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Donderdag 19 maart 2020
De Arcturian Sacred Geometry Healing-Templates
Energetische ondersteuning voor de coronavirus pandemie
Equinox-transmissie
You Tube https://youtu.be/CHFdYTu-pgA
Geliefde harten,
Als we de rimpelingen van angst en bezorgdheid ervaren die door ons lichaam en onze energievelden
worden losgelaten in de nasleep van de pandemie van het coronavirus over de hele wereld,
verdiepen we ons in onze liefdevolle harten waar we op deze heilige Aarde, standvastig verblijven in
het Licht van God We Zijn. Hiermee wordt het intuïtieve weten dat het volgende niveau van de
collectieve voorwaartse evolutie van het Ik Ben Avatar Ras versneld bereikt als we samenkomen als
Eén Hart, Eén Liefde en Eén Verenigd Veld van Licht.
We hebben ons eonen voorbereid voor dit Nu-moment, deze verschuiving in Kosmisch Bewust
Bewustzijn en de geboorte van de Planetaire Goddelijke Blauwdrukken, terwijl we de drievoudige
vlam van Kracht, Liefde en Wijsheid door onze liefdevolle harten en in de harten van elke man,
vrouw en kind op deze heilige aarde blazen. En nu verlichten we het Grid van Eenheid met ons eigen
prachtige Licht als vibrerende portalen van Licht, en de ondersteuning van de Legioenen van Licht
terwijl we het Pad van Goddelijke Liefde bewandelen.
De steun van het Hogere en via onze Geliefde Ik Ben Aanwezigheid is nog nooit zo tastbaar ervaren
als in dit Nu-moment, en als poortwachters, rasterbewaarders, wegbereiders en facilitators in dit
Gouden Tijdperk van Licht houden we de Vlam van Goddelijke Liefde voor de hele mensheid vast,
want door de ellende, gedwongen isolement, paniek en angst voor de wereldwijde veranderingen
worden we allemaal beïnvloed. Verder houden we de Vlam van Goddelijke Liefde voor al die
moedige zielen die naar voren stappen om te helpen bij deze pandemie, evenals al die zielen die het
coronavirus hebben opgelopen. Als de Getuige-Aanwezigheid van de Geliefde Ik Ben, scheppen we
de kelk van Goddelijke Liefde door de stilte van ons liefdevolle hart en de wijsheid van onze hogere
denken. We zijn gecentreerd in het Licht van God als de Vlammen van Goddelijkheid We Zijn.
Ons traject in de Nieuwe Aarde Blauwdrukken versnellen door nieuwe manieren van zijn, vertragen
en komen naar binnen. 'Zelfisolatie' biedt een geweldige kans om echt af te stemmen op hoe we op
dit moment het beste van dienst kunnen zijn en om “quality time” te creëren voor familie en
vrienden. Bovendien neemt ons vermogen om opgeslagen trauma, emotionele pijn, fysiek ongemak
en ziekten los te laten toe, naarmate we luisteren naar de intelligentie van onze prachtige fysieke
lichamen, onze Tempels van Licht en ons eenvoudigweg overgeven aan deze periode.
Tijdens deze poort wordt de Sterrenpoort van het Liefdevolle Hart versterkt, waardoor we steeds
dieper in het nulpunt komen, het altijd aanwezige continuüm en het Ene Hart van Alles Dat Is. Door
deze Planetaire en Galactische afstemming krijgen we de kans om ons te verdiepen in de fysieke en
spirituele verjonging en regeneratie van onze lichamen en onze energievelden door alles los te laten
wat losgelaten moet worden, en door deze Lichtfrequenties te versterken en Moeder Aarde en al het
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Leven op Aarde te assisteren door Alles Dat Is in het Hart van de Liefde, te accepteren, los te laten
en/of te omarmen. Elke uitdaging is een zegen, omdat we steeds dieper worden meegenomen naar
het volgende niveau van de bloei, pracht en Licht van onze ziel.
