info@truespirit.eu
To:
Subject:

info@truespirit.eu
RE: 5, 6 en 7 augustus - Sananda en de Infinity Gate

Hou de Harmonie vast op 5, 6 en 7 augustus 2009
Sananda over de Poort naar de Eeuwigheid
Door Judith K. Moore
(vertaling Rob Behr)
Dit is een bericht van Lord Sananda met instructies voor de periode 5, 6 en 7 augustus. Een periode waarin het
belangrijk is om de harmonie zowel innerlijk als in onze buitenwereld zo goed mogelijk vast te houden. “..en op 8
augustus bereiken jullie de Poort naar de Eeuwigheid”.
Aarde’s ascension proces is in handen van de geascendeerde meesters.
Drie (3) krachtige kosmische stralen komen gedurende genoemde
periode aardes atmosfeer binnen vanuit verschillende richtingen, vanuit
verschillende onderdelen van het kosmisch bewustzijn dat de geest
vormt van de kosmische gedaante van meesterschap. De Aarde heeft
deze binnenkomende stralen reeds eerder ervaren aan het eind van de
Eeuw van de Dinosaurussen.
Sananda legt uit dat deze 3 kosmische stralen elkaar zullen kruisen
binnen in de Aarde. Hij toont mij (Judith Moore) een driehoek met hun
invloed op verschillende delen van de Aarde. Twee van de 3 stralen
doorkruisen elkaar eerst, gaan de planeet in, om aan de andere kant in de planeet doorkruist te worden door de
derde waardoor de driehoek ontstaat.
De kosmische kracht van deze stralen is ongekend met een trilling die al invloed
aan het uitoefenen is op onze individuele ionische balans.
Hij vertelt mij dat wij met de 7e straal, de straal van Sananda, in staat zijn de
Aarde bij te staan tijdens deze gebeurtenis.
“Alle energie‐netwerken die in hun kracht zijn gezet door het werk van de
Lichtwerkers helpen mee voor het creëeren van een mantel van negatieve
ionen, kristalijn licht, helend licht waarmee de 9e Octaaf levensvatbaar is. Ik
Lord Sananda spreek tot u via mijn boodschapper. Het is de liefde die u vanuit
uw harten genereert, het vertrouwen waar u over beschikt, die de nieuwe
mogelijkheid voor de Aarde creëert gedurende deze tijd. Het is de
bekwaamheid om voorbij te gaan aan de impact van het hologram wanneer
de kosmische stralen de Aarde doorkruisen. Jullie zijn nu in staat om je te verplaatsen voorbij het punt van
allesvernietigende natuurrampen. Dit verwijst naar het mogelijke einde van een groot deel van jullie Aarde’s Eco‐
systeem, een tijd van volledige verandering van de atmosfeer van de planeet. Dit staat in jullie bewustzijn bekend
als het einde van de Eeuw van de Dinosaurus toen de planeet haar levensvatbaarheid kwijtraakte en de meeste bio‐
systemen werden verwoest.
Het gevormde bewustzijn, via Sananda en de geascendeerde meesters, is nu voldoende aanwezig om een mantel
van energie te activeren vanuit de Matrix van het Hart, om zodoende een holografisch hart te creëeren. Het pad van
de doorkruising van de eerste 2 stralen is in Engeland. Visualiseer een denkbeeldige lijn die vanuit een andere hoek
de Aarde binnenkomt en via het middelpunt van de Aarde de andere 2 stralen doorkruist om vervolgens via de
aarde‐mantel de Aarde weer te verlaten. Deze laatste straal heeft de potentie om de mantel van de Aarde te
beschadigen. De kruispunten van de stralen kunnen de tectonische platen in de aarde ‘wakker schudden’ en enorme
veranderingen van het aarde‐lichaam veroorzaken. Dit kunnen we voorkomen, maar wij de geascendeerde meesters
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zullen hiervoor moeten samenwerken met alle mensen die zich met ons in verbinding kunnen stellen. Er zijn
namelijk vele intelligenties van ‘buiten de aarde’ die jullie zullen bijstaan om een opening in de tijd te creëren. Aarde
moet gedurende een korte periode worden ‘verschoven’ voorbij ruimte en tijd. De recente togenomen invloeden
van deze afgelopen week zijn van ionische aard. Effecten die veroorzaakt worden door een veranderende balans in
het ionische potentieel onder invloed van deze eerste 2 naderende stralen. Ze moeten elkaar nog kruisen, maar
zullen dit naar verwachting doen op 7 augustus.
De eensgezindheid van de duif, de harmonie van vrede is nu levensvatbaar. De Negende Octaaf is essentieel voor de
gemeenschap van Lichtwerkers om zich te focussen op de ‘Grootmoeders’ voor het bewerkstelligen van een Hart‐
Matrix, een beschermingsmantel van liefde. Dit is ter stabilisering van aardes dynamische energie waardoor de
voorbereiding kan plaatsvinden om voorbij te gaan aan ‘tijd en ruimte’ en zodoende de ‘plek’ in het ruimte‐tijd‐
continuüm waar het opensplijten van de mantel van de Aarde kan ontstaan , te vermijden. De 13 Grootmoeders
hebben zich voorbereid op deze tijd van afstemming in gebed voor wereldwijde vrede. Wij de geascendeerde
meesters en jullie vredelievende kosmische familie zullen ons met jullie verbinden gedurende deze dagen. Het is van
essentieel belang dat iedereen een energetisch hart vormt, een holografisch hart vormt rond de Aarde. Dit
holografische hart zal de impact van 7 augustus in Engeland helpen ‘dragen’, en uiteindelijk de Aarde helpen
verplaatsen voorbij ruimte en tijd op 7 augustus, om terug te worden geplaatst in deze tijdlijn ná het moment van
de catastrofale gebeurtenis.
