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awakening proces - ascentie proces – spirituele groei – groei in bewustzijn 
 
het ascentie proces houdt in dat we onze energie trilling verhogen tot het 
niveau van het licht. we gaan van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. we gaan 
van hoofd naar hart. van ieder voor zichzelf naar eenheid en onvoorwaardelijke 
liefde. van dualiteit en beperkende overtuigingen (angst en macht) naar licht, 
liefde, vertrouwen, bewustzijn, vrijheid en ruimte. dit is een andere tijdlijn. deze 
leidt tot de Nieuwe Aarde. 
 
over de hele wereld zijn mensen aan het wakker worden. komen dingen aan 
het licht die werkelijk enorm schokkend zijn. die zo ver af staan van liefde dat 
het bijna niet te bevatten is. vertrouwde structuren waar we massaal blij van 
werden, blijken ineens iets anders te zijn. mensen die we bewonderden blijken 
ineens ook afschuwelijke dingen gedaan te hebben. vele doen dan ook weer snel 
hun ogen dicht en willen deze waarheid niet onder ogen komen. 
 
onze huidige samenleving wordt voor een groot deel gehypnotiseerd door 
controleurs (Cabal, illuninatie, Dark Controllers) die onze lotsbestemming willen 
controleren en daarvan willen profiteren. via mind control en hypnose via media 
houden ze ons in angst want de hogere waarheid mag niet worden onthult. zelfs 
voor de meest wakkere mensen zijn de ware controleurs vaak niet zichtbaar 
want zij zijn de meesters van de marionetten. verder putten we de aarde uit met 
al onze vernietigende processen.  
 
wakker worden en zien wat er speelt in onze huidige samenleving is van 
essentieel belang voor je eigen ascentie en onze collectieve ascentie. net zoals 
het verwerken van je persoonlijke stukken (trauma’s) van belang is voor het zelf 
heel worden, zal dit collectieve stuk ook mogen worden gezien en geheeld. 
waarom is dit belangrijk? er wordt ook wel gesproken over The End Times. ik 
interpreteer dat als volgend: zodra wij deze tijd kunnen afsluiten gaan wij over 
naar een nieuwe tijd. wellicht heb je gehoord van het 100th monkey effect => 
zodra genoeg mensen een bepaald bewustzijn hebben bereikt zal dit bewustzijn 
voor de gehele mensheid beschikbaar zijn. dus wordt het voor de slapende 
gemakkelijker om wakker te worden. 
 
we gaan naar een tijd van onvoorwaardelijke liefde, onbegrensde creatie 
mogelijkheden, genezing van alle ziekten, vrije energie voor iedereen, 
intergalactic contact etc etc 
 
hier zijn 3 stappen voor nodig: 

1. bewustwording – wakker worden – zien wie deze controleurs zijn, zien wat 
zij doen, zien wat zij ons willen laten geloven en zien waarom zij dit doen 

2. opstellen van een declaratie van soevereiniteit en bericht aan dark-
controllers 

3. zijn in een staat van houden van en vergeven van alles wat de mensheid 
is aangedaan (vooral het laatste is van belang) 

 
 
stap 1 bewustwording 
waar vind je informatie: 
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op youtube, facebook, instagram, internet 
- janet ossebaard (al haar youtube documentaires) 
- magenta pixie 
- aluna kay 
- david icke 
- david wilcock 
- dr. steven greer 
- website qanon.pub 
- de verbanden tussen Q en Trump (zeker niet de bad guy) 
- website wakkeremensen.blogspot.com 
- de reacties op deze post: 

https://www.facebook.com/groups/431159517418220/779174532616715
/?comment_id=779209205946581&reply_comment_id=77922610594489
1&notif_id=1586856986294911&notif_t=group_comment 

- #WWG1WGA Where We Go 1 We Go All 
- website en fb, youtube: x22report 
- of kijk eens bij de vele berichten die ik gedeeld heb op fb 

 
je hoeft geen diepe analyses te doen. weten dat dit alles bestaat en dat er nog 
veel meer is waarvan je geen weet hebt, is genoeg. weet dat bewustzijn 
belangrijk is. weten en het ver van je bed houden omdat het zo ver van liefde is, 
helpt niet om deze energie te transformeren. 
 
weet dat dit vele emoties bij je doet oproepen: ongeloof, angst, boosheid, 
woede, verschrikking etc. al deze emoties mogen geïntegreerd worden. je mag 
(moet) deze emoties er laten zijn. je hoeft ze niet te zijn, je bent ze niet. want 
zodra je deze emoties erkent en er laat zijn, kunnen ze losgelaten worden, 
getransformeerd worden. 
 
 
stap 2 bericht aan dark-controllers en opstellen declaratie van 
soevereiniteit 
bericht aan de dark-controllers dat je het niet eens bent met wat zij doen. dat 
het hier mag stoppen. daarna geef je aan dat je een soeverein wezen bent. vrij, 
onafhankelijk en zelfstandig en dat niemand de macht over je hebt. 
 
