Vertaling Google - Bericht APRIL 2022 van de Aartsengel Michaël(a) doorgegeven aan Celia Fenn
Lieve vrienden
2022 blijkt een jaar van krachtige transformatie te zijn op onze Ascensie reis.
We zijn in een proces van diepe bewustzijnsexpansie geweest, dat een climax bereikt op 12 april
2022. Op dit moment zijn Jupiter en Neptunus conjunct in het 12e Huis van Vissen dat wordt
geregeerd door Neptunus. Uitbreiding, door de welwillende invloed van Jupiter, is onvermijdelijk,
zoals ze zeggen!
Dit zal worden gevolgd door de eerste Eclips-serie van 2022 op de Taurus/Schorpioen-as, die ik de
Phoenix-as noem. Dit komt omdat Schorpioen wordt geassocieerd met de Feniks, wat een symbool is
voor Dood en Wedergeboorte. De reis van de gedeeltelijke zonsverduistering van de Stier bij Nieuwe
Maan op 30 april tot de Volle Maan en de Totale Maansverduistering op 16 mei zal het Phoenixavontuur van ineenstorting en geboorte zijn!
Aartsengel Michaël legt dit uit in het laatste gechannelde bericht dat je hier kunt lezen:
Geliefde Familie van Licht, jullie ervaren op dit moment een grote bewustzijnsuitbreiding die
culmineert op 12 april 2022. Degenen onder jullie die het pad van Ascensie volgen, hebben vele
jaren gewerkt om jullie frequentie te verhogen en jullie bewustzijn te vergroten. Dit heeft jullie in
staat gesteld jezelf te bekrachtigen en door de ziel belichaamde Meesters van Energie op Aarde te
worden. Je hebt de originele sjabloon van de Menselijke Engel in je DNA geactiveerd en stapte naar
voren om de bekrachtigde Nieuwe Aarde Mens te worden.
Deze huidige bewustzijnsverruiming die begon in januari 2022 en neemt flink toe op 12 april. Dit is
het moment waarop je je bewust wordt dat je in een veel Hoger Bewustzijn en in een
Multidimensionaal bewustzijn onderdeel bent van de Natuur en van de Planeet. .
Jullie worden je ervan bewust, geliefden, dat dezelfde Goddelijke Ziel en Intelligentie die in jullie is,
ook in alle dingen op de Planeet aanwezig is. Er is geen "scheiding" tussen bomen, dieren, planten,
rotsen en mensen! Het zijn allemaal uitdrukkingen van Goddelijke Creatieve Manifestatie en
Goddelijke Wil. Het idee van "Eenheid" dat deel uitmaakt van het 5e Dimensionale bewustzijn,
betekent dat je het Goddelijke Creatieve Vuur in alle dingen ziet!
Wat betekent dit voor jou, vraag je je misschien af?
Welnu, terwijl je je bewustzijn uitbreidt en je innerlijke werk van balanceren en bekrachtigen doet,
breid je ook je eigen Energie signatuur uit. De samenhang en harmonie die zich naar buiten vanuit je
Heilige Hart uitbreidt in je Energieveld, creëert een veld van samenhang dat zich verbindt met de
Natuur en dit zal alsmaar zal blijven versterken.
Jouw organische veld verbindt zich met het veld in de natuur, zij versmelten en creëren dan samen
een veld van wonderbaarlijke schoonheid. Daarom ben je, wanneer je open en verbonden bent met
het veld van de natuur, in staat om wonderen in je leven te creëren en te genereren. De Goddelijke
Stroom wordt vergroot en synchroniciteit wordt versneld. Daarom kan het zijn dat de natuur zo'n
helende ervaring voor je is. Wanneer je uit balans bent en het energieveld enigszins vervormd is, kun
zal jij je toch nog binnen een collectief veld bevinden om jouw veld weer sneller terug in balans te
brengen en te helen door een proces van overeenkomstige trilling en gelijkheid.
Maar, geliefden, het werkt ook andersom. Als je een Meester van Energie en een Multidimensionaal
Wezen bent geworden, ben je tevens een helende kracht voor de beschadigde natuur. Jouw

