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1

Over orbs

Waarom verschijnen orbs?
Mensen kunnen slechts binnen een specifiek frequentiebereik
zien en horen. Engelen en andere lichtwezens vibreren op 
een andere frequentie en omdat veel mensen alleen geloven in
de dingen die tastbaar zijn, ontkent het grote publiek het
bestaan van het spirituele of is het zich er niet van bewust.
Daarom gaat veel van de hulp die voor hen beschikbaar is
verloren en zijn grote aantallen mensen in de war en zonder
hoop.

Mensen willen bewijs van het bestaan van een spirituele
wereld. Eeuwenlang probeert de spirituele hiërarchie al om de
aandacht van mensen te vestigen op de dimensies die buiten
onze normale zintuigen liggen en ze hebben dat op veel
verschillende manieren geprobeerd. Bijvoorbeeld: op een
bepaald moment werd ectoplasma gecreëerd, een zichtbare
uitstraling van spirit, maar dit vraagt energie en verschijnt
alleen onder bepaalde omstandigheden. Daarom waren
mensen er heel sceptisch over. Het werd tijd dat er een nieuw
bewijs zou verschijnen.

De engelen en meesters die voor dit project verantwoordelijk
zijn, kozen het verschijnen van orbs in foto’s als een fysieke
demonstratie van spirit omdat ze de interesse van mensen
prikkelen en ervoor zorgen dat mensen vragen gaan stellen.
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Daarbij komt nog dat telkens wanneer iemand een orb ziet,
de engelen een kans hebben om die persoon te benaderen
terwijl hij of zij alert en nieuwsgierig is en openstaat voor
mogelijkheden. Natuurlijk verbindt de engel zich toch wel
met hen, maar als hun geest is afgesloten of ze zijn onbewust,
heeft dat niet hetzelfde effect.

Speelden engelen en gidsen een rol in het ontwikkelen 
van de techniek om de orbs op film vast te leggen?

Ja, dat deden ze, maar het bewustzijn van de mensen die deze
techniek ontwikkelden was belangrijk. De engelen en hogere
gidsen grepen de gelegenheid aan om zich met deze specifieke
wetenschappers te verbinden en invloed op hen uit te
oefenen.

Waarom verschijnen spirituele wezens als orbs of cirkels?
Als je een orb op beeld vastlegt, zie je het energieveld van het
wezen. Het lichtlichaam of de merkaba waarin een spirit reist,
is meestal te zien als een zespuntige ster. Naarmate echter het
wezen zich ontwikkelt, krijgt zijn lichtlichaam een meer
vrouwelijke, ronde vorm. Er werd voor de orb gekozen omdat
een cirkel staat voor heelheid en compleetheid.

Daarbij kan een bol een hogere frequentie bevatten dan
andere vormen omdat hij geen hoeken heeft die de energie -
stroom beperken. Hij omvat en beschermt ook de entiteit die
erin reist. En omdat ze doorkomen via film, een drager die nu
voor iedereen beschikbaar is, prikkelen orbs de menselijke
nieuwsgierigheid.
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Foto 1: Ontvang moed om wijs te spreken en met begrip te luisteren.

Foto 2: 
Ontvang vreugde 
en levenskracht, 
maar ook zuivering en een
openstelling van het bewustzijn
voor nieuwe mogelijkheden.
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