Hoewel er veel verlichte Wezens zijn die ons vanuit Het Hogere helpen, zijn de Arcturische
Afgezanten van het Licht naar voren gestapt om ons de Arcturian Sacred Geometry Healing
Templates aan te bieden. De Arcturische Afgezanten van het Licht zijn hoger dimensionale
Lichtwezens, geavanceerde genezende technici en meester-genezers, die ons vele prachtige
Spirituele gereedschappen en technieken hebben geschonken, en ons nu deze prachtige Sacred
Geometry Healing Templates aanbieden om al het waargenomen ongemak van in lichaam en
energieveld los te laten en te helpen bij het opruimen van de angstmatrix en energetische
inprentingen van het coronavirus en andere virussen.
We beginnen met de Arcturianen die een Heilige Geometrie Kwantum Deeltjes Versneller doorgeven
en het coronavirus voorzien van zijn energetische handtekening van het antilichaam/antideeltje. Als
een deeltje en antideeltje in de juiste kwantumtoestanden verkeren, kunnen ze elkaar vervolgens
vernietigen en andere deeltjes produceren, of anders gezegd, heelheid en eenheid kunnen worden
hersteld. Dit opent de weg voor neutrale deeltjes door het nulpunt en hiermee de mogelijkheid om
het coronavirus energetisch te infuseren met de juiste heilige geometrieën en Licht templates, die
we verder activeren via het Eénheid Grid, maar ook via ons lichaam en energievelden, waarbij we
diegenen helpen die deze ondersteuning op een Hoger Lichtniveau kiezen.
Van hieruit ervaren we een Heilige Geometrie Angst Matrix Verwijdering Template, een Heilige
Geometrie Toxische Frequentie Uitschakeling Template, die toxische energieën verwijdert, zoals
implantaten, elementalen, etherisch slijm, parasieten en andere parasitaire intelligenties die van
onze energie leven, een Heilige Geometrie 5G Neutraliseer Template die de negatieve
elektromagnetische en energetische signatuur van 5G neutraliseert evenals verschillende Heilige
Geometrie Healing Templates gericht op de emoties en fysiek ongemak of ziekten.
De geavanceerde technologieën van de Arcturische Afgezanten van het Licht zijn voor ons allemaal
beschikbaar en we hoeven alleen maar onze toestemming te geven voor dit lichtwerk.
Laten we dus beginnen door onze heilige ruimte in te stellen en samen te komen als Eén Verenigd
Kosmisch Hart.
Breng nu in eerste instantie een focus naar de ademhaling terwijl je inademt door de neus en
uitademt door de mond, en laat tijdens het uitademen alles los wat op dit moment uit het lichaam
verwijderd mag worden. Adem met een diepe zucht uit, laat vrij, laat los en begin de afstemming op
de Goddelijke Uitlijning te versterken. Adem nu bewuster Liefde in en adem Liefde uit. Visualiseer nu
dit prachtige Diamant Gouden en Witte Vlam van Goddelijke Liefde die geactiveerd wordt in het
hartchakra terwijl je nu samensmelt met je Geliefde IK BEN Aanwezigheid, het Hoogste Licht dat je
bent in het Kosmische Hart van Moeder/Vader God. Je nodigt nu je Meester-gidsen en
Beschermengel en alle andere Wezens van Licht uit, die jij persoonlijke erkent en die wensen om je in
deze heilige ruimte te vergezellen. Je grond in het Kristallen Hart van Moeder Aarde terwijl ze je haar
Liefde naar je lichaam en energieveld terugstuurt via je aardingskoord. Nu je deze verdieping in het
Ene Hart als Eén Liefde voelt, maak je verbinding met het Eenheid Grid van Goddelijke Liefde.
