Collectieve Portaal Activatie Boodschap, gedeeld voor zielenfamilie die resoneren met mijn hart en
Hoger Zelf boodschappen.
Wat doorkomt voor jou, hou het voor jezelf en deel het niet via de chat of in de comments op FBIbook. Geef het donker niet de kans om dit proces te verstoren. Als er de komende tijd vanuit de
spirituele beweging boodschappen voorbij komen die te maken hebben met de buitenaardsen die
ons komen redden. Negeer ze alsjeblieft, dit is vals licht. Wij zijn het, alles is aanwezig in ons
DNA. Dank je wel!
Eerst even een Mantra te versterking van je geloof in je eigen DNA krachten. De orginele melodie
en eerste mantra is van Alexia Chellun.
The power of love is here now
The power of now is here now
The power of you and me creating, magic on Earth now
Our DNA wisdom is on now
Our Alchemist power is on now
Aligning and activating all portals, to New Earth now
Om het volgende te activeren in jezelf maakt het niet uit waar je bent op je spirituele
ontwakingsreis, je hart weet. Alles wat je NU nodig hebt, is geloven in de krachten die aanwezig
zijn in je DNA! Ook al zie je nog niet voorbij de sluier van deze droom en is de verbinding met je
Hoger Zelf nog niet aanwezig of constant, vertrouw op je innerlijk weten, je intuïtie en je hart.
Haal even diep adem en voel in je hart welk nummer in het NU resoneert met je;
1-2-3-4-5-6-7-8-9. Niet twijfelen, het eerste wat door komt, is juist.
Het nummer wat nu resoneert met jou, zijn de aantal voorportalen aanwezig in jouw land, waarmee
jij je mag verbinden en via jouw eigen portaal, je heilige lichaam en hart kan je de voorportalen
activeren. Dit is onderdeel van stap 1. Als alle voorportalen zijn geactiveerd in alle landen, worden
automatisch de Authentieke 9 Gaia portalen, verspreid over Gaia zichtbaar voor de zielen die deze
ronde onderdeel uitmaken van de activatie van de 9 authentieke Gaia Portalen. Alles zal zich
natuurlijkerwijs ontvouwen. Als alle 9 Gaia portalen zijn geactiveerd, openen we de grote portaal
naar Nieuwe Aarde. Zo komt het door.
Nu even terug naar het nummer waarmee je resoneerde. Sluit nu even je ogen, en gebruik al je
verbeeldingskracht. Een witte uil met gouden ogen kijkt je nu aan, word de uil en stijg op in een
vlucht over je geboortegrond/land heen. En vlieg intuïtief naar jouw portaal of portalen toe. Waar
bevinden deze Gaia voorportalen of portaal zich in jouw land? Herhaal zo vaak als nodig is.
Verbind alle voorportalen, of als je 1 hebt gekozen verbind je dan alleen met dat voorportaal en
vertel je hogere zelf en team om alles wat nodig voor verbinding en activatie nu door je hartportaal
te laten komen. Vertrouw op alles wat er doorkomt, dit kunnen zoemende stemgeluiden zijn,
lichttaal via schrijven, spreken of zingen, of energiebewegingen met je handen of lichaam, het
maken van een intuïtief schilderij, een intuïtieve dans, een gedicht etc. Alles is mogelijk. Jij bent je
unieke zelf.
Zet nu de intentie uit om je zielenfamilie te ontmoeten die deel uitmaken van deze voorportalen
Gaia Activatie en als je voelt dat je onderdeel bent van stap twee, ook je zielenkern familie die
onderdeel uitmaken van de activatie van 1 van de 9 Authentieke Gaia portalen. Het is NU namelijk
tijd om alle Gaia voorportalen te activeren en weer in verbinding met elkaar te brengen. Zodat we

de Authentieke 9 Gaia Portalen zichtbaar maken en na activatie de grote portaal naar Nieuwe Aarde
kunnen openen. Wij zijn het!
Alles wat we nodig hebben om dit te realiseren is aanwezig in ons DNA. We worden niet gered
door buitenaardsen of een god. Wij zijn de goden, de engelen en alle buiten aardsen. De sterkste
zielen zijn nu op Aarde om dit te realiseren. Het wordt tijd dat je gaat geloven dat je alles bent en
alles in je leeft. Jij bent de Magiër, de God, de Godin de Alchemist en in jouw DNA leven alle
wijsheden die je tijdens je oneindig vele incarnaties hebt opgedaan door alle Ray Frequenties en
dimensies heen. Laat je niet verleiden door het valse licht en ga geloven in je kracht! Verbind je met
de ware Creator en het ware licht van creatie aanwezig in jouw hart van onvoorwaardelijke liefde.
Ook jij, bent een droomcreator!
Veel liefs Esther Qizenna

