
L I C H T W E R K E R

Een Lichtwerker wordt ook wel gezien als iemand die een hogere
roeping heeft om door middel van gebed, heling, meditatie,
energiewerk en andere spirituele praktijken, de mens en de planeet te
helpen.
 
L I C H T W E R K

Lichtwerk = Het onbaatzuchtig en bewust sturen van Licht en heling
met als doel de wereld te helen en te verbeteren.
Ons eerste Lichtwerk betreft altijd onze innerlijke groei,
bewustwording, heelwording en transformatie. Daarnaast kun je
geroepen worden om Lichtwerk te doen voor de wereld.
Lichtwerk richt zich gewoonlijk op intenties en doelen die het
individu overstijgen. Het is dus iets anders dan energie sturen naar
een specifiek persoon. Wanneer je een persoon heling stuurt, ben je
heel direct bezig in diens energieveld. Om dat te mogen doen, is
goedkeuring nodig. Net zoals de engelen pas ingrijpen als de vrije wil
van de mens daarbij is ingezet, zo geldt dat ook voor helers en
Lichtwerkers.

 

J E  T R I L L I N G  V E R H O G E N

Zowel bij je persooonlijke groei als je Lichtwerk draag je bij aan het
verhogen van jouw trilling en de trilling op Aarde.
Je persoonlijke trillingsfrequentie wordt beinvloedt door alles wat je
denkt, zegt en doet.
Je kernfrequentie is je hoogste frequentie, die geactiveerd is als je
helemaal bent afgestemd op je ziel.
Je trilling verhogen heeft persoonlijk als doel dat je meer van jouw
Zielskwaliteiten en Zielelicht op Aarde gaat belichamen.
Al het positieve, liefdevolle en lichtvolle heeft een hoge trilling.
Je kunt zelf kiezen voor hoog trillende gedachten, gevoelens en
gedrag. 
Je kunt het verhogen van je trilling probleemgericht aanpakken door
aan de slag te gaan met blokkades die je Licht dimmen, of
oplossingsgericht door toe te werken naar jouw ideale Zijnstoestand
bij een hoge trilling. Het laatste heeft vanuit de Wet van
Aantrekkingskracht de voorkeur. 
Volg je vreugde en genereer dagelijks dankbaarheid en compassie!
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