krachtige energiesignatuur manifesteert dan een creatief veld dat de natuur kan helpen om terug te
keren naar samenhang en harmonie.
In deze expansiefase, als je in je Meesterschap stapt, zullen velen van jullie begrijpen dat dit een deel
van je levensmissiel is. Je zult energie "vasthouden" voor jezelf, de planeet én voor de natuur om te
genezen. Jullie zullen de Rentmeesters en Hoeders worden van de Tuin van de Nieuwe Aarde door
simpelweg deze harmonieuze samenhangende energie in je Heilige Hart en in je eigen Energie
signatuur te bereiken en vast te houden.
Je bent je misschien bewust van het feit dat je naar bepaalde plaatsen op Moeder Aarde wordt
geroepen, gewoon om daar te zijn en om daar een veld van liefde en samenhang voor de planeet op
te bouwen en vast te houden.
Dit is dan ook de Heilige energie van de Goddelijke Moeder die daar aan het werk is, want waar je
loopt zullen bloemen ontspruiten en bomen bloeien! Geliefden, wanneer het bewustzijn van de
Vreedzame Tuin in jullie is, dan zal het zich om jullie heen manifesteren alsook in jullie omgeving.
Je innerlijke vreugde en harmonie zullen door de natuur naar je worden teruggekaatst.
Geliefden, dit is een ware zegen als jullie erkennen dat jullie creatieve energie als Menselijke Engel
ook Creatief Vuur in de Natuur kan ontsteken!
De verduisteringen van de Phoenix
De gedeeltelijke Zonsverduistering in Stier op 30 april en de Totale Maansverduistering in
Schorpioen op 16 mei zullen momenten zijn waarop nieuwe Lichtcodes voor de Nieuwe Aarde in de
Planetaire rasters en in jullie Lichtlichamen worden geïnstalleerd.
De Feniks is een van de symbolen voor de Schorpioen en zij staat voor de creatieve transformatie
van dood en wedergeboorte. Op dit moment zullen oude structuren wegvallen en jullie zullen de
nieuwe structuren geboren laten worden die de energieën van de Nieuwe Aarde zullen bevatten, als
individuen, als families en als gemeenschappen.
Als individuen zullen jullie krachtige, aan elkaar verbonden, Energie Signaturen creëren die degenen
die jullie Zielenfamilie en Stam zijn, naar jullie toe zullen trekken. Samen zullen jullie Familie- en
Gemeenschapsstructuren van Liefde, Mededogen, Harmonie, Vrede in verbinding gaan creëren. Door
samen te komen creëer je een alsmaar groter wordend draagvlak voor anderen en de natuur.
Hoe chaotisch en disharmonisch gebeurtenissen ook mogen zijn op de lagere bewustzijnsniveaus, je
zult in staat zijn om je veld van Liefde, Vrede en Harmonie vast te houden als een Coherente
Planetaire uitdrukking van Goddelijke Liefde. Je zult echt beginnen met het schrijven van het Verhaal
van Goddelijke Liefde op de pagina's van het Boek van Liefde dat het verslag is van je avonturen op
Moeder Aarde.
1) De gedeeltelijke zonsverduistering/nieuwe maan in Stier 30 april
De eerste zonsverduistering van 2022 valt in Stier. Dit is het deel van de Galactische ruimte dat wordt
geregeerd door de Koninklijke Ster Aldebaran, en het seizoen waarin de Zon door Orion, Sirius en de
Pleiaden gaat. Moeder Aarde heeft veel historische en evolutionaire banden met deze
sterrenstelsels, en een spiraalvormige transit vernieuwt altijd verbindingen en zorgt ervoor dat
nieuwe Lichtcode-upgrades kunnen worden geïntegreerd. De zonsverduistering van dit jaar zal dit
proces intensiveren.

Stier is het teken waarmee je je kunt concentreren op thuis, zowel persoonlijk als planetair,
evenals op financiën. Op deze gebieden kun je dus grote verschuivingen en uitbreidingen
verwachten. Het is goed om open te staan en voorbereid te zijn op dergelijke kansen.
De Lichtraad van Aldebaran is het Galactische lichaam dat toezicht houdt op de verschuiving in de
tijdlijnspiralen, samen met die van Regulus, Antares en Formalhaut. Als je je bewustzijn blijft
uitbreiden en je open blijft stellen voor je Galactische voorouderlijke lijn, zul je in staat zijn om een
belangrijke intermediair zijn in het ontvangen en integreren van jouw nieuwe Lichtcodes voor de
mensheid op Nieuwe Aarde.
Aangezien de gedeeltelijke zonsverduistering op een nieuwe maan valt, kun je ook verwachten dat
dit een Tijd van een Nieuw Begin zal zijn.
2) De totale maansverduistering in Schorpioen 16 mei
Deze Maansverduistering zal een diepe duik en een intense ervaring zijn. Het kan voelen alsof alles
instort en alle structuren falen - en toch vindt er tegelijkertijd een wonderbaarlijke geboorte
plaats. Je wordt herboren voor je plaats en ruimte op de Nieuwe Aarde.
Misschien voel je je geroepen om naar een nieuwe plek te verhuizen, een nieuw project te beginnen
of je werk te veranderen. Welke oproep je ook ontvangt, het zal je dichter bij je Hart en de passie van
je Ziel brengen!
Het is belangrijk om jezelf toe te staan te "imploderen" en wedergeboren te worden als dit op dit
moment nodig is. Je bent misschien al op een eerder moment door dit proces heen gegaan, dus deze
Eclips zal je in staat stellen het proces te verduidelijken en te voltooien.
De Volle Maan in Schorpioen wordt ook geassocieerd met de verlichting van de Boeddha, dus het is
een goed moment om het Gouden Licht van ontwaken vanuit je Ziel te laten stralen!
Moge je Energie Signatuur Licht en Puur zijn.
Moge jij de Heilige Graal zijn die het Gouden Licht van het Christusbewustzijn draagt.
Moge jouw Heilige Hart leven met Passie en Mededogen.
Moge jij het zwaard van balans en waarheid zijn.

Aartsengel Michaël(a)
Een fijne maand april 2022!
Liefs en zegeningen
Celia