mijn bericht: 
aan de dark-controllers,  
aan de illuminatie,  
aan de cabal,  
aan de new world order,  
aan zij die manipuleren en misbruiken,  
aan zij die liegen, zorgen voor corruptie en alle criminele activiteiten tegen de 
mensheid plegen, 
aan zij die de wereld domineren, de mensheid tot slaaf hebben gemaakt, 
aan zij die meewerken aan het (sexueel) misbruiken van kinderen, vrouwen en 
mannen, 
aan zij die meewerken aan het gebruik van kinderen voor het maken van 
Adrenochrome 
aan zij die Adrenochrome gebruiken 
aan zij die satanisme bedrijven 
aan zij die de vrije wil en soevereiniteit van de mensheid schenden 
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aan zij die de kosmische wetten schenden 
 
je hebt niet het recht te doen wat je doet 
ik sta dit niet toe 
ik stem hier niet mee in 
jij kunt geen eigenaar zijn van mij of ieder ander mens 
jij kunt geen controle hebben over mij en de mensheid 
jij hebt geen enkel recht op mijn lichaam en mijn gezondheid of die van ieder 
ander mens 
genoeg is genoeg 
het stopt hier 
ik verbreek, in alle richtingen van tijd ruimte en energie, al mijn contracten op 
enig moment bewust, onbewust, vrijwillig of gedwongen gemaakt met jullie  
ik claim mijn soevereine staat van zijn 
ik ben een soeverein mens 
ik ben vrij, onafhankelijk en zelfstandig 
ik claim de autonome beschikbaarheid van mijn 12 strengen DNA 
ik ben licht en liefde 
Nu 
En Zo Is Het! 
 
 
stap 3 vergeven en zijn in een staat van liefde 
vergeven is uitermate belangrijk.  
vergeving kun je alleen maar geven wanneer je de emotie over het betreffende 
hebt getransformeerd (stap 1) 
vergeving omdat je niet vasthoudt aan pijnlijke herinneringen en ervaringen.  
vergeving omdat je accepteert hoe het leven nu si en geloven dat je in staat 
bent om met behulp van inspiratie of het goddelijke het leven te leven uit liefde.  
 
wij zijn individuen EN ook als met elkaar verbonden mensheid hier op aarde. wij 
zijn Alleen en Al(le) Een. 
 
100% verantwoordelijkheid betekent dat jij je verantwoordelijkheid neemt voor 
alles wat er in je leven op je weg komt.  Zelfs, zoals in dit geval, het een 
probleem is waar jij geen directe invloed op hebt of waarvan de oorzaak duidelijk 
bij een ander ligt, dan moet jij daar verantwoordelijkheid voor nemen. Waarom? 
Omdat jij je er nu bewust van bent en dat maakt je medeverantwoordelijk. En 
dat gevoel moet je reinigen… 
 
vergeven en zijn in een staat van liefde volgens de Ho’oponopono: 
I thank you (voor het gegeven inzicht) 
I am sorry (verontschuldiging voor mijn onwetendheid en het voort laten bestaan 
van alle misdaden) 
Please forgive me (vergeving voor mijn onwetendheid en het voort laten bestaan 
van alle misdaden) 
I love you (ik ben ik, jij bent jij en samen zijn wij Al Een => ik hou van mij, jij 
houdt van jou, ik hou van jou, ik hou van iedereen) 
 
 
van belang 
belangrijk is om alle stappen te doen. 
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stap 3 alleen: wanneer je alleen maar in liefde gaat zitten dan geef je 
automatisch toestemming voor alles wat er gebeurd en help je het ascensie 
proces slechts in een klein deel 
stap 2 alleen: is deels een negatieve manifestatie 
 
 
herhaling 
met elk nieuw ding wat voor jou aan het licht komt herhaal je de 3 stappen: je 
wordt je bewust, je zegt: genoeg is genoeg, ik geef hier geen toestemming voor, 
ik keur dit af, ik claim mijn soevereiniteit en ik vergeef want ik hou van jou want 
wij zijn 1 en ik hou van mijzelf 
 
of te wel: zie – ervaar de emotie (niet wees de emotie) – laat los – wees in liefde 
 
 
ik 
zelf ben ik ook door dit proces heengegaan en zal ik met elk nieuw stuk 
informatie opnieuw hierdoorheen gaan. ik weet dus waarover ik praat. Ik weet 
dat dit veel is. Ik weet dat het heftig is. ik weet dat dit alles schokkend is. echter 
zodra je bewust hier in stapt, kan transformatie en heling binnen dagen 
gerealiseerd zijn. 
 
ik kan en wil je, in licht en liefde, in al deze stappen begeleiden 
 
van hart tot hart 
Karina 
 
met dank aan Magenta Pixie voor het zichtbaar maken van de 3 stappen 


