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Origineel: Lauren C. Gorgo – Transference: the reBirth – November 8th 2011 

www.thinkwithyourheart.net/2011/11/08/transference-the-rebirth 

Vertaling: 

Overdracht - De weder-Geboorte  

**Belangrijke opmerking:  dit bericht is gecodeerd met specifieke frequenties die de Pleiadian High 
Council (PHC) me heeft gevraagd te verspreiden aan hen die ermee in resonantie zijn. Dat betekent 
dat de energie in dit artikel de Bron Code frequenties zullen activeren, versnellen en je erop zullen 
afstemmen, die codes die in ons God-DNA zitten. Als disclaimer, deze frequenties hebben het 
potentieel om je ontwakingsproces en de activering van je goddelijke blauwdruk te activeren. ** 

Ik weet zeker dat de meesten van jullie het al voelen, maar we zitten in een tamelijk belangrijke fase 
deze week en ik ben daarom door de Pleiadian High Council (PHC) gevraagd voor wat ze een speciale 
missie van dienst noemen, om een aantal zaken aan te kaarten waarvan ze denken dat het voordelig 
is om er weet van te hebben. Heb enig geduld met me omdat ik deze informatie nog niet volledig 
geïntegreerd heb, wat ik normaal gesproken (enigszins) probeer te doen voordat ik een update 
publiceer. Echter er is een gevoel van ‘noodzaak’ dat me verplicht om het zo goed mogelijk te 
brengen zonder de gebruikelijke voorbereiding. Als altijd, de energie van dit artikel is belangrijker 
dan de woorden die ons verstandelijk begrip van dit alles overstijgen. 

11-11-11: Voorbereiding 

Als ik deze update in een woord zou samenvatten: blijf-op-je-plek-en-aard. En hoe. 

De PHC brak gisteren door de sluier met een bericht ter voorbereiding voor 11-11 deze week, dat we 
een bewuste inspanning moeten doen ons te stabiliseren en verankeren in de aarde, omdat de 
inkomende frequenties niet alleen krachtig zijn, maar ook in hun woorden ‘ letterlijk de fysieke 
structuur van je bestaan herstructureren met de Bron Code van regeneratie.’ 

‘Wat we willen dat je begrijpt is dat de aankomende herschikking datgene is waarop je hebt 
gewacht… het is ogenschijnlijk DE meest krachtige gebeurtenis in tijden … een aanpassing die jullie 
leven op iedere manier zal verbeteren.’  -PHC  

Vanuit het perspectief van de Pleiaden is het doel van de 11-11 poort om de voorlopers van de 
nieuwe mensheid te verankeren zowel in het krijstalijnen eenheidsnetwerk – de poort naar vol 
multidimensionaal bewustzijn – en in het hart centrum (kristalijnen kern) van onze planeet… de 
aanzet tot de finale integratieperiode, de afstemming van het fysieke lichaam. Deze ongekende 
uitlijning tussen aarde en die ‘starbeings’/lichtwerkers die klaar zijn om ‘ingeplugd’ te worden zal 
duidelijk een grote mentale en fysieke opening creëren waarover de PHC ons wil inlichten. 

‘De veranderingen waarvan we spreken zijn mentaal/psychisch van aard, maar geven je ook de 
unieke mogelijkheid om de kracht van de aarde vast te pakken om je uit beperking en naar pure 
liefde te stuwen.’  -PHC 

Wat ik begrijp brengt deze heilige doorgang ons in lijn met zowel de krachten van de natuur (aarde), 
als de krachten van creatie (kosmisch), wat niet alleen een hogere mate van perceptie en pure liefde  
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activeert/mogelijk maakt  – waar de ‘unseens’ het al zolang over hebben – maar het is ook 
goddelijke dispensatie waar de allergevoeligsten op hebben gewacht om henzelf in balans te 
brengen en te worden verlost van de elektromagnetische verstoringen die voor zoveel jaren zoveel 
lijden hebben bezorgd. 

‘Deze activering vult je biologie met de nieuwe Bron Code van meesterschap, die met de 11e 
november binnenkomt. Deze veranderingen kunnen zeker op celniveau worden gevoeld als 
vermoeidheid, ontgifting, ongemak; echter, deze specifieke activering is verantwoordelijk voor de 
connectie van het fysieke lichaam en het planetaire lichaam, resulterend in de verlossing van lijden’.  
-PHC  

Ik hoor dat er een aanpassingsperiode vereist is om onze lichamen aan te passen aan de nieuwe 
frequenties van wat ze de galactische initiatie van het 12e niveau noemen…maar dat dit zal 
verbleken in vergelijking met de reis om tot hier te komen, vanwege de herverbinding met de 
planeet. De PHC noemt deze uitlijning met onze moeder een soort bescherming tegen piekbelasting 
waardoor we nu beschermd zijn tegen zware injecties door de verspreiding van deze energieën door 
het planetaire netwerk. 

