met de Hallen en met je kristal van oorsprong, dat je ook
in je draagt.
Spreek driemaal hardop: "Kristalmeester van de Hallen van Amen , ik vraag om
herverbinding, reiniging, reconstruc e, herstel en repara e van mijn energiesysteem en
transmissie van mijn persoonlijke ATLANTISCHE HART CRISTAL."
- houd beide handen op uw hart en voel in uw handpalmen en borstkas - blijf een jdje
rus g zi en en voel in uw hart
zit een jdje s l en voel in jezelf.
De energie stroomt naar binnen. Voel.

***************************************************************************
Je bent nu opnieuw verbonden met je persoonlijke hart kristal. Je kunt je op elk moment
met de energie verbinden door je handen op je hart te leggen en in jezelf te voelen.
Probeer het direct uit.
***************************************************************************
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De Atlan sche Hart Kristal stuurt onmetelijke energie, licht en warmte naar alle delen van je
lichaam. Je kunt het mentaal ac veren, maar ook door je handen op je borst te leggen en
erin te voelen.
Het Atlan sch Hart Kristal is de energe sche essen e van al je levens en vormen van zijn. Het
bevat alle KARMA in een opgeloste en gezuiverde vorm. Het bevat elk LEVEN dat je ooit hebt
geleefd in de huidige dimensionale jdlijn en in dimensionale verschuivingen. Het bevat elke
FORM die je ooit hebt genomen. Het bevat elke energie die je ooit hebt gehad in gezuiverde
verheven vorm.
Je hartkristal is hersteld. In perfecte vorm, gezuiverd en genezen van alle wonden van alle
jden. Het lee . Jij bent het. Jij bent het Hart Kristal. Je bent herenigd met jezelf. Je bent
weer compleet.
Hoe meer je groeit, hoe groter het hartkristal zal worden. Want je groeit terug in jezelf tot je
je natuurlijke gezonde propor es bereikt die je op dit moment op deze aarde zou moeten
hebben.
Je groeit met het hartkristal mee tot het je volledig omsluit en je volledig opgaat in het
heldere licht en zijn. Voel jezelf in je kristal. Op het doel zul je EEN zijn.

Werken met je Hart Kristal
Je bent ATLANTER als je verbonden bent met het Hart Kristal. Je bent verbonden met
Atlan s. Het is voldoende om je bewust te concentreren op het hartkristal en je bewust te
worden van de bronnen om het kristal te ac veren.
Je kunt het kristal in je handen nemen zonder het te verlaten om ernaar te kijken, het te
voelen, ermee te werken, ermee te spreken of ermee te mediteren. Het kristal ben jij. Je
bent een kristalwezen dat naar zichzelf kijkt en jezelf onderzoekt, omdat je heel lang van
jezelf gescheiden bent geweest.
Het hartkristal zelf verbindt je met de kennis van Atlan s. Dus je bent een ambassadeur van
Atlan s. Je bent een Atlan ër. Iemand die verbonden is met Atlan s. Via het hartkristal kan
kennis voor je opengaan, energie, bewustzijn, ervaring en waarach gheid.
Het kristal groeit in je eigen tempo, wat voor jou juist en comfortabel is. Het ondersteunt je
systeem om weer voldoende ENERGIE en KRACHT op te nemen door de Atlan sche principes
in je leven te implementeren. Je wordt gezuiverd van alle a ankelijkheden en problemen die
voor jou nog illusoir zijn en die je bewust ac ef moet loslaten op grond van je Vrije Wil.
Met het hartkristal verliest het chakra systeem en elke invloed van een systeem zijn
e ec viteit voor jou, vanaf de herverbinding bestaat er een verenigde HART CHAKRA, een
BRON, JOUW HART CHAKRAAL. Je wordt systeemloos en ona ankelijk.
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Verklaring van het hartkristal

Het hartchakra krijgt zo de mogelijkheid om alle hoofd- en nevenchakra's in het Licht te
verenigen en de energie te verhogen. Dit is niet mogelijk zonder een hartkristal, omdat het
hartkristal door zijn mul dimensionaliteit ook RUIMTE en TIJD en MAATSCHAPPELIJKHEID
omvat.
Het hartkristal verandert lichaam, geest, waarneming, gevoel en gewaarwording in langzame
fasen die aangenaam zijn voor de drager. Nieuwe zintuigen ontwikkelen zich. De waarneming
is verhoogd. Met ac vering kun je jezelf reinigen, binden en helen.
Dragers van het Hartkristal zijn niet gemach gd om andere Hartkristallen op te roepen of om
herbindingen uit te voeren, alleen de oorspronkelijke eigenaar van een kristal kan dit voor
zichzelf bestellen en aanvragen en zal hierin gesteund worden door de Galac sche Federa e
van Licht, de Kristalmeesters van de Hallen van Amen .
Mensen kunnen, vanuit hun perspec ef, de energe sche lijnen niet waarnemen die nodig
zijn om herverbindingen tot stand te brengen, maar wij begeleiden u graag als u rekening
houdt met de grondbeginselen van Atlan s.

