
Regenboog Brug = Universele Vrede

“Er zal een tijd komen dat de vogels uit de bomen vallen, de 
rivieren vergi!igd zijn en de wolven in de bossen sterven. 
Alleen dan zullen de krijgers van de regenboog verschijnen 
en de wereld redden.” — Cree Indianen gezegde

Wat: Creëer een circumpolaire Regenboog Brug rond de Aarde.

Wie: Iedereen (allen zijn bij de Regenboog inbegrepen!)

Waarom: Om een wereldwijde telepathische golf van liefde 
op te wekken die de Aarde en alle voelende wezens omvat, om 
daarbij een interdimensionale brug te creëren en een sterpoort te 
openen naar andere wereldsystemen. 

Hoe: Door een golf van mondiaal gesynchroniseerde meditaties 
kunnen we onze collectieve denkgeest en elektromagnetische veld 
verbinden met dat van de Aarde.

Wanneer: Begonnen op de Dag Buiten de Tijd, 25 juli 2012, Kin-
58, zetten we deze meditatie voort op elke woensdag (Silio), om 
een opbouwende golf van eenheid te creëren, wat in de drie dagen 
voorafgaand aan 21-12-2012 een hoogtepunt bereikt (Ritmische 
Maan, dag-9, Kin-207).

Je kunt alle meditatie-data vinden op: 

WETVANTIJD.NL/REGENBOOG-BRUG

 

Doe mee in het verspreiden van deze Regenboog Brug Meditatie 
Kaart naar zoveel mogelijk mensen, als een teken van wereld vrede, 
heelwording en geluk voor iedereen.



Voordat de meditatie begint is het 
goed om een moment te nemen om 
je geest helder te maken, om alle 
gedachten die opkomen op te 
lossen.

Richt je ook op het voelen 
van liefde dat in je hart 
opkomt. Wanneer je geest 
helder aanvoelt, begin dan de 
visualisatie.

Visualiseer jezelf in de octaëder, 
de kristallen kern van de Aarde. 
Voel hoe je hart in het centrum van deze 
kristallen kern een punt van intens, schitterend wit licht genereert.

Dit licht, vanuit de kern van je hart, creëert een etherische kolom dat 
zich vanuit vanuit de punten van de octaëder—in het schitterende 
centrum—uitstrekt naar de noord- en zuidpool.

Visualiseer nu een sterke stroom van veelkleurig gevuld plasmalicht, 
die vanuit de kern van je hart uitvloeit en langs de centrale as 
stroomt, naar zowel de polen van de Aarde, en daaraan voorbij, om 
twee regenboogbanden van 180° te vormen.

Zoals de Aarde om haar eigen as draait, zo blij! deze Regenboog 
Brug op z’n plaats en constant, niet bewegend. Voel hoe de twee 
stromen van regenbooglicht door je centrale kolom razen, boven je 
hoofd uitschietend tot onder je voeten, wat zo een regenboog-brug 
rond je lichaam maakt.

Nu ben jij één met de regenboog brug. De regenboog-brug van 
wereldvrede is echt. Gevisualiseerd door voldoende mensen, in een 
telepathische golf van liefde, maakt de regenboog brug tot realiteit.