Dit raster van Licht, in en om je heen, houdt het Nieuwe Aarde Templates door het Lichtlichaam van

By Anrita Melchizedek - https://pleiadianlight.blogspot.com/2020/03/the-arcturian-sacred-geometry-healing.html

3

Moeder Aarde vast en verbindt je met de Groep IK BEN Avatar Bewustzijn van Licht. Voor het Hogere
Licht van alle ontwaakte Zielen op deze heilige aarde. Mooi zo.
Dus maak het jezelf comfortabel en ontspan, en zeg dan: We nodigen de Verlichten van
Moeder/Vader God en alle Verlichte Wezens van Licht van Het Hogere uit die we persoonlijk
erkennen, terwijl we samensmelten met onze Geliefde Ik Ben Aanwezigheid, het hoogste aspect van
ons Zielenlicht, in het Kosmische Hart van God.
We nodigen nu alle Arcturische Afgezanten van het Licht uit en roepen ze op voor hulp bij het
Coronavirus en de impact ervan op al het Leven in dit Nu-moment. Je hebt nu het gevoel dat de
Arcturianen naar voren komen en je uitnodigen om deze Heilige Geometrie Healing Templates te
ervaren.
Met de Geliefde Harten van Alle Ontwaakte Zielen, de Legioenen van Licht van Het Hogere en de
Arcturische Afgezanten van het Licht, wikkelen we nu Moeder Aarde en heel haar Leven in een
prachtige Violet Zilveren Vlam van Licht, energetisch behulpzaam bij het ontmantelen van de angst
gebaseerd op overlevingsprogramma's rond het coronavirus. Als Eén Hart en Eén Liefde houden we
de hoogste uitkomst voor deze heilige aarde vast, wetende dat we de Planetaire Blauwdruk van de
Nieuwe Aarde van Gezondheid, Welzijn, Liefde, Overvloed, Vrede, Eenheid en Gemeenschap creëren.
Terwijl we ons op deze Heilige Aarde focussen, richten we nu de spiraalvormige draaikolken van de
Arcturische Violette Zilveren Vlam van Licht door het Lichtlichaam van Moeder Aarde en naar haar
primaire heilige plaatsen, en dan door alle leylijnen en heilige plaatsen. En nu voelen we deze
prachtige Violet Zilveren vlam rondom onze lichamen en energievelden activeren.
De Arcturische Afgezanten van het Licht brengen nu een Heilige Geometrie Kwantum Deeltjes
Versneller binnen door en in het Eénheid Grid van Goddelijke Liefde. Deze
kwantumdeeltjesversneller infuseert het coronavirus met zijn energetische antilichaam/antideeltje
signatuur om de werkzaamheid van het virus te neutraliseren en een nieuwe blauwdruk van
evenwicht en heelheid te creëren. En nu ervaren we deze Heilige Geometrie Kwantum Deeltjes
Versneller door onze energievelden in specifieke geometrische patronen bewegen, en dan in onze
chakra's, lichaamsdelen en organen. Naarmate de subatomaire deeltjes in het lichaam ronddraaien
in dit verhoogde lichttemplate, wordt onze immuniteit en ons fysieke lichaam sterker als we dit virus
energetisch ontmantelen en komen we steeds sterker in uitlijning met het Hart van Liefde en de
Goddelijke Blauwdruk van heelheid, welzijn en goede gezondheid.
De Arcturische Afgezanten van het Licht brengen nu een Heilige Geometrie Angst Verwijder
Template in, door en in de Eénheid Grid en het Nu, door en in onze lichamen en energieveld. Dit
genezende template transmuteert angsten, oude valse overtuigingen en oordelen op cellulair niveau,
en in het bijzonder angsten rond het coronavirus. Je kunt een gevoel hebben van angsten, valse
overtuigingen en oordelen die naar boven komen, of oude programma's die je misschien niet eens
kent, die in je bewuste gedachten opkomen. Je visualiseert nu deze Heilige Geometrie Angst
Verwijder Template die van onder je voeten omhoog beweegt, omhoog door het lichaam en het
energieveld en nu in deze prachtige Violet Zilveren Vlam van Licht verdwijnt , ruimt angsten, valse
overtuigingen en oordelen op, die je niet langer hoeft te ervaren in dit Gouden Tijdperk van Licht
terwijl je Liefde inademt, houd de adem zo lang mogelijk vast en adem alles uit wat wordt
vrijgegeven.