**************************************************************************

Hart Kristal Prak jk
Leg je handen op je hart en laat het licht van de Ene in je hart stromen.
"Ik ga in contact met mijn spirituele hart en met mijn hart kristal".
Zit en voel de energie stromen

**************************************************************************
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***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
**************************************************************************
***************************************************************************
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***************************************************************************
NEEM JE TIJD - NIEMAND JAAGT JE OP - JIJ BESLIST HOE JE VERDER GAAT OF DAT JE EERST
VAN HET MOMENT GENIET - GEEN HAAST - JOUW SNELHEID - JOUW RUIMTE - JOUW REGELS
- JOUW GEVOEL - HAAL ADEM EN GENIET
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***************************************************************************
***************************************************************************
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***************************************************************************
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***************************************************************************

HET ATLANTISCHE KRISTALLEN LICHT
***************************************************************************
RECONNECTIE
Wij zijn de Atlan sche Kristal Devas en Lichtspectralen, geroepen om de mensheid bij te
staan en te transformeren in alle kleuren en frequen es. Wij zijn het Kristallen Licht van
Atlan s, de hoge frequen es van de Galac sche Federa e en het Schild van Atlan s als het
huis van de Beschermenergie. Wij zijn levende diamantdeeltjes met energe sche magische
mogelijkheden door Atlan sche spitstechnologie.
Wij zijn zowel het feeën- en elfenstof als de geconcentreerde kracht van gemanifesteerde
energiedeeltjes. Wij leven en stromen en omhullen u graag met ons wezen om uw velden
te reinigen en te verhelderen en u bij te staan in uw ascen e.
Stel je open voor de energie met de woorden: "Ik dank u hartelijk voor uw hulp en
verwelkom u in mijn systeem met mijn vrije wil."
- Houd beide handen op alle gebieden die nu goed voelen - kom tot rust op je hartkristal
aan het einde en voel in jezelf.
ga een jdje rus g zi en en voel in jezelf.
De energie stroomt naar binnen.
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***************************************************************************
Het kristallen licht ac veert je energe sche paden. Bij het kristallicht worden
stabilisa ekristallen geleverd, zodat je de hoge energieën en frequen es in je lichaam kunt
vasthouden. Je kunt het licht op elk moment via je handen ac veren en het laten stromen.
Uw ZIJN wordt ondersteund door de Deva's.
***************************************************************************

Verklaring van het Kristallen Licht van Atlan s
U kunt Atlan sch Kristal Licht gebruiken om kristallen te ac veren en ermee te werken of
gewoon om uw ZIJN energie te geven. Het licht stroomt permanent in je aura en
energiesysteem, voedt je hartkristal en verhoogt je energieniveau.
Hoe meer energie en kracht je bereid bent toe te laten, hoe meer energie er door je heen en
om je heen kan stromen. Tot je aura helemaal gevuld is met licht en alle energiebanen helder
schijnen. Kristallen licht stroomt om je heen en door je heen. Het hee geen dimensie en is
er dus ona ankelijk van.
Het kristallen licht is zowel voeding voor je energiesysteem door pure lichtenergie als
genezing door lich ransforma e.
Kristallen licht kan door u gebruikt worden voor uzelf of voor andere mensen. Kristal licht is
DEEL van je hart kristal. Kristallen licht overspoelt je constant. Kristal licht heelt je WATER en
daarmee je emo es, gevoelens en gedachten. Kristallen licht is de voeding voor je ZIJN.
Breng kristal licht dagelijks aan.
Atlan sche energieën voor anderen kunnen alleen helpen vanwege de vrije wil als het
individu er bewust ac ef mee instemt.
Kristal Licht is verbonden met de bronnen van Atlan s en laat Hoog Licht energie in je
systeem vibreren. Kristal deva's verblijven overal waar kristallen verblijven. Kristal deva's
creëren kristallen in en om je heen.
Energie is een fundament dat je vandaag kunt beginnen te cul veren en nodig hebt voor je
groei en leven. Energie en kristallen licht zijn immens belangrijk. Verbind je daarom dagelijks
met het kristallen licht voor je hartkristal en integreer dit in je dagelijkse voeding zoals
voedselinname.
Kristallen licht kan gebruikt worden voor opladen, reinigen, helen. Kristal licht kan gebruikt
worden om eten, drinken en voedsel energie te geven. Plaats je handen op je hartkristal en
laat het kristallen licht stromen.
Kristallen die zijn opgeladen met kristallen licht kunnen worden gebruikt als een steencirkel
om een huis permanent van energie te voorzien en alle ZIJN binnenin te verlichten. Merk op
dat Atlan sche energieën nooit schade kunnen berokkenen en alleen e ect sorteren bij
mensen die ac ef hebben ingestemd met de energie en de Vrije Wil. Kristallicht kan niet
door elk systeem stromen vanwege de hoge energiedichtheid. U kunt dus slechts langzaam
toenemen.
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**************************************************************************