Opmerking: Voor die ‘starseeds/indigos/bluerays’ die niet in staat waren om volledig te aarden in de 
lagere dimensies als gevolg van de (soms beangstigende) electromagnetische storing als gevolg van 
genetische codering in de lagere drie lichamen van de mens, wordt me gevraagd om specifiek te 
benadrukken dat het nu veilig is om in je lichaam te komen. De planeet is nu klaar voor je en je zal 
worden gesteund. 

Ogenschijnlijk waren tot op dit moment ‘starseeds’/lichtwerkers/indigo’s etc. de enige ankers voor 
deze energie, wat betekende dat we absurd hoge frequenties door alleen onze lichamen hebben 
geleid, verspreid over de hele wereld, om de vibraties van universele liefde  te verankeren in de 
planeet en de aarde te assisteren bij haar eigen ascentie. We waren de acupunctuurnaalden om de 
chi stroom te openen en te stimuleren door het kristalijnen netwerk. Maar vanaf 11-11 en doorheen 
2012, komt de aarde in lijn met haar goddelijke blauwdruk, wat betekent dat we deze last nu met 
haar ‘delen’, wat onze taak een stuk minder zwaar maakt. Dat geeft een nieuwe betekenis aan ‘ veel 
handen maken licht werk’. 

‘Zij aan de voorhoede belichamen de activeringscodes van meesterschap en verspreiden ze naar de 
rest van de mensheid door het gedeelde kristalijnen netwerk, wat het proces voor zowel de mensheid 
als de grote moeder makkelijker maakt. Dit zal een buitengewone verandering zijn voor zowel de 
planeet als haar bewoners’.  –PHC 

Overdracht 

De PHC zegt dat zij aan de voorhoede van de nieuwe mensheid een  ‘ samenkomst van ongekende 
proportie… van kosmische intelligentie in hun aardse lichamen die hen zal verwonderen’ zullen 
ervaren… en dat we spoedig een multidimensionaal begrip van de krachten van intelligentie zullen 
ervaren, waardoor we in staat zijn om vele zaken te realiseren die we eerder nooit hebben gezien of 
begrepen. Het beeld wat ik krijg is dat we ons hart-licht aanschakelen, wat ons hele zijn zal 
verlichten van binnenuit, waardoor het onmogelijk wordt om nog schaduwen te werpen omdat elke 
gebied van ons leven is opgelicht in helderheid en waarheid. 
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De reden dat de PHC deze informatie deelt is om ons inzicht te geven in een proces dat we zullen 
ondergaan dat zij de overdracht [transference] noemen, ‘de energetische overdracht van christus-
intelligentie van je hogere zelf naar je lagere drie lichamen’. Schijnbaar ondergaan we deze 
overdracht tot aan de 12-12 opening, wanneer we de laatste reeks activeringscodes ontvangen om 
de integratie van onze ‘volledig lichaam’ ascentie mogelijk te maken, de manifestatie van pure 
goddelijkheid in vorm.  

Er wordt me gezegd dat dit proces onze deelname vereist, zeker tussen 11-11-11 en 12-12-11, in de 
zin dat we moeten assisteren bij het overzetten van informatie van het ene lichaam naar het 
andere… vergelijkbaar als een data-overdracht op een computer  zullen we de correcte routing 
moeten verzekeren. 

‘Wat we bedoelen is dit… als je lagere drie lichamen in lijn komen met je christen- avatar-zelf zul je 
een tijdelijk verhoogd loslaten van droesem ondergaan, een expansie die je in een verhoogde staat 
van gevoelsmatige extase en helder bewust gewaarzijn katapulteert. Velen onder jullie voelen hoe 
deze energieën jezelf al doen opleven als je cellen de volle uitstraling van christus-liefde opnemen. Na 
deze soort van climax, dat wil zeggen de piek van deze energie instraling, is het nodig om je tijdelijke 
bestaan bewust te behouden gedurende deze periode van grote expansie’  -PHC 

Nu, op mentaal niveau weet ik amper wat dit betekent, anders dan dat ze zoiets in het verleden wel 
eens hebben genoemd. Het enige dat ik zeker weet is dat als we door deze sterrepoort gaan, het 
nodig is onze voeten stevig op de grond te houden, omdat als we deze energie niet goed geleiden… 
de aarde in… we volgens de PHC kunnen worden overweldigd door gevoel van gelukzaligheid. Ze 
zeggen dat, hoewel het tegenstrijdig klinkt, het gevoel van verlossing aangezet door deze expansie 
vrij extatisch kan zijn… en zonder focus kan leiden tot spiritueel loskomen. Ik stel me voor dat ze 
refereren aan een soort van ‘blissed-out’… het heersende populaire escapisme in new age kringen. 