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De Arcturische Afgezanten van het Licht brengen nu een Heilige Geometrie Toxische Frequenties
Uitschakeling Template binnen door en in het Eénheid Grid en dan, door en in je lichaam en
energieveld. Het Heilige Geometrie Toxische Frequenties Uitschakeling Template verwijdert energie
van laag niveau, zoals implantaten, elementalen, etherisch slijm, parasieten en andere parasitaire
intelligentie die van uw energie en levenskracht leven. Je visualiseert nu deze Heilige Geometrie
Toxische Frequenties Uitschakeling Template die omhoog beweegt van onder je voeten, omhoog
door het lichaam en het energieveld en nu oplost in deze prachtige Violet Zilveren Vlam van Licht, en
energetisch alles opruimt dat niet langer hoeft te worden ervaren terwijl je Liefde inademt, houd de
adem zo lang mogelijk vast en adem alles wat vrijkomt uit.
De Arcturische Afgezanten van Licht brengen nu een Heilige Geometrie 5G Neutraliseer Template
door en in het Eénheid Grid en dan, door en in je lichaam en energieveld. Deze helende template
neutraliseert de negatieve elektromagnetische en energetische signatuur van 5G die uw energieveld
en lagere lichamen kan beïnvloeden, en bovendien brengt het energieveld opnieuw in evenwicht. Je
visualiseert nu deze Heilige Geometrie 5G Neutraliseer Template die van onder je voeten omhoog
beweegt, omhoog door het lichaam en het energieveld en dan oplost in deze prachtige Violet
Zilveren Vlam van Licht, terwijl je Liefde inademt, houd de adem zo lang vast als je kunt en adem
alles uit wat vrijkomt, terwijl je je tegelijkertijd dieper in de Nieuwe Aarde frequenties en Patronen
van Perfectie laat zakken. Mooi zo.
De Arcturische Afgezanten activeren nu de Heilige Geometrie Milt Helende Template door en in het
Eénheid Grid en dan, door en in je milt, lichaam en energieveld. De Milt Helende Template herkalibreert de milt in het speciale lichtfrequenties en sonische trillingen en geeft extreem mentale
energie af die u in zorgen en stress kan brengen. Sta gewoon toe dat deze template voor helende
frequentie het fysieke lichaam en de milt in gaat, waardoor je zowel fysiek als energetisch energie
krijgt terwijl je naar een hoger niveau van vrede en harmonie en balans stapt. Je visualiseert nu deze
Heilige Geometrie Milt Helende Template van onder je voeten omhoog bewegend, omhoog door het
lichaam en het energieveld en dan oplost in deze prachtige Violet Zilveren Vlam van Licht, zorgen en
stress loslatend terwijl je Liefde inademt, houd de adem zo lang mogelijk vast en adem alles uit wordt
vrijgegeven.
De Arcturianen activeren nu de Heilige Geometrie Long Helende Template door en in het Eénheid
Grid en dan, door en in je longen, lichaam en energieveld. Je hebt het gevoel dat deze template voor
genezing de longen opnieuw kalibreert door middel van bepaalde ademhalingstechnieken, en ook de
emoties van verdriet en teneergeslagenheid en verlies in je Liefhebbende Hart loslaat, omhelst en
accepteert. Je concentreert je nu op je ademhaling, terwijl je Liefde inademt, houd de adem zo lang
mogelijk vast en adem alles uit wat wordt vrijgegeven. En nu visualiseer je deze Heilige Geometrie
Long Helende Template die van onder je voeten omhoog beweegt, omhoog door het lichaam en het
energieveld en dan oplost in deze prachtige Violet Zilveren Vlam van Licht.