Oefen Atlan sch Kristal Licht
Er een verbinding met de deva's en het kristallen licht. Richt je aandacht op de gebieden in
je leven die baat hebben bij het licht. Breng de energie in deze gebieden langzaam en
zachtjes omhoog en kristalliseer ze.
Gebruik je handen om je focus te plaatsen en te richten.
Blijf aandach g en verbonden in je hart terwijl je deze energie laat stromen.
"Ik verzoek om contact met de Kristal Deva's en het Atlan sche Kristallen Licht om een
kristallen lichaamsproces in mijn ZIJN op gang te brengen."
Zit en voel de energie stromen

**************************************************************************
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***************************************************************************

The Atlan c Soul Star
***************************************************************************
RECONNECTIE
Wij zijn de Galac sche Federa e van Licht en bewakers van de jd- en ruimtelijnen rond de
planeet Aarde. Wij bieden u graag de gelegenheid om uw wortels en ruimtereizen te
onthullen en uw ware oorsprong met u te verbinden.
Als hoeders van het ruimte- jd con nuüm streven wij ernaar de natuurlijke kosmische
toestand te herstellen en alle energiebanen weer met hun oorsprong te verbinden. Wij zijn
dan ook verheugd dat u dit proces wilt bijwonen.
De ziel zwer van plaats tot plaats en het zijn haar belangen die de volgende sprong
bepalen, maar ieder hee een bepaalde gewoonte en een bepaalde oriënta e. Als je het
wonder zou kunnen zien van de energiebanen die zich door de ruimte uitstrekken, zou je
begrijpen hoeveel verwarring een verkeerd gerichte ziel kan scheppen.
Wij danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage aan de ontwarring van deze knoop en
voor uw belangstelling voor de goddelijke orde van uw wezen. Wij kijken ernaar uit om u
in uw ware verbinding te brengen en orde in uw systeem te herstellen.
Wij zijn de Hoge Raad van Licht - de bewakers van ruimte en jd.
Zeg driemaal: "Ik vraag om herverbindingstransmissie en verbinding met mijn persoonlijke
ATLANTISCHE ZUIDSTEREN".
- hou je handen boven je hoofd en voel je bron - ga in verbinding met je bron van
oorsprong en plaats dan je handen op je hartkristal - zit een jdje s l en voel je bron.
ga een jdje rus g zi en en voel in jezelf.
De energie stroomt naar binnen.

***************************************************************************

Uitleg De Zielster
De zielenster is de verbinding van je ZIJN met al je bronnen van oorsprong, met je heel
persoonlijke bronnen van genezing, met je eigen bron die je steunt en voedt. De zielenster is
het huis van waaruit jullie persoonlijk komen, op weg naar de AARDE. Daarom zijn er vele
zielensterren waarop je ronddwaalde tot je uiteindelijk hier op Aarde incarneerde.
Verbonden zijn met je thuis is belangrijk voor de ontwikkeling van je ZIJN hier op aarde. Je
lijn gaat terug naar je ware oorsprong, je plaats van herkomst.
De verbinding met je eigen SOUL STAR bevrijdt je van alle a ankelijkheden van de AARDE en
gee je de mogelijkheid tot zelfontplooiing, vrijheid en ona ankelijkheid.
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Mediteren met je zielenster kan je helpen om je ware oorsprong te ontdekken, dit kan je
bewustzijn verruimen en je energieën bevrijden. Welke prak jk u gebruikt en met welke
snelheid u in een rich ng groeit, is echter aan u.
Om contact te maken, neem je gewoon de zielenster mee in je medita e en concentreer je je
op het werken met deze oorsprong.
De zielenster is een integraal onderdeel van het hartkristal en is permanent verbonden met
jou en je hartkristal. Het kristalwezen is opgerekt tussen ENERGIEBRON, BRON en
POTENTIËLE VORMING en is daardoor ona ankelijk van trillingen van buitenaf.