Het is lastig om zonder twijfel te zeggen, maar het gevoel is dat dit gebeuren gerelateerd is aan al 
dat waaraan eerder is gerefereerd op verschillende wijzen: versnelling [quickening], vervoering 
[rapture], lichtlichaam expansie, verstrakking, moment van de waarheid, schenking van genade,  het 
begin [inception] etc. 

Aangezien ik dit aan elkaar schrijf, zoals de rest van ons, zittend in het voorste  karretje van deze  
surrealistische achtbaan der creatie, geloof ik dat dit overdrachtsproces volgt op de ‘lichtlichaam 
expansie’, dat omschreven is als ‘een expansie van grote realisatie, een injectie van licht/intelligentie 
dat al het beperkte menselijk begrip vervangt, en dat gebeurt op het moment van het begin 
[inception]...wanneer het fysieke lichaam contact maakt met het goddelijke lichaam of KA’…  

Trouwens, de PHC bevestigt dit:…’ “inceptie” is het woord dat we in het verleden hebben gebruikt om 
het moment van loslaten van het angstlichaam te beschrijven….”overdracht” is een woord om dat 
proces te beschrijven… de uitwisseling van christus-intelligentie als het spirit lichaam contact maakt 
met het fysieke lichaam, wat tegelijkertijd gebeurt. Dit is de periode van het oplossen van de 
“sterfelijk lichaam” blauwdruk en het ontluiken van het “goddelijk lichaam” sjabloon. En dit is niet 
iets om angst voor te hebben. Integendeel, deze overgang zal je zeer verheugen.’ 

Wat er gaande is of hoe, ik stel hier: it’s a big deal. Gelukkig hebben we niet de mentale capaciteit 
nodig om het te kunnen ervaren. En ervaren zullen we het. 
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Earth Star Chakra 

‘Deze energieën zijn krachtig en als ze niet goed gereguleerd worden kunnen ze elektrische 
kortsluiting, gevoel van ongegrondheid veroorzaken, in extreem geval:  vlucht uit de realiteit.’  -PHC 

Om te helpen om onszelf te aarden deze week en tot 12-12 zegt de PHC dat 11-11 een diepere 
codering, activering en opening van onze ‘earth star chakra’ brengt, waardoor een versterkte 
connectie met de planeet mogelijk is die verlichting biedt, maar die we bewust moeten gebruiken. 
(Zinvol om te melden dat dit aarden  extra belastend is voor de ruggewervel, voeten, benen, knieën, 
lage rug en alle organen/systemen die corresponderen met de basis chakra, sacraal chakra en solar 
plexus. Zoutbaden, strekken, wandelen in de natuur en bewust ademen helpen een hoop bij het 
fysieke ongemak; ook helpt het om bewust energie uit ons lichaam in de aarde de leiden.) 

Het enige wat echt vereist is om te aarden is om ons bewustzijn bij onze connectie met de aarde te 
houden. Echter als dat niet genoeg voelt, kun je energie door je lichaam in de aarde leiden  door je 
‘earth star chakra’ te visualiseren… deze bevindt zich ongeveer 30 centimeter onder je voeten en 
verbindt je met de aardkern. Deze verbinding dient als onze aard-kabel en zekert  ons 
energielichaam naar de aarde door ons af te stemmen op de elementaire energieën van de planeet. 

De PHC adviseert dat we deze kosmische energieën via ons kruinchakra leiden, door  onze 
ruggengraat, door onze voetzolen in onze ‘earth star chakra’ die ons verbindt met de aardkern door 
een donker zilver-bruin koord van licht. Zelf ben ik geen groot fan van meditatie of visualitisatie of 
iets dat verdere  zintuigelijke inspanning behoeft, maar gebaseerd op wat ik te zien krijg, zal ik 
mogelijk toch visuele technieken gebruiken. Voor diegenen die het eenvoudig willen houden: een 
van m’n favoriete en zeer makkelijke manieren om te aarden is wat ik “magneet voeten”  noem, 
waarbij ik me voorstel dat m’n voeten magneten zijn die zich vastklampen aan de grond, 
aangetrokken door de metalen aardkern. Maar niets werkt beter dan lachen, daarna: koken, bakken, 
tijd doorbrengen met geliefden. Wat maar werkt. 

Afsluitend. De PHC adviseert dat we vanaf vandaag onze aandacht houden op onze ‘earth star 
chakra’ en verbinding met het hart centrum van de planeet, tot 11-11 en drie dagen erna. Daarna 
moeten we maar weer verder zien. 

Happy reBirthday! 

 

 

 


