“Wat is er gaande hier op aarde” door KarinWalda.nl 💙
Ons leven hier op aarde is een LEERSCHOOL. Ieder mens krijgt specifieke
lessen die aansluiten bij waar hij of zij zich bevindt binnen het
bewustwordingsproces. Dit geldt zowel voor de ziel als voor de mens.
Een ieder doorloopt het dan ook op z’n eigen manier. En daar staan we ook
voor… we willen het allemaal op onze eigen manier doen. Dat recht hebben we,
die keuzevrijheid is heel belangrijk.
En dat is ook zo, maar ook al doorlopen we allemaal ons EIGEN PROCES, we
hebben allemaal DEZELFDE LEERSCHOOL te doorlopen. Dat betekent dat we
allemaal met dezelfde leerstof te maken krijgen, alleen in andere vormen. De
lessen worden namelijk aangeleverd in situaties die passen binnen jouw leven.
En daardoor lijkt het of we allemaal met andere dingen bezig zijn, maar we
zijn allemaal met DEZELFDE LEERSTOF bezig. Alleen krijgen we het aangereikt
op het moment en in de vorm die de individuele mens kan verwerken. In het
tempo, op het niveau en op het moment dat het nodig is voor de persoon zelf.
Dus de één zal heel veel lessen in verschillende situaties tegelijkertijd
aangeboden krijgen die over verschillende onderwerpen gaan, terwijl de ander
heel veel lessen aangeboden krijgt in verschillende situaties die over één
onderwerp gaan.
En we gaan allemaal door dezelfde lagen van die lessen heen. Er komt steeds
meer verdieping in de leerstof en daardoor ook IN jou als mens. Je wordt
steeds DIEPER IN JEZELF GEBRACHT en daardoor zal je ook te maken krijgen
met situaties die je steeds DIEPER RAKEN.
Alleen door je DIEP TE RAKEN ALS MENS, ZUL JE NAAR JE KERN GEBRACHT
KUNNEN WORDEN.
Je kunt als mens op 3 manieren GERAAKT worden waardoor je het
PERSOONLIJK GAAT VOELEN:
1 door je LICHAMELIJK te raken (ziek worden, raakt je vanbuiten = je
materie)
2 door je EMOTIONEEL te raken (geconfronteerd worden met emoties, raakt je
vanbinnen = je energie)
3 door je FINANCIEEL te raken (geld of materie verliezen, raakt je in je
staat van zijn/status in de wereld)
Doordat we het PERSOONLIJK gaan VOELEN worden we teruggebracht IN
onszelf. En dat is nodig om ons te her-IN-neren WIE we zijn en hoe
WAARDEVOL we zijn.
En DAT is allemaal ONDERDEEL van het BEWUSTWORDINGSPROCES.

Doordat we als mens allemaal door hetzelfde proces heen gaan, reageren we
ook allemaal op dezelfde manier (wederom op onze eigen unieke manier, maar
wel vanuit dezelfde basis)…. we reageren namelijk allemaal MENSELIJK.
En dat houdt in dat we allemaal reageren VIA EEN BEPAALD SYSTEEM. We
denken ook allemaal dat dat niet zo is en dat we het allemaal anders doen,
maar het BEWUSTWORDINGSPROCES HIER OP AARDE is namelijk VOLLEDIG
AFGESTEMD OP HET SYSTEEM VAN DE MENS en dat is weer afgestemd op de
VERSTORINGEN BINNEN DAT SYSTEEM.
We hebben als mens namelijk allemaal een VERDEDIGINGSMECHANISME wat
ons VEILIG dient te houden op alle vlakken.
Veiligheid op de verschillende vlakken:
 lichamelijk
 geestelijk
 emotioneel
 financieel
 seksueel
 energetisch
Echter is het VERDEDIGINGSMECHANISME VERSTOORD en reageert nu als een
AFWEERSYSTEEM.
Dus op het moment dat we onze LESSEN te leren krijgen, de lessen die ons
weer TERUG BRENGEN NAAR DE VEILIGHEID, dan wordt meteen het
AFWEERSYSTEEM GEACTIVEERD. En dat zorgt ervoor dat we ONBEWUST
ALLES IN WERKING STELLEN OM ONSZELF GEVANGEN TE HOUDEN BINNEN
ALLE VERSTORINGEN DIE WE ZELF GECREËERD HEBBEN.
En er treedt dan een soort AFSTOTINGSMECHANISME op. Net als wanneer er
een vreemd voorwerp, organisme of orgaan in ons lichaam aanwezig is. Dan
zou normaal het VERDEDIGINGSMECHANISME in werking treden en DE
INDRINGER WEGWERKEN. Maar doordat ons SYSTEEM VERSTOORD IS,
REAGEREN we op deze manier TEGEN ONSZELF. In feite lijdt de HELE
MENSHEID aan een AUTO-IMMUUNZIEKTE en daardoor STRIJDEN WE
ALLEMAAL TEGEN ONSZELF.
Dit is ook zichtbaar… er komen steeds meer zieke mensen bij, er zijn steeds
meer mensen met lichamelijke, geestelijke, emotionele, financiële, seksuele en
energetische verstoringen/problemen.
En hoe BEWUSTER we als MENS worden, hoe verder we ons ONTWIKKELEN,
hoe KRACHTIGER we worden en hoe MEER GETRAIND en GEAVANCEERDER het
AFWEERSYSTEEM wordt, dus we gaan steeds meer TEGEN ONSZELF STRIJDEN
ZONDER DAT WE HET IN DE GATEN HEBBEN.
Met als gevolg dat we steeds meer VAST KOMEN TE ZITTEN IN ONZE EIGEN
GECREËERDE GEVANGENIS WAAR BEZOEK VERBODEN IS.