De Arcturianen activeren nu de Heilige Geometrie Lever Spoeling Helende Template door en in het
Eénheid Grid en nu, door en in je lever, lichaam en energieveld. Deze helende template spoelt je
lever energetisch, terwijl je de emoties van woede, wrok en frustratie loslaat, omarmt en accepteert
in je Liefhebbende Hart. Je wordt verder getoond hoe elk van deze emoties je naar dit Nu-moment
heeft gebracht, en hoe je, door het volledige scala van je emoties te accepteren en te vieren, naar
het volgende niveau van de bloei, pracht en Licht van je Ziel wordt gebracht. Je visualiseert nu deze
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Heilige Geometrie Lever Spoeling Helende Template die van onder je voeten omhoog beweegt,
omhoog door het lichaam en het energieveld en nu oplost in deze prachtige Violet Zilveren Vlam van
Licht, laat zorgen en stress los terwijl je Liefde inademt, houd de adem zo lang mogelijk vast en adem
alles wat vrijkomt uit.
De Arcturianen activeren nu de Heilige Geometrie Hart Helende Template door en in het Eénheid
Grid en dan, door en in je hart, lichaam en energieveld. Deze helende template kalibreert het fysieke
hart, terwijl je de emoties van gebrek aan enthousiasme en vitaliteit, depressie en/of slapeloosheid
loslaat, omarmt en accepteert in je Liefdevolle Hart, waarbij elk gevoel wordt geëerd en elk gevoel
een stem krijgt. Je wordt dieper in het Hart van Liefde gebracht, als Eén Hart, Eén Liefde en Eén
Verenigd Lichtveld. Je visualiseert nu deze Heilige Geometrie Hart Helende Template die van onder je
voeten omhoog beweegt, omhoog door het lichaam en het energieveld en nu oplost in deze
prachtige Violet Zilveren Vlam van Licht , laat alles los wat losgelaten moet worden terwijl je Liefde
inademt, houd de adem zo lang mogelijk vast en adem alles wat wordt vrijgegeven uit.
En nu activeren de Arcturische Afgezanten van Licht de Heilige Geometrie Nier Helende Template
door en in het Eénheid Grid en dan, door en in je nieren, lichaam en energieveld. Dit helende
template kalibreert de nieren opnieuw en laat de emoties los van gebrek aan kracht, angst en gevoel
van isolement. Als deze Heilige Geometrie Nier Helende Template wordt geactiveerd, heb je het
gevoel dat je dieper in bekrachtiging wordt geleid, waardoor je angsten en elk gevoel van gevoelde
scheiding en/of isolatie loskomen. Wetende dat U EEN bent met God en dat U EEN bent met Al het
Leven. Je visualiseert nu deze Heilige Geometrie Nier Helende Template die van onder je voeten
omhoog beweegt, omhoog door het lichaam en het energieveld en dan oplost in dit prachtige Violet
Zilveren Vlam van Licht, alles loslatend wat moet worden vrijgegeven terwijl je Liefde inademt, houd
de adem zo lang mogelijk vast en adem alles wat wordt vrijgegeven uit.
Mooi zo. Nu kom je terug in je heilige ruimte, geaard in het Kristallen Hart van Moeder Aarde terwijl
je deze verbinding open houdt voor alle Verlichte Wezens van Licht van Het Hogere, en je Geliefde Ik
Ben Aanwezigheid terwijl je in je liefdevolle hart de Geliefde Ik Ben Aanwezigheid van alle Leven op
deze heilige aarde vasthoudt.
Comfortabel ontspannen, open je zachtjes je ogen en kijkt door je meesterogen naar al het Leven om
je heen in de wetenschap dat alles Liefde is. Alles is Liefde. Plaatst nu je handen energetisch of fysiek
op uw liefdevolle hart terwijl je tegen jezelf zegt: "Ik hou van je", en zegt dan jouw volledige naam.
"Ik hou van jou,” zeg je volledige naam, “ Ik hou van jou. Ik hou van jou.”
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