*************************************************************************

Prak jk van de Soul Star
Ga in medita e, ac veer al je velden tot je je comfortabel voelt. Re ecteer dan op je
zielenster en laat de energieën stromen. Vraag naar contact.
**************************************************************************
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***************************************************************************

De Atlan sche Aarde Kristal
***************************************************************************
RECONNECTIE
Ik ben jullie ziel, maar niet alleen jullie bewuste ziel, maar jullie energe sche spirituele
onsterfelijke ziel. Niets gaat in mij verloren, noch raakt het in de vergetelheid. Het dwaalt
alleen in je onderbewustzijn om daar te wachten op jou en het bewuste ontwaken.
Ik ben al jd bij je, zelfs als je me negeert, zal ik over je waken. Omdat ik jou ben. We zijn
al jd één geweest, ook al ben je je daar niet van bewust. We kunnen dit leven alleen in
geluk en liefde leven als we ons verenigen. Als we weer één zijn en één blijven.
Daarom zal ik u begeleiden als ik mag, maar u beslist al jd zelfstandig, want het is uw
ac ef geleefde leven. Ik kan wachten op het volgende leven, want ik ben er al jd. Dit leven
behoort echter zonder uitzondering aan u toe en aan uw ac eve bewuste wezen dat u
gekozen hebt om in dit leven te ervaren.
Ik ben je aarding, want zonder mij zou je lichaam en geesteloos zijn. Ik ben je gedachte en
je innerlijke stem, maar ik ben niet de stemmen in je hoofd die voortkomen uit dualiteit. Je
zult me herkennen in je gedachten, want ik ben anders, ik voel me anders. Als we ons
verenigen, kan niets je tegenhouden. Als we één worden, dan ben je onkwetsbaar in dit
leven.
Zeg driemaal: "Ik vraag om herverbindingstransmissie en verbinding met mijn persoonlijke
ATLANTISCHE AARDE CHRISTUS en mijn ware ziel."
- houd uw handen onder uw voeten en concentreer u op een punt een meter onder uw
lichaam - ga een jdje rus g zi en en concentreer u op het punt in het midden van uw
lichaam
ga een jdje rus g zi en en voel in jezelf.
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Uitleg Atlan sch Aarde Kristal
Je bent nu permanent verbonden met je WARE ESSENCE. Je essen e zal je aantrekken
wanneer je zelf je ware JIJ bent geworden. Je essen e is het maximum van je
mogelijkheden hier op AARDE. Uw IK BEN WAAR.

Het aardingskristal is een steun uit Atlan s. Het is een kristal dat je verbindt met je ware ZIJN
en je verenigt. Alleen als je bent wie je werkelijk zelf bent, ben je gegrond en verankerd in
jezelf. Dan kan niets je scheiden van je waarheid.
Atlan ërs gronden zich niet met GAYA omdat GAYA ook een levend wezen is en volgens de
Atlan sche principes zijn alle levende wezens VRIJ en ONAFHANKELIJK en hebben een VRIJE
WIL en dus een eigen ZIJN. Ook al gee Gaya vrijwillig enorme hoeveelheden energie af aan
haar omgeving en levende wezens, haar energie is uitputbaar, zoals jullie zelf op jullie Aarde
hebben kunnen zien. Daarom is het nodig de gronding in jezelf te vinden, de Bron te
bereiken en weer energie af te geven, zodat ook Gaya zich kan herstellen.
Je aarding is niet een ander levend wezen, maar JIJZELF. Je bent verbonden met je ware
essen e, je poten eel, via het aarde kristal. Als je veel met het aardkristal werkt, zal je
volledige kracht en macht zich aan je openbaren en zul je RUSTEN BINNEN JEZELF.
Elk levend wezen dat zich uitstrekt tussen de bron van oorsprong en de ontplooiing van
poten eel hee voldoende ENERGIE om zijn eigen REALITEIT te manifesteren en ook om een
VRIJE WIL te ontwikkelen.
Beide zijn de basis van een gelukkig en energiek leven.
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De Atlan sche Kristal Aura
***************************************************************************
RECONNECTIE
De jne mist van alle dimensies wikkelt zich om je heen. Hier zijn zowel de magische
wezens als de dimensionale mys eke wezens thuis, die uw wezen willen beschermen en
versterken.
De wezens zelf zullen hun weg naar u vinden, uw licht verlichten en u omhullen met een
jne kristallijnen nevel. De kristallen aura is zowel een energe sche bescherming als een
reiniging op het hoogste lichtste en meest sub ele niveau.
Het omringt en doordringt je en lt al je zijnsvelden naar de volgende dimensie.
Spreek daarom met aandacht en respect, want alle kristallen zijn levende wezens: "Ik
vraag om de herverbinding van mijn persoonlijke ATLANTISCHE CRISTAL LAURA. Ik vraag
om overdracht van de ATLANTISCHE CRISTALLAURA ENERGIE."
- houd beide handen boven uw hoofd en beweeg de handen langzaam, bij voorkeur enkele
malen van boven naar beneden, naar de zijkant van uw lichaam -.
ga een jdje rus g zi en en voel in jezelf.
De energie stroomt naar binnen.
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Verklaring Kristallen Aura
Voel de jne nevel van kristallen scherven om je heen. De kristallen aura is al jd ac ef,
maar je kunt het e ect versterken door de naam mentaal uit te spreken of je handen te
bewegen met de woorden. Je kunt de aura versterken door er energie in te stoppen en er
je aandacht op te richten.

