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Dit is waar 2021 over gaat:
• Ontwikkel een visie voor uw leven en de wereld
• Herken wat is wat en wat u wilt veranderen
• Bekijk diverse kansen en de mogelijke resultaten
• Wees realistisch
• Herken uw talent en kwaliteiten en maak gebruik van deze mogelijkheden
• Los blokkades op en bevrijd uzelf
• Wees creatief, bewust en enthousiast
• Verhoog uw energetische aanwezigheid
• Stabiliseer iedere keer opnieuw
Wat staat ons te wachten?
In 2021 is het doel om de ingrijpende en onverwachte veranderingen die we in 2020 hebben
meegemaakt te gebruiken en daar iets nieuws mee op te bouwen. We kunnen ons leven en de
wereld herstructureren en bewust en actief vormgeven. Dat gebeurt niet van de ene op de andere
dag. Het is een proces dat bestaat uit vragen en stappen: Wat nu? Wat waardeer ik in mijn leven en
in de wereld? Waar ben ik ontevreden over? Wat wil ik veranderen? Wat heeft mij tot nu toe
verhinderd? Wat wil ik en welke visioenen heb ik over mijn leven en de wereld? Wat zijn de
gevolgen van de verandering en wat win en verlies ik persoonlijk in het proces? Wat is de
volgende stap om mijn visie te realiseren en wie kan mij ondersteunen?
Hoe ondersteunt de LichtWesen® jaarmix 2021?
De jaarmix begeleidt het proces van de verandering en vormgeving. Het helpt u te stabiliseren en
geeft helderheid bij het herkennen van tegenstellingen, ontevredenheid en wensen. Zo ontwikkelt
u een duidelijke visie en ziet u de stappen die nodig zijn voor een verandering. Het moedigt aan
realistisch te zijn, te erkennen wat mogelijk is en van de verandering op korte en lange termijn
teweeg zullen brengen. Dit stelt u in staat om te beslissen onder welke voorwaarden het gewenste
resultaat zal geven of dat het moet worden gewijzigd.
De LichtWesen® jaarmix 2021 helpt ook om niet star of hardnekkig vast te houden aan ideeën.
Hierdoor kunt u iedere keer opnieuw pauzeren, oriënteren en bekijken of de gebeurenissen en
bevindingen, uw wensen, doelen en vervolgstappen hebben veranderd. Het versterkt ook uw
toegang tot uw eigen innerlijke intuïtie, waarheid en wijsheid. De jaarmix lost blokkades en
beperkende ideeën in u op. Hoe minder we worden belast door emotionele verwondingen en
trauma’s, hoe creatiever en stabieler we zijn en hoe beter we kunnen omgaan met onvoorziene
situaties. U wordt u bewust van uw eigen waarden en krijgt kracht om op te staan voor uzelf, uw
waarden en uw visie ongeacht wat anderen zeggen. U herkent uw capaciteiten, ontwikkelt en
gebruikt ze. Hierdoor ontstaan kansen die voorheen niet zichtbaar waren. Op deze manier kunt u
uw leven e de wereld bewust vormgeven met de steun van mensen, spirituele krachten en
energetische technieken. De jaarmix 2021 activeert vreugde, enthousiasme en de energieke
aanwezigheid. Dit geeft u de kracht om obstakels te overwinnen, niet ontmoedigd te raken maar
om ondanks moeilijkheden eraan vast te houden en zo uw visioenen te realiseren.
In de LichtWesen® Jaarmix 2021 zijn deze energieën effectief:
LichtWesen® Elohim stralen blauw en goud. Scheppingsstraal wit. Opgestegen meesters Sanat
Kumara, Orion, Kuthumi en Hilarion. Aarstengelen Michael en Zadkiel en intergratie Vuur.

Hoe werken deze individuele energieën?
Taak: Uw visies ondersteunen om uw leven en de wereld vorm te geven;
LichtWesen® Nr. 9 Orion: Inzicht en duidelijkheid in veranderlijke situaties. Herken kansen.
Intuïtie versterken.
LichtWesen® Nr. 16 Hilarion: Uw plaats kennen en innemen. Oriëntatie.
LichtWesen® Nr. 55 Elohim straal blauw: Herkennen wat nodig is om een gezonde orde te
scheppen.
