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Vrije wereld creeeren
Borgen van de inbreng in tij den ruimte van al het leven(svormen) hier op aarde op basis van gelijkwaardigheid
Ruimte
DaadkrachtIn respect voor alles wat leeft
Zorg voor en respect voor moeder aarde
Bewustzijn van de mensen respect “” aanraken”?
Interdimensionale waarheid faciliterend
Open kosmische communicatie
In gesprek met het Pentagon
Fysiek/interdimensionaal Open ontmoetings platform
Exopolitis
Ver-Helderen(d)
Verbinding + openheid in de meest brede zin
Welzijn voor mens en dier (1e levensbehoefte)
Onszelf aanmelden bij Anardia ambassade
Terug brengen v/d oorspronkelijke wereld en natuur ….. kracht
Toegang tot alles
Ontbinden van alle oneigenlijke contracten, convenanten, afspraken, octrooien op alle niveaus in heden, verleden en toekomst’
Humor
One voice/ one vision
Vanuit Koninklijke Oorspronkelijke realiteit
Platform van representanten vd de levenskracht
Uitwisseling kennis vanuit de bron
Basis leggen en uitbouwen van verbindingen tussen verschillende werelden
Vrede in en tussen alle wezens
Vrije verplaatsing naar elke plek
Verbinding in meest brede zin
Verantwoordelijkheid/ Integriteit/ Ijkpunt
Openheid & transparantie over macht, invloed, technologie
Echte inspraak
Inspraak verdeling grondstoffen
Inspraak wie er land op de aarde (intelligenties)
Inspraak inzet wapens
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- Inspraak gebruik energiebronnen en kernenergie
- Platform voor dieren en planten
- Inspraak genetische manipulatie en dierproeven
- Loslaten censuur media
- Vrijmaken alle staatsgeheimen
- Platform wetenschappelijke ontdekkingen
- Faciliteren & begeleiden vd herziening van de opbouw samenleving (samenlevingsopbouw) tav zelfredzaamheid, autonomie en
souvereiniteit
- Liefde
- Generator van verbinding, samenwerking en creatie
- Begeleiding transitie, samenwerking met de kosmische/intergalactische raden en aardse ……?
- Verspreiding van de Life Force
- Luisteren hoor/wederhoor
- Alle contacten vanuit Bron-Kracht en in gelijkwaardigheid
- Staan voor samenwerking/ inclusie
- Alle oorspronkelijke zaden en dieren terug naar de aarde brengen
- Ontmoetingsplek
- Veiligheid en plek van vertrouwen
- Veilige landingsbaan voor andere beschavingen
- Veilige haven, dockingstation
- Onvrede transformeren
- Hoederschap over de aarde
- Communicatie met alles en iedereen
- Open maken was is afgedekt
- Volwassen bewustzijn
- Samen Staan Voor Leven
- Uitdragen/ hoeder van het leven
- Ambassadeurs van de goddelijke essentie
- Herstellen oorspronkelijkheid (experiment) van deze planeet e.a. planeten, sterrenstelsels ( samenwerking / galactisch)
- Gezondheid vanuit de liefde/ het kwantumveld
-Onderwijs (vanuit de liefde/ het kwantumbewustzijn
- Vrijheid om te bewegen en reizen over heel de aarde
- Natuurherstel en bescherming van al wat leeft
- Terugzetten van door toedoen van de mens uitgestorven diersoorten (laatste honderden jaren)
- Rehabilitatie van dieren
- Flow > netwerk > veldwerk > stromen
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- Kennis/informatie/ communicatie overdracht
- dynamisch platform/ per onderwerp
- klank en frequentie in oorspronkelijke kosmische volwassenheid (uit) …..
- mensen-rijk ipv mens-dom obv onvoorwaardelijke liefde, vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid in saam-horig-heid
- (recht)spreken vanuit het hart zodat rechtspraak niet meer nodig is
-inspraak welke intelligenties mogen landen in deze werkelijkheid ipv dat er zonder mijn medeweten welwillende beschavingen uit de
lucht geschoten worden door militaire organisaties
Ik jij wij wij jij ik = en + en = samenkracht
- Menselijke vermogens vrij inzetbaar en zichtbaar
-Namaste
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