Hallo lief mooi mens,
Met de laatste dagen van 2019 op de kalender nog een laatste LoveLight.
Wij kijken terug op een bijzonder jaar.
Vele mooie reizen hebben we gemaakt.
Prachtige krachtplaatsen hebben we bezocht.
Bijzondere klankopnames zijn ontstaan.
Mooie mensen hebben we ontmoet.
We hebben onszelf verder ontwikkeld.
Het pad van Zelfrealisatie gaat verder.
Nu is het tijd om het jaar af te ronden.
Een nieuw decennium gaan we tegemoed.
Er is al genoeg over geschreven.
2020 wordt het jaar van de duidelijkheid.
Meer en meer mensen zijn ‘wakker’.
En er zullen steeds meer mensen ‘aangeraakt' worden.
Om hun LICHT te laten schijnen.
Om hun HART te volgen.
Om te STRALEN.
Om te ZIJN.
Onze LIEFDE en ons LICHT is er altijd.
We zullen dit ook in 2020 laten zien en horen.
Via de LICHTTAAL zal dit op meerdere manieren zichtbaar worden.
Op meerdere fronten dienen de CODES OF LIGHT zich aan:
Onder de naam Helena HeArt reeds zichtbaar op onze site.
Voel je vrij om daar te kijken.
En voel wat deze Codes met je doen.
De Codes of Light kan je verstand of je denken (ego) niet begrijpen.
Je denken mag je dan ook volledig loslaten.
Je hart is je raadgever.
Vertrouw daarop.
Dat is de NIEUWE WERELD.
De nieuwe wereld is een wereld van CO-CREATIE.
Graag nemen wij daaraan deel.
De ENGELEN doen dit al jaren.
Ze nodigen je dan ook van harte uit om hen te vragen om jou te helpen!!
Laat je verrassen door wat ze je te vertellen hebben.
Ook delen wij graag onze KLANKEN samen met jou.
Laat je aanraken in je hart.
Laat je ziel spreken.
En voel wat een SOUL to SOUL Sounding je mag brengen.

Natuurlijk delen we ook graag onze WIJSHEID met jou.
Wij bieden geen standaard programma meer aan.
Maar laten dit over aan de flow van dat wat mag ontstaan.
Spannend??
Ja.
Volledig in OVERGAVE.
Want pas dan kan er ontstaan wat mag ontstaan.
Zo kan ik (Ellen) me overgeven aan het Creatie proces in mezelf.
Om Helena HeArt verder te ontwikkelen.
Om de Licht Taal die zich in de Codes of Light aandient nog verder te integreren.
Het is een commitment dat ik met mezelf ben aangegaan.
Om de 144 QUALITIES of LOVE om te zetten in Codes of Light.
Om ze te laten drukken in kaartvorm!!
Zodat deze Qualities of Love voor iedereen zichtbaar worden.
Zodat ze voelbaar worden.
Om in te zetten bij bijeenkomsten.
Zodat deze 144 kwaliteiten van Liefde in jezelf bekrachtigd kunnen worden.
Deze laatste LoveLight van 2019 is haast klaar.
In 2020 zullen er wat minder verschijnen.
Eentje per kwartaal.
Je bent echter altijd vrij om onze site te bezoeken.
Om te luisteren naar onze opnames van klanken.
Onze CD wellicht te kopen.
Of een meditatie te volgen.
Misschien wordt je wel aangetrokken door een Code of Light.
Bellen, mailen, appen, skypen het mag allemaal.
Een heel nieuw jaar ligt klaar.
Om vanuit VREUGDE in VRIJHEID in te vullen.
Voor nu willen wij je bedanken
Ja, JIJ, je leest het goed.
DANK JE WEL,
voor je:
ZIJN
LICHT
LIEFDE
ENERGIE
AANDACHT
VERTROUWEN

Laat de Code of Light 'BEAUTY’
je innerlijk Licht SPRANKELEN en STRALEN in 2020

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul&Ellen

