
Abraham: Voor jullie geboren werden wisten jullie dat het voornaamste onderdeel van
je fysieke ervaring, het onderdeel dat het meest van waarde zou zijn voor jullie
persoonlijke  en collectieve groei en vreugde, zou bestaan uit de relaties die jullie met
elkaar zouden ervaren. Het was jullie plan om te genieten van de diversiteit van jullie
relaties en er aspecten uit te kiezen die de basis zouden vormen voor jullie creaties -
en hier zijn jullie dan.

Voor je geboren werd, toen je de beslissing nam jezelf te verplaatsen naar dit
spitspunt van tijd-ruimte realiteit. was het je krachtige intentie om van ieder moment
van dit proces te genieten. je begreep toen, vanuit je niet-fysieke gezichtspunt, dat je
een schepper bent en dat je terecht zou komen in een omgeving met enorme
mogelijkheden voor vreugdevolle, voldoening schenkende scheppingservaringen -en
hier ben je dan.

Voor je geboren werd in je fysieke lichaam wist je dat je, zodra je eenmaal hier zou
zijn, omringd zou worden door anderen, en dat jouw relaties met die anderen de
voornaamste bron van contrast zouden vormen in je leven. Je begreep ook dat deze
contrasterende relaties jou de basis zouden verschaffen voor je persoonlijke groei, en
ook voor jouw enorme bijdrage aan eeuwige Groei, en je hebt de interactie met hen
allen enthousiast welkom geheten - en hier ben je dan.

Er stond niets in je plan dat te maken had met strijd en tegenspoed. Je geloofde niet
dat je een fysieke vorm ging aannemen om onrecht uit het verleden op te lossen  of
om een gebroken wereld te repareren of zelfs maar om je te ontwikkelen ( in de zin
dat het je nu aan iets zou ontbreken). In plaats daarvan wist je dat deze fysieke
ervaring zou bestaan uit een omgeving die een schaal van contrast zou brengen.
waaruit jij persoonlijk steeds betere keuzes zou maken die zouden  bijdragen aan
zowel je eigen groei als aan de collectieve groei van Al-Wat-Is. Je wist dat dat deze
wereld van contrast jou zou aanzetten tot de groei die letterlijk de Eeuwigheid
toevoegt aan Eeuwigheid; en jouw waardering voor de contrasterende omgeving op de
planeet Aarde was enorm groot, want jij begreep dat contrast de basis is voor groei en
dat die groei vreugdevol zou zijn - en hier ben je dan.
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Voor je geboren werd in je fysiek lichaam kende je de waarde van afwisseling en
diversiteit omdat je begreep dat iedere nieuwe voorkeur,  ieder nieuw verlangen of idee
zou ontstaan vanuit dat contrast. En je wist dat dit contrast niet alleen letterlijk de basis
verschaft voor groei,  maar ook voor vreugdevolle ervaring. En bovenal wist je dat jouw
vreugdevolle ervaring de ultieme reden zou zijn voor ieder deel van ieder deel van ieder
deel van al dit Zijn. Jij wist dat dit allemaal alleen bestaat voor de vreugdevolle
momenten  die onderweg voortdurend in jouw bewustzijn  zouden exploderen - en hier
ben je dan.

Voor je geboren werd begreep je dat contrast de afwisseling was van waaruit jij je
keuzes zou maken. Je wist dat de omgeving waarin je je bevindt als een lopend buffet
zou zijn dat voor je is klaargezet en waaruit jij zou kiezen, en dat niets aan die omgeving
permanent was omdat jouw voortdurende nieuwe keuzes ervoor zouden zorgen dat het
aanbod voortdurend veranderde - en hier ben je dan.

Voor je geboren werd begreep je dat alle keuzes gemaakt worden door ergens aandacht
aan te besteden. Je wist dat je op het punt stond je Bewustzijn te verplaatsen naar een
fysiek lichaam en een fysieke tijd-ruimte realiteit; en dat je je selectie zou maken uit het
contrasterende buffet aan keuzes  dat jou zou omringen op basis van jouw aandacht,
focus of gedachten - en hier ben je dan.

Voor je geboren werd begreep je dat de aardse omgeving, zoals alle omgevingen -
fysieke en niet-fysieke - een omgeving is gebaseerd op vibratie en geleid door de Wet
van Aantrekking ( dat wat vergelijkbaar is met iets wordt erdoor aangetrokken); en je
wist dat jouw aandacht voor enig onderwerp jouw uitnodiging was om er persoonlijk
aan deel te nemen - en hier ben je dan.

Voor je geboren werd, terwijl je je fysiek ervaring op planeet Aarde in overweging nam,
er niet om gevraagd geboren te worden in een omgeving van gelijkheid of
overeenstemming, waarin alle verscheidenheid al overwogen was en alle beslissingen
over hoe het leven geleefd zou moeten worden al genomen waren. Want je was een
krachtige schepper die zich aandiende met het doel zijn eigen beslissingen te nemen en
zijn eigen vreugdevolle ervaringen te creëren. Je wist dat diversiteit je beste vriend zou
zijn en dat conformiteit op ieder niveau het tegenovergestelde zou zijn. Je bent er
letterlijk ingedoken, in enthousiast verlangen je positie te bepalen om vervolgens op 



ontdekking uit te gaan vanuit jouw eigen persoonlijke, belangrijke en krachtige
gezichtspunt, jouw contrasterende omgeving, waaruit jij jouw creaties zou scheppen - en
hier ben je dan.

Veel mensen zijn bezorgd en gefrustreerd - en soms boos en verontwaardigd -  dat ze
zich niet langer bewust zijn van deze beslissingen van voor hun geboorte. Maar wij
beweren dat je in je fysieke lichaam bent aangekomen met iets dat nog veel belangrijker
is en dat wél intact is gebleven: je werd geboren met een persoonlijk richtingssysteem
dat je laat weten - bij iedere stap (of gedachte) - wanneer je afwijkt van jouw begrip van
het leven dat je had voor je geboorte,en of je je op de goede weg bevindt. 

Het is ons verlangen  dat jij je bewust gewaar wordt van je eigen richtingssysteem zodat
jij dit nieuwe onbekende gebied van creatie kunt verkennen, afgestemd op de stabiliteit
van je niet-fysieke kennis.

Het is ons verlangen je te helpen bewust opnieuw verbinding te leggen met wie-jij-
werkelijk-bent en je te helpen ontelbaar gebrekkige veronderstellingen - die je op je
fysieke levenspad hebt opgepakt - te vervangen door universele, op wet gebaseerde
veronderstellingen van het leven.

Het is ons verlangen je te helpen het mysterie van schijnbaar onmogelijke relaties op te
lossen; uit te zoeken hoe jullie planeet vreugdevol met miljarden anderen kunnen
delen; de schoonheid van jullie onderlinge verschillen te herontdekken; en bovenal, de
allerbelangrijkste relatie te herstellen: jouw relatie met de eeuwige niet-fysieke Bron die
jij werkelijk bent - en hier zijn wij dan.