En er is maar ÉÉN MOGELIJKHEID om UIT DIE GEVANGENIS te komen, dat is
met een SPECIALE SLEUTEL…die sleutel past op alle deuren en die sleutel
wordt GEACTIVEERD met een UNIEKE CODE die PER DEUR VERSCHILT.
Die CODE wordt VRIJGEGEVEN op het moment dat je als mens je EIGEN
UNIEKE EMOTIES HEBT DOORLEEFD.
Dus hoe VERDER je bent binnen JOUW BEWUSTWORDINGSPROCES, hoe MEER
DEUREN ER ONTGRENDELD DIENEN TE WORDEN. En hoe meer EMOTIES JE TE
DOORLEVEN HEBT en dus ook hoe DIEPER je GERAAKT zult mogen worden om
die SPECIFIEKE CODES TE KUNNEN ACTIVEREN.
Ik Karin Walda (KarinWalda.nl), ben hier op aarde om de dit leerproces te
begeleiden. En je zult daardoor ook ALTIJD bij mij te maken krijgen met
EMOTIES en je GERAAKT VOELEN DOOR MIJ.
Dit betekent dus ook dat er allerlei EMOTIES IN BEWEGING komen. Dit kan
variëren van blijdschap, trots, onmacht, boosheid, irritatie, afschuw, verdriet,
afgunst, haat, minachting, frustratie enz. enz.
En hoe HEFTIGER DE EMOTIE, hoe DIEPER je door MIJ GERAAKT wordt, hoe
VERDER je bent BINNEN JOUW ONTWAKINGSPROCES, maar ook hoe
GEAVANCEERDER JE AFWEERSYSTEEM IS GEWORDEN. Je LICHAAM zal dit ook
laten zien. Want daar waar we hebben aangenomen dat we zoveel
GEVOELIGER zijn en we daardoor sterker reageren op alle VERSTORINGEN OM
ONS HEEN (zoals slechte energieën, verstorende geluiden, onrein voedsel enz.
enz) zijn het de VERSTORINGEN IN ONSZELF WAAR WE OP REAGEREN. De
verstoringen die ONS AFWEERMECHANISME veroorzaakt. En waar het
LICHAAM ons voor WAARSCHUWT.
Alleen hebben we DAT niet in de gaten en DAAR zijn onze LEVENSLESSEN voor
nodig om ons BEWUSTER te maken van WAT ER IN ONSZELF LEEFT.
Daarvoor zijn er de VERDIEPINGSLESSEN nodig, die jou steeds DIEPER IN
JEZELF laten indalen, je steeds KRACHTIGER maken doordat je steeds meer
gaat her-IN-neren WIE je bent. En daardoor zal je AFWEERMECHANISME weer
HERSTELD worden naar een VERDEDIGINGSMECHANISME die jou op ALLE
VLAKKEN VEILIG weet te houden. Die jou dus niet AANVALT, maar
BESCHERMT.
Dit zorgt ervoor dat:






je inziet dat een ieder die jou raakt, jou ondersteunt bij jouw
verdiepingsproces (en de mensen die jou het meeste raken jou dus het
meeste ondersteunen/begeleiden tijdens dit leerproces op aarde)
je het meeste van en over jezelf leert door de heftigste periodes in je
leven
je mensdeel en zielsdeel in harmonie met elkaar leven
je lichaam gezond blijft
je géén last hebt van de verstorende elementen om je heen











je de unieke waarde van jezelf en ieder mens inziet
je elke emotie toejuicht, omdat je weet dat die je dichter naar jezelf toe
zal brengen en je dichterbij het deactiveren van je afweersysteem bent
en daarmee bij het activeren van je verdedigingssysteem
je je kunt verbinden met alles wat je in je leven tegenkomt zonder
daardoor geschaad te worden
je alles kunt en zult uiten wat er in je aanwezig is zonder angst of zonder
de ander te (moeten) beschadigen
je gevoel kunt en zult volgen
je alles van jezelf kunt (laten) zien
je leeft in wie je bent
je jezelf en daarmee de ander eert in wie je bent en hij/zij is
je weer in staat bent om vanuit je kern de verbinding met jezelf aan te
gaan en daardoor ook verbindingen met anderen aan te gaan waarbij je
je authentieke zelf zult blijven leven

Kortom we gaan als mens ALLEMAAL door HETZELFDE PROCES, hebben
ALLEMAAL EEN VERSTOORD VERDEDIGINGSMECHANISME en zijn hier
ALLEMAAL om onze lessen te leren zodat we ons AFWEERMECHANISME weer
kunnen transformeren naar een VERDEDIGINGSMECHANISME die ons VEILIG
houdt op ALLE VLAKKEN.
En dat betekent dat IEDEREEN BIJDRAAGT aan het HERSTELLEN van het
MENSELIJKE DNA waardoor de hele MENSHEID weer een GEZONDE TOEKOMST
tegemoet kan gaan in ZUIVERE VERBINDING MET ZICHZELF EN ANDEREN.
Wil je specifieke begeleiding dan kan dat via mijn TLCC-methode. Wil je dat
niet dan is dat ook goed, maar weet dat als je MET MIJ IN AANRAKING KOMT
(op welke manier dan ook) dat JOUW ZIEL BEZIG IS MET DE
VERDIEPINGSLESSEN en JIJ als MENS hier op aarde bent om DAAR een
ACTIEF AANDEEL IN TE VORMEN.
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