
Natuurlijk! Als je deel 1 hebt gelezen (en in deel 3 ga ik
ook weer meer delen over 'the dark side'), dan vraag je
je misschien af of het ooit nog goed komt.

We zitten momenteel in de tijd waarin het lijkt alsof het
gaat om verkiezingen. Nu in de Verenigde Staten. En
straks onze verkiezingen...?

Als je de media trouw volgt, dan lijkt het in de VS al te
zijn beslist. Trump heeft alle rechtszaken verloren,
toch? Eh... misschien een goed moment om echt op
mediarantsoen te gaan?!  
Wat als je andere bronnen volgt en ontdekt dat
verkiezingen in veel gevallen een grote poppenkast
zijn? Al jaren?
 
 k volg momenteel veel bronnen uit de VS en kom
steeds meer tot die conclusie. Blij toe, want ik heb het
eigenlijk altijd gevoeld: Dat democratie prachtig klinkt,
maar dat we in de realiteit niet zien dat het werkt zoals
zou moeten. Dat het een en al schijn is. Ook in
Nederland.
Ja, ik weet het, dit zijn heftige woorden. (Ik heb dan ook
een heftig halfjaar achter de rug om dit zelf te
verwerken.)

Wat er nu gaande is, is veel groter dan
Democrats/Republicans of ons meerpartijenstelsel. 
Wat als dit een strijd is tussen donker en licht? Tussen
God en de Duivel? Of zoals Christina von Dreien zo
mooi zegt: Licht versus onlicht?

Ik geloof het absoluut. Ik voel me al jaren
aangetrokken tot de term 'lichtwerker'.  Ik vond dat
ook wel een mooie functie. Veel licht en liefde brengen
in de wereld. Maar nu - na afgelopen maanden - voel ik
me eigenlijk meer een soort van lichtstrijder. Een light
warrior. Niet dat ik op de barricade ga. Maar omdat ik
voel dat we echt onderdeel zijn (geweest) van een
gigantische strijd.
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Wat bijzonder dat jij en ik hier nu zijn, toch, als mens
om hier getuige van te zijn? En tegelijkertijd ook logisch
als je daar angstig van wordt. Want we kunnen 2
extreme tegengestelde kanten uit. Leven vanuit
vrijheid (5D) of onder totale controle.

En momenteel zie je dat het net zich steeds meer sluit
richting de controlekant. 

Vergeet echter niet, (wat mij een rustig gevoel geeft)
het net moet zich ogenschijnlijk sluiten, zodat steeds
meer mensen wakker worden. Het Universum maakt
geen fouten.

Als je ze nu out of the blue vertelt wat er aan de hand
is, gaan mensen volledig in de weerstand. Ze geloven
het gewoon niet. Dus moeten we het spelletje nog
meespelen en moet het stap voor stap erger worden,
totdat meer en meer mensen argwaan krijgen en het
niet meer pikken.
Het loopt dus 'gecontroleerd uit de hand'.  Houd dat
voor ogen! 

En... als jij je geroepen voelt, kijk ook waar je af en toe
wat kunt laten vallen of jouw mening kunt delen. Om
te kijken of je nog wat ogen kunt openen hier en daar.
Maar doe het voorzichtig en heb respect voor anderen
als die er niet open voor staan. Daar stonden wij
allemaal ook ooit eens. 
En ieder heeft zijn eigen tijd! 

Op de volgende pagina geef ik je een overzicht met
namen van mensen die ik momenteel regelmatig volg.
 Misschien zit er ook iemand / iets tussen die/dat jou
aanspreekt.

En ik hou ook de Qdrops in de gaten. 
Via https://qalerts.app
Ik vind dat een leuke sport, maar vraag me niet om het
uit te leggen. Je kunt het ook naast je neerleggen. 
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Lorie Ladd
Te volgen op FB, YouTube en Instagram.
Heeft ook een eigen platform.
Is vooral in contact met haar kosmische team, The
Galactic Federation of Light en haar boodschappen
geven mij heel veel vertrouwen en rust. En vaak ook
handvatten hoe om te gaan met dingen.

Charlie Freak van Freaksense TV (YouTube)
Ik vind hem fantastisch, samen met zijn vrouw Colleen
maakt hij heel veel YouTube uitzendingen. Op FB vaak
gecensureerd. Goh, waarom zou dat zijn? Heeft veel
informatie dat voelt als vanuit betrouwbare bronnen.
Heeft onmetelijk veel kennis. Van numerologie, de
bijbel (zoals deze bedoeld is?) en wijst veelvuldig op het
belang van inner work (meditatie) en goede voeding.

Charlie Ward (The Gesara Club op YouTube)
Heel ander type dan Charlie F. De beide kennen elkaar
ook goed en zitten vaak in elkaars uitzendingen. 
Charlie Ward weet vanuit zijn eigen verleden (niet een
onbeschreven blaadje, maar dat erkent hij ook)
waardevolle contacten dicht bij het vuur. Erg boeiend
om te volgen, is vaak een van de eersten waar ik
explosief (goed) nieuws te horen krijg.

Jason Shurka (YT, Insta, eigen website)
Werkt sinds kort ook veel samen met Lorie Ladd. Heeft
een heel interessant document opgetekend, in
opdracht van iemand die anoniem wil blijven. The
Pyramid Codes. Ik heb me er verder niet in verdiept.
Voelt voor mij wel als een 'goeie gast'. 

Peter Bierhof (YT, FB)
Ik vind het een verademing om hem zijn nuchtere
analyses te horen geven. Compleet met enigszins
(Gronings?) accent. Niet zweverig. Maar toch wel zeker
met 'spirituele' inslag. Een man naar mijn hart. Laat
zich niet gek maken. Word ik altijd vrolijk en rustig van. 
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Heb je interessante dingen te delen?

Leuk.

Mail het dan even. Kan ik misschien ook weer
doordelen de volgende keer. 

Ik ben vooral geïnteresseerd in bronnen die echt snel
betrouwbaar het laatste nieuws hebben over waar we
staan, wereldwijd.

Ik duik niet meer in nieuwe gruwelijkheden. Ik weet dat
het bestaat en hoef daar niet alle details van te weten.
Ik zal in de volgende editie nog wel wat onderwerpen
aansnijden voor als je nog vrij 'onbekend' bent met
veel onderwerpen die toch wel relevant kunnen zijn.

En besef:
Het is normaal dat het af en toe zo abnormaal absurd
klinkt dat je écht denkt: Die is helemaal gek.
Geef jezelf tijd om iets absurd te vinden, af te wijzen en
dan op een later moment toch eens verder te kijken of
er misschien toch een kern van waarheid inzit. Je zult
verbaasd zijn.

Als je mensen wilt attenderen op deze berichten, dat
kan.
Dan kun je deze aanmeldlink kopiëren en rondsturen:
https://www.e-act.nl/ah/site?a=2171&p=306107

Krijgen ze ook de audio Time Out cadeau. 

Fijne dag en tot de volgende!

Zonnige groet,

Astrid 

. 
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