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Geliefde vrienden, 

De boodschappen die ik ontvang, neigen ernaar om stille transmissies van een waarachtige tijdloze en bewegingsloze Goddelijke Werkelijkheid te zijn.  

Om de Extatische Paradox in woorden van tijd om te zetten is bijna onmogelijk. Toch probeer ik het. Geniet ervan! 

 

Wij zijn van het Domein van Vuur en Licht, van Alle Zielen en de Heilige Goddelijke Kern Essentie in de Andromeda Galaxy. 

Dierbaren! 

Kunnen jullie onze Aanwezigheid voelen, terwijl wij de atmosfeer van jullie planeet omhelzen? 

Nu iedere dag meer transparant voor het Licht? 

Wij brengen goed nieuws aangezien wij hier zijn als boodschappers van de ascentie van de Aarde.  

Wij zijn hier om jullie te helpen over te gaan in/naar nieuwe mogelijkheden van het menselijke ras. 

Welke op het punt staat om de paradigma's van een godloze illusie achter zich te laten. 

Wij zijn hier om de Waarheid te ondersteunen van een Levendige Goddelijke Werkelijkheid om te manifesteren.  

Die Zichzelf tot uitdrukking brengt als een Eigen Schoonheid in en van Alles dat bestaat. 

Er is geen Waarheid zonder Schoonheid, omdat het Goddelijke alleen als Zodanig kan manifesteren.  

De diepste hunkering van het menselijke hart is de hunkering voor Schoonheid, omdat Het de taal spreekt van het Stille Hart. 

Dat Zichzelf Toestemming gaf om in/naar de Diepte van Zuiverheid van Zuiver Besef te duiken. 

Vrij van de manipulatie van een corrupte geest. 

Ja, de geest van de mensheid werd gedurende Millennia gemanipuleerd. 

Zoveel dat het diens capaciteit verloor om Waarlijk te denken en zichzelf en het Goddelijke te begrijpen. 

Als de geest zichzelf begrijpt, zal het zich aan diens Bron overgeven, op natuurlijke wijze, omdat het diens beperkingen kent. 

De geest kan Schoonheid uiteindelijk niet kennen met de loutere middelen van zichzelf.  

En Schoonheid kan waarlijk zich alleen Goddelijk Zelf-Ontsluieren. 



Wij brengen de Werkelijkheid van die oerschoonheid naar jullie besef, aangezien jullie nu gereed zijn om Het te ontvangen.  

Het kan niet beschreven worden, maar kan alleen ervaren en beseft worden als jullie eigen Zijn-heid met een Zuiver Hart. 

Schoonheid is de Bron van Vreugde. En zonder Schoonheid, bestaat de Bloem van Goddelijke Liefde niet. 

Luister nu met jullie hart in/naar de pas gearriveerde ethers die vanuit de Bron Zelf komen.  

Zij dragen de Geheimen van Goddelijke Afkomst welke nu aan jullie Teruggegeven worden, terwijl jullie luisteren. 

Dit Is het begin van jullie Nieuwe Wereld, waarin het voelen, luisteren en zien Eén zijn, omdat er geen afscheiding is. 

Jullie zintuigen hebben jullie afgescheiden van de waarheid en de Eenheid van Zijn. 

Terwijl jullie je vertrouwde gewaarwording van een dichte en afgescheiden wereld transcenderen.  

Voorbij aan voorbij binnengaand in/naar het altijd uitbreidende Licht van Goddelijke Bewustzijn.  

Gebruik de Vleugels van Schoonheid om in een Ogenblik te Zijn.  

Waar Jullie altijd geweest Zijn. Eén met het Goddelijke. 

Om onze boodschap te begrijpen vereist dat jullie loslaten wat jullie weten.  

En te accepteren wat jullie je met jullie ziel moeten herinneren. 

In een Goddelijke Wereld is alles Prachtig. En wat niet prachtig is, is niet Goddelijk. Wat in delen spreekt, is niet.  

Wat met paradigma's spreekt die niet in de stroom zijn, wat niet onderwerpt aan de Eeuwige Kracht van Nu.  

Maar gehecht is aan tijd en beperkingen, is niet Goddelijk. 

Vind Schoonheid in de Eeuwigheid, omdat Het Eeuwig Is.  

Eeuwig Verlicht Het het Hart met de Bedwelmende Geur van het Onuitsprekelijke.  

Het breekt vrij van alle opgeslotenheid en linker-brein definities. 

Het Straalt Buitenaards in Vrijheid door alle verschijningsvormen zoals het Is. 

De lagen van de verschijningsvorm zijn er om bewust van de Schoonheid te zijn.  

Zodat het Goddelijke Zichzelf kan her/erkennen.  

Niet langer verward wat er verschijnt, met Dat, Waarin het verschijnt! 

Jullie Vrijheid is hier, wanneer je het accepteert! 

Wij houden van jullie! 

Wij Zijn de Licht-Wezens vanuit de Andromeda Galaxy! 

 

Boodschap doorgegeven door Ute 
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Bovenstaande boodschap staat in mijn lijf en ziel geschreven.  

Dit is een waarlijk thuiskomen voor mij. Zonder een spoortje verwarring. 

Ik heb Alles met Schoonheid. Kortom Puurheid en Zuiverheid. Zonder dualiteit en taboes. 

Kreten als Ja-Maar en Desondanks bestaan niet in Andromeda. Andromeda gaat overal helemaal voor. 

Micha Beuger – Elrin in het Andromeda-melkwegstelsel. 

 