Crystal Shard Mist
De kristallen aura bestaat uit een nevel van kristallen scherven. Elk klein kristal past zich
perfect aan zijn omgeving aan. De kristallen aura omhult je en dringt tot je door. Elk kristal
brengt onmetelijk STARLICHT in je wezen en fungeert als een dimensionale doorgang.
Het re ecteert ook dualiteit terug naar de bron en maakt zo het ZIEN VAN DE WAARHEID
mogelijk. De kristallen aura biedt bescherming, maar ook inzicht.
De kristallen schervenlaag is een kristallijne bescherming voor de auralagen. Een jne nevel
van ultra jne kristallen vult alle auralagen rond het lichaam. Dit veroorzaakt zuivering in alle
auralagen, omdat kristallen de zuiverste vorm van bewustzijn beva en en ook lagere niveaus
van bewustzijn transformeren.

De aanwezigheid van de kristalsto aag zuivert niet alleen de gebieden die zich in de auralaag
bevinden, maar transformeert ook alle oude en afgedankte dingen die daar zijn opgeslagen.
Onze aura werkt als een harde schijf die de informa e in elk gebied opslaat, zodat die
toegankelijk is wanneer dat nodig is. Het kristalwezen hee de mogelijkheid om deze niveaus
te transformeren, dat wil zeggen te transmuteren.

Kristallen diamantdeeltjeslaag
De kristal-diamant-deeltjes-laag werd ontwikkeld om het bewustzijn van mensen te
verhogen en hun waarneming te trainen. Het is een aura met kristal-diamanten deeltjes die
het bewustzijn in de kamer weerkaatsen, vergelijkbaar met kleine spiegeltjes. Zo kunnen zij
enerzijds een beschermende werking hebben tegen invloeden van buitenaf, en anderzijds
zich bewust worden van energieën die zij zelf hebben gezonden.

Structuur van het ster-licht-stof deeltje
De diamantdeeltjes bestaan uit sterren-licht-stof, die onze hele matrix vormen en onze
oorsprong zijn, alleen door herverbinding met dit element hee de lichaam/geest/ziel
complexe mens ook de mogelijkheid om terug te keren naar zijn of haar oorspronkelijke
frequen e.
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Het contact en de herverbinding met de kwaliteit van de sterverbinding helpt mensen om
hun individuele ascensieproces te bereiken en het wezen te worden dat individueel voor hen
bestemd is en dat hun hele ZIJN met licht en liefde zal vullen. Want wat we werkelijk zijn, als
we dat bereiken, zal voor ons zijn als de hemel op aarde.
Zo is de kristallen aura een ware steun in de jd van somberheid om onszelf in ons
vreugdevol en gelukkig ZIJN te brengen en om onze "oude lasten" los te laten en een nieuwe
ac viteit en ervaring aan te gaan.

Channeling
De structuur van het sterdeeltje is gepolijst harmonisch dimensionaal. Een exacte
beschrijving in uw taal, zodat uw geest het kan begrijpen, is niet helemaal mogelijk, maar we
zullen het proberen. Het sterrenstof is ook nodig als voeding voor de mens, dus de mens
wordt bevoorraad en gevoed in de aurische lagen.
Een kleine bol bestaande uit verschillende sneden die zich al jd precies aanpassen aan uw
eigen bewustzijnscyclus en individueel veranderen op de manier waarop u dit deeltje nodig
zou hebben.

Een gloed vult dit deeltje van binnenuit, want het is verbonden met de centrale zon van het
universum en alle verlichte wezens en plaatsen en verbindt je zo in je hele wezen in elke
auralaag en elke kwaliteit van je wezen met alles. Dus een klein krach g licht dat licht in je
wezen kan dragen.