Sommigen van jullie hebben dit verschijnsel eerder meegemaakt tijdens verkeersongelukken, wanneer de tijd wordt
gesplitst en de inzittenden worden ‘verplaatst in ruimte‐tijd’ voorbij de schadeplek. Wij moeten dit nu voor de Aarde
bewerkstelligen. We moeten de Aarde verplaatsen voorbij het tijdsmoment van de cataclysme wanneer de
kosmische stralen Aardes mantel bereiken. Dit kunnen we doen door een holografisch hart te plaatsen op 5
augustus en onze aandacht verder blijvend te richten op Vrede. Deze dagen, 5, 6, en 7 augustus, zijn finale dagen
voor het vestigen van nieuw bewustzijn, harmoniseren van polariteiten en van het openen van de interacties tussen
jullie geest en de Geest van God, het Hart van de Schepping.
Rob:
in de alinea hiervoor wordt verteld over het opsplitsen van tijd tijdens verkeersongelukken en dat sommige mensen
hierdoor worden gered door ze uit de gebeurtenis te verplaatsen naar een ander ruimte‐tijd‐moment. Ik heb dit
jaren geleden zélf ervaren samen met 5 kinderen van rond de 12 jaar (waaronder mijn dochter) tijdens het
terugkomen van een verjaardags partijtje. We reden in de wijk, bijna thuis, toen er een groen busje met een enorme
vaart op ons komt inrijden van opzij. De weg is te smal om uit te wijken en hij raakt ons vol aan de kant waar ik
achter het stuur zit. En dan gebeurt er iets dat wij geen van allen kunnen vergeten. De auto vult zich met de groene
kleur van het busje en het busje rijd dwars door ons heen. Het gevolg is gillende kinderen, ‘wij zijn dood, wij zijn
dood’. Ik was zelf compleet in de war want binnen enkele seconden was daar weer de werkelijkheid waarbij wij
allemaal nog in leven waren; de auto heeft geen schram heeft opgelopen en de groene bestelwagen vervolgde zijn
weg zonder hindernissen. Het heeft even geduurd voordat wij het verwerkt hadden en ik heb mij tot de dag van
vandaag afgevraagd wat de reden is van deze ervaring. En toen ik dit artikel las, wist ik het en herkende ik waarheid.
De keuze was toen snel gemaakt en hierbij dus de vertaling en het beroep dat ik op jullie doe om op 5 augustus een
energetisch (holografisch) hart rond de aarde neer te zetten en gedurende 5, 6 en 7 augustus deze in stand te
houden met je intentie terwijl je de aandacht gedurende alle 3 dagen eveneens richt op Vrede voor deze aarde en
mensheid. 8 augustus gaat vervolgens de Poort tot de Eeuwigheid open.
Het is belangrijk om tijdens deze dagen je balans vast te houden. Blijf in je vredevol centrum zonder extreme
trillingen van onopgeloste angsten of van welke chaos dan ook disharmonie te laten veroorzaken. Het is essentieel
om ook na 7 augustus te blijven bidden voor vrede tijdens je dagelijkse gang van zaken en aktiviteiten. De
‘Gemeenschap van Vertrouwen’ op deze planeet is een enorme scheppende kracht geworden.
Jullie die dit bericht ontvangen zijn de omvormers van het collectief. En probeer wanneer je hiermee bezig bent, met
de straal van Sanada, te visualiseren hoe de Aarde het holografische hart wordt. De hart chakra op de planeet zal
worden bijgestaan door de kosmische spiraal en door alle aanwezige chakra systemen, waardoor de Aarde zal
worden geabsorbeerd door deze energie van de hart chakra. Dit is een tijd die vraagt om je compassie wanneer
jullie liefde als de kracht van de schepping het potentieel van de fysieke realiteit te boven zal gaan en een andere
realiteit zal creëeren door middel van het holografische hart, de Straal van Sananda. Dit op haart beurt zal een
reactie teweegbrengen in het hart en door alle mensen gevoeld worden gedurende deze 3 dagen ongeacht hun
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niveau van bewustzijn. Jullie worden gevraagd de liefde te voelen, om het krachtig te voelen en uit te dragen. Deze
drie dagen zijn essentieel in het ervaren van liefdevolle communicatie, liefdevolle uitwisseling met de bron vanuit
het hart van je Goddelijke Zelf. Dit zal golven van Sanada’s trilling veroorzaken in de ervaring van het wereld
collectief.
Wij vragen u niet om gedurende 3 dagen te mediteren. Wij vragen u in plaats daarvan bewust te zijn van uw
gedachten en uw activiteiten, uw woorden en daden, met een totale focus gericht op het hart en op positieve
gedachten. Jullie energie produceert krachtige ionische velden. Wanneer jullie positief‐denken, ondersteunt het de
Aarde tijdens haar veranderingen en uitdagingen. Wanneer jullie je mind toestaan zich bezig te houden met het
oude‐paradigma‐denken, dan wordt