Taak: Maak blokkades los, bevrijd uzelf van besmette locaties;
LichtWesen® Nr. 25 Michael: bevrijd uzelf, het ware individuele wezen versterken.
LichtWesen® Nr. 70 Scheppingsstraal wit: verheldering, bevrijding van stressvolle energieën op
alle niveaus.
Taak: Vaardigheden ontwikkelen, opbloeien;
LichtWesen® Nr. 29 Zadziel: erken en ontwikkel uw potentieel. Maak het werkelijkheid.
LichtWesen® Nr. 64 Elohim straal goud: Gebruik uw gaven om actief vorm te geven aan uw leven
en de wereld.
Taak: Bewustwording versterken;
LichtWesen® Nr. 7 Sanat Kumara: Verbinding maken met verschillende bewustzijnsniveau’s;
bewust leven. Breng uw wijsheid en energie in dit leven, hier en nu.
LichtWesen® Nr. 11 Kuthumi: Weer realistisch, niet te pessimistisch en niet te optimistisch;
geduld.
LichtWesen® Nr. 70 Scheppingsstraal wit: Illusies opruimen. Herken bewust wat er nu is.
Taak: Blijf enthousiast;
LichtWesen® Nr. 35 Vuur: Versterkt enthousiasme; Zie verandering als een kans om vorm te
geven. Helpt niet op te geven maar gaat met intensiteit vooruit.
LichtWesen® Nr. 64 Elohim straal goud: actief worden; bevordert de wens om de komende
stappen te zetten.
Ondersteunende meditatie:
Richt je aandacht op je innerlijke ruimte. In de binnenruimte is er een gebied waar je een uitgebreide
perceptie krijgt. Er staat een boom en je loopt er naartoe. Deze boom stelt je in staat om je perceptie
te verruimen, hints en antwoorden op vragen te krijgen en tegelijkertijd stevig te staan. Je kunt tegen
de boom leunen of ermee samensmelten en daardoor verbinding maken met hogere
bewustzijnsniveaus of je ziel. Als je vragen hebt, stel ze dan. Het antwoord ontvang je direct of in de
loop van de komende tijd, via innerlijke beelden, woorden, realisaties (innerlijke kennis), via
gevoelens of op een andere manier. Je krijgt ook hints. Maak jezelf dan weer los van de boom. Vraag
om volledig omhuld te zijn en gevuld met stabiliserende, genezende kracht. Wees dankbaar voor de
ervaring en verlaat dan de innerlijke ruimte.
Je kunt deze meditatie ook tussendoor doen wanneer je een behoefte aan innerlijke herverbinding
en ondersteuning vraagt.
Hoe gebruikt u de enegerie van 2021 optimaal?
Aanbevolen toepassing: de energie van de jaarmix is vanaf eind oktober 2020 verkrijgbaar in
tinctuur en in een handgemaakte turquoise LichtWesen® bedel. De bedel werkt permanent tijdens
het dragen en kan net als de tinctuur ook in de volgende jaren worden gebruikt.
Toepassing van de tinctuur: één of meerdere keren per dag aanbrengen, bijv. op de pols. Of waaier
in de aura en in de energiecentra. U kunt de tinctuur ook in de mondholte aanbrengen. De jaarmix
is goed te combineren met andere LichtWesen® producten.

Algemene informatie over de jaarlijke energie:
Elk jaar zijn er uitdagingen die voor alle mensen in het collectieve veld gelden. De jaarmix helpt
hierbij. Het kan het hele jaar door worden gebruikt of specifiek in de fasen waarin u deze
ondersteuning nodig heeft. De speciale thema's van 2021 zijn actueel van oktober 2020 tot maart
2021. De energieën van beide jaren zullen overlappen met het eerdere jaar en dan met het
volgende jaar. Aan het einde van het kalenderjaar hebben het komende jaar en het aftredende jaar
ongeveer dezelfde sterke invloed op ons. Daarom kunnen beide jaarmixen gedurende deze tijd
samen worden gebruikt. Naast de overheersende jaarlijkse energie zijn er nog meer thema’s. In de
maandelijks terugkerende "Energy of Time" van LichtWesen® vindt u een beschrijving van de
huidige situatie en welke energieën dan een extra ondersteunend effect hebben. Als u weet wat de
huidige invloeden zijn, wordt het gemakkelijker om ermee om te gaan en herkent u waar u zich
bewust van moet zijn.
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