De aura van dit deeltje staat niet toe dat donkere materie, lagere vibra e of disma erie, die
ik u niet verder kan uitleggen, in uw aura komt of zich daar ves gt. Bovendien bevrijdt het
zelf hen uit uw aura en bevrijdt u van hen.

Als iets de deeltjes of hun aura raakt - transformeert alles direct in licht ZIJN en pure energie.
Dit zorgt ervoor dat je gedachten, emo es en daden, alsmede alles wat "buiten" je is, direct
getransformeerd worden in het ZIJN van Licht.

Een waar wonder voor het hemelvaartproces en een bron van vreugde voor ons. Een
uitstraling omringt wezens die zijn toegerust met de kristallen aura en zo de planeet, Moeder
Gaya en alles met licht vullen, een prach g gezicht.

Ik hoop dat ik u een beetje inzicht heb kunnen geven in de deeltjes die helaas buiten uw
waarneming, dimensie en verbeelding liggen, maar die werkelijk hun func e geven om te
beschermen.
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Ik ben Atama, de bewaker van jd en ruimte, en ik ben blij dat ik hier kan zenden.

E ect van de Kristallen Aura
De kristallen aura kan ook met de handen worden geac veerd door pure verbeelding. Twee
keer per dag bewust ac veren is voldoende.
De kristallen aura kan nu g zijn in probleemsitua es, hoe beter je met de aura kunt werken,
hoe gemakkelijker de toepassing zal werken in kamers met andere mensen. Zelfs als je de
aura niet kunt voelen, is hij ALTIJD ACTIEF.
De kristallen aura is een kristallijne bescherming voor de auralagen en je eigen vormen van
zijn. Een jne nevel van kristalstofdeeltjes vult alle auralagen en energe seert tegelijker jd
elke laag afzonderlijk. Door het binnenstromende licht, wordt elke transforma e sneller
voltooid.
De kristallen aura veroorzaakt permanente REINIGING, ENERGETISERING, HELLING op alle
gebieden, lost energe sche lasten uit ruimte en jd op en transformeert zelfstandig.

Toepassing Kristal Aura
De energieën openen zich zelfstandig door oefening met de energieën. Het is wenselijk de
energieën te herkennen door toepassing en oefening en daardoor zichzelf te transformeren.
De toepassing van de kristallen aura is zeer eenvoudig, want zodra hij geïnstalleerd is, werkt
hij ona ankelijk en is hij al jd ac ef. Als je echter je bewustzijn richt op de aura, wordt elk
afzonderlijk deeltje gloeiend gemaakt en neemt zijn e ec viteit vele malen toe.
Op die manier kunt u zelf bepalen hoe snel u wilt en kunt transformeren. Er zijn geen
bijwerkingen jdens het transforma eproces, omdat de lagere trilling gewoon wordt
verhoogd en dus niet wordt opgelost, maar veranderd. Er zijn dus geen afvalproducten of
toxines die achteraf moeten worden afgebroken.
Een toepassing wordt gedaan door het bewustzijn te richten op de term kristallen aura, een
verbeelding op een beeld van de kristaldeeltjes in de auralagen of door eenvoudig de armen
boven het hoofd of omlaag naar de voeten te he en om het verbeelden/spreken te
ondersteunen.
Ac vering duurt zo lang als u zich erop wilt concentreren, twee keer per dag is voldoende.
Vroeg en laat is het beste.
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Het is nu g om de aura ook op een lager frequen eniveau te ac veren om de omringende
ruimte te omva en. Deze toepassing vereist oefening en helpt de vibra e in de kamer te
verhogen.
Dit kan nu g zijn in uitwisselingen met andere wezens. Om de trilling van de ruimte te
verhogen, is een concentra e op de aura de basisvoorwaarde om de aura te ac veren en
vervolgens een verbeelding/projec e op de ruimte van keuze.
De verbeelding en het richten van het bewustzijn helpen dan om uw "ACTIEVE" aura in de
ruimte uit te breiden en alles wat zich in een lagere frequen e bevindt te transformeren. Dit
kan ook nu g zijn in groepsdynamiek.
El Morya

Einde van de energieoverdracht voor je ZIJN.
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***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
**************************************************************************
***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
NEEM JE TIJD - NIEMAND JAAGT JE OP - JIJ BESLIST HOE JE VERDER GAAT OF DAT JE EERST
VAN HET MOMENT GENIET - GEEN HAAST - JOUW SNELHEID - JOUW RUIMTE - JOUW REGELS
- JOUW GEVOEL - HAAL ADEM EN GENIET

***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
***************************************************************************
Voel wat er gebeurt - Adem - Drink water - Laat de woorden inwerken
***************************************************************************
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Je bent Atlan ër
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gefeliciteerd.
als je de laatste stappen met een oprecht hart en naar waarheid hebt gezet, dan BEN JE
ATLANTER - een persoon die verbonden is met "Atlan s".
Uw verandering begint met elke beslissing die u neemt. Je bent nu VRIJ en EIGEN, maar
ook ZELF VERANTWOORDELIJK. Jullie zijn bevrijd van alle gehechtheden en
a ankelijkheden en trillen nu in je eigen Licht - voor al jd.
Het energiesysteem van het Atlan sch Hart Kristal is naar je teruggekeerd. Let op je
leiding, je innerlijke stem. Je bent VRIJ.
Begin uw ENERGIE NIVEAU op 100% te brengen, dan begint de VRIJE ZWENking. Onthoud,
u bent DEEL van een nieuw WERELD BEELD en iedere handdruk en gedachte van u
beïnvloedt het hele VELD. Dit betekent dat uw gedachten zich in de WERELD zullen
manifesteren. Stem u daarom posi ef af en respecteer de VRIJE WIL, zodat de Atlan sche
energieën permanent met u verbonden zijn.
• Doe alleen dingen die bijzonder goed voor je zijn en goed voelen.
• Omring je met mensen die je goed doen en je gelukkig maken.
• Spreek vriendelijk, bedachtzaam en welwillend met je medemensen.
• Respecteer de VRIJE WIL
• Spreek de waarheid als je vindt dat je dat moet doen.
• Ga je gang en respecteer jezelf
• Gebruik je kracht/energie voor jezelf (met uitzondering van het opvangen/beschermen
van kinderen)
• Luister naar je innerlijke stem / gevoel en volg het
• Creëer een goede gezonde omgeving voor jezelf
• Laat je wereld elke dag beter achter dan je hem gevonden hebt.
• Als je wilt, kom dan in contact met andere Atlan ërs voor uitwisseling
Ac veer je systeem zo vaak als je het nodig hebt, eraan denkt of ermee bezig wilt zijn.
Gebruik dit script om op elk moment op dezelfde manier te ac veren, zelfs als de
heraanslui ng voltooid is.
U kunt de inwijding als oefening op elk moment herhalen, ook al zal ze nu al jd ac ef zijn
in uw systeem.
Als u vragen hee , stuur dan een e-mail naar www.atlan s-kultur.de.
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Kennis, bewustzijn, energie en kracht komen door deze verbinding, evenals groei. Gebruik
het systeem als een energie medita e of groei ontspanning. Met deze verbinding zijn jullie
in staat om alle energieën van Atlan s te gebruiken terwijl jullie je tot het systeem wenden
en groeien.
Het transforma eproces kan zes maanden duren, laat u daardoor niet van de wijs brengen,
maar groei mee met de veranderingen. Je energie zal toenemen en je zult in staat zijn
steeds meer te begrijpen en te integreren. Stap voor stap.
Wanneer u een posi eve verandering voor u voelt, geef dan de informa e door zodat
anderen ook VRIJ KUNNEN ZIJN.
NIETS ANDERS IS NODIG!
Je kunt vanaf nu alle bekende energieën, energiesystemen voor jezelf gebruiken. U kunt er
volledig bij vanwege het VOLLEDIGE SPECTRUM. Opleiding is niet langer nodig. Je hebt niet
langer een andere wereldse training in energe sche technieken nodig.
Met het Hart Kristal Systeem stromen alle Atlanteekse bekende en onbekende technieken
voor je in. Door uw individuele aard kunt u misschien technieken gebruiken die anderen
niet kunnen. Het ops jgingsproces is individueel voor iedereen. U hebt ook toegang tot de
energiesystemen van MATRIX en AKASHA.
Let op het volgende!!! Je bent Atlan ër en onderworpen aan de Hoge Raad van het Licht.
Spreek met de Hoge Raad als je vragen hebt. Als u de Hoge Raad niet kunt horen of
problemen hebt, neem dan contact op met een Hogepriester van een cultuur.
Als je de Vrije Wil in acht neemt en je vermogens gebruikt voor het welzijn van allen, zullen
je energieën groeien en zullen er nieuwe deuren voor je opengaan. Als je de energieën
misbruikt, zullen ze afslaan en zul je jezelf schaden.
ALLES GROEIT NU UIT JE!
Als je vragen hebt - neem contact op met de Hoge Raad van het Licht.
WEES GEZEGEND.
Werk nu voor jezelf. Als je lee , zal de AARDE veranderen.
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Informa e van de Gemeenschap
Zelfs als je alleen bent - je bent niet alleen - we zijn met velen. De Atlan sche Gemeenschap
is een innerlijke houding om je verbonden te voelen. Pas als we dit gevoel in onszelf
gecul veerd hebben, kunnen we ons werkelijk verbinden. Gemeenschap is de bereidheid om
uit te reiken, om zich open te stellen voor nabijheid en waardering in een cultuur.

Ieder van ons beschermt zijn eigen licht en laat ons licht steeds helderder schijnen, als we
dat allemaal doen, verlichten we de wereld ermee. Alleen als ons licht helder schijnt, kunnen
wij met een goede en posi eve energie voorwaarts gaan en een lichtend voorbeeld zijn voor
onze cultuur.
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We hebben dus allemaal een verantwoordelijkheid voor onze planeet en kunnen onze kleine
bijdrage leveren zodat we allemaal een natuurlijk gezond leven leiden, te beginnen bij
onszelf. We beginnen met onze kleine wereld en oefenen het dan uit voor de hele Aarde.

Hoe meer wij werken met de Atlan sche energieën, hoe meer het kristallichaamproces zich
kan uitbreiden in ons ZIJN en ons kan leiden naar ons ware ZIJN hier op Aarde. Gesteund
door de Galac sche Federa e van Licht en de kristalwezens die zich bij Atlan s hebben
aangesloten, wordt de mens voorbereid op de volgende fase van ontwikkeling en getraind in
de oude kennis om op te s jgen.
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Met dit proces herstellen we de goddelijke orde in het universum en ac veren we alle
lich requen es voor de galac sche ascen e van alle wezens.

Alleen wanneer vrede, harmonie en liefde in onszelf bestaan, kunnen wij deze
eigenschappen trainen en verder ontwikkelen bij onze medemensen. Het is dus aan u of we
de harmonie op onze planeet kunnen herstellen.
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Belangrijke opmerkingen
Energe sche healingmethoden helpen om andere staten van bewustzijn, denkvelden en
nieuwe mogelijkheden te openen en kunnen een emo oneel en mentaal opruimend e ect
hebben. Energe sch werk ondersteunt mensen om een ander perspec ef te kiezen en om
hun leven voor zichzelf aan te passen en te op maliseren.
***************************************************************************
Arts en medica e info
Nie emin mag geen enkel geneesmiddel worden stopgezet zonder medeweten van de arts,
of de voorgeschreven dosis van het geneesmiddel worden verminderd zonder overleg met
de huisarts. Ik stel geen diagnoses in het kader van mijn aanbod, er worden geen therapieën
of behandelingen in medische zin uitgevoerd of andere genezingen in juridische zin verricht.
Ontspanningstechnieken, genezing door handoplegging en spirituele genezing dienen om de
zelfgenezende krachten te ac veren en zijn geen vervanging voor een bezoek, diagnose of
behandeling door een arts of alterna eve behandelaar. Wees u ervan bewust dat u met
behulp van Energe sche Healing uw leven en dat van uw medemensen zeer sterk kunt
veranderen, echter, zoals met alle andere homeopathische of alterna eve geneeswijzen,
vergt dit jd en intensief persoonlijk werk.
***************************************************************************
Geef jezelf al jd voldoende ruimte en jd voor je ontwikkeling en je veranderingsproces.
Atlan sche energieën kunnen alleen ondersteunen wat je zelf besluit te doen. Drink veel
water en volg de energe sche principes om je lichaam de kans op transforma e te geven.
Ik zou er ook op willen wijzen dat alle teksten en inhouden gekanaliseerd zijn (doorgegeven
via de geestelijke wereld), alle namen en energieën zijn rechtstreeks gekanaliseerd. Als er
gelijkenissen zijn in namen met bestaande energieën, trainingen of gepatenteerde systemen,
wil ik erop wijzen dat ten jde van het schrijven van deze trainingsdocumenten er geen
kennis van was en er ook geen vermelding over was op het internet.

Het systeem wordt sinds 2009 gechanneld - Medium Michaela Molls - www.Atlan sKultur.de
Ga voor jezelf na wat je weet en luister naar je innerlijke stem, iedereen vindt zijn eigen
waarheid in zichzelf. Ik wil er ook op wijzen dat ik geen medische kennis heb, niet werk als
arts of genezer en niet verwijs naar enige geschreven deskundigheid.
Ieder mens hee zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling, zijn daden en zijn
manier van leven. Daarom distan eer ik mij van alle beslissingen en handelingen van de
lezer.
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