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Uniek



UNIEK

Uniciteit is ook een eigenschap van de ziel. Iedere ziel is uniek. Iedere ziel heeft zijn
eigen energetische ‘fingerprint’. Dat maakt ook dat ieder mens uniek is, want ieder
mens huist zijn eigen ziel.
 
Voordat de ziel incarneert is duidelijk aan welke leerstukken er gewerkt mag worden
op aarde. En die leerstukken worden in een unieke situatie aangeboden voor de
ziel. Daarom ben jij jij en ben je geboren waar je geboren bent. Daarom komen er
(steeds dezelfde) situaties op je pad. 

Natuurlijk zijn er veel meer zielen die soortgelijke leerstukken hebben, dus de lessen
zijn niet persé uniek, maar de manier waarop jij ze in dit leven beleeft is natuurlijk
wel uniek. Van jou is er maar één. En er is letterlijk en figuurlijk geen deadline. Als
het in je huidige leven niet lukt om te evolueren in een bepaald leerstuk, dan krijgt je
ziel daar volgende kansen/levens voor.



Je komt dus naar de aarde met jouw eigen, unieke opdracht. De vervulling ervan
zorgt er niet alleen voor dat jouw eigen ziel evolueert, maar het is van belang voor
een/de hele zielengroep. 

Het vervullen van jouw opdracht zorgt voor een hogere trilling. In jou, in je ziel en in
de kosmos. Iedere actie van jou, alles wat je doet heeft verstrekkende gevolgen voor
de trillingsfrequentie in jou, jouw ziel en de kosmos.



OPDRACHT: JIJ BENT DE
VERBETERING

Wat is de verandering in de wereld die jij graag zou willen zien? En hoe zou jij
daar in dit leven aan bij kunnen dragen? Schrijf een A4 vol met jouw bijdrage.
Weet dat alles goed is. Of je nu veel opschrijft of weinig, of je nu begint met heel
veel verbeteringen en eindigt met (veel) minder bijdragen of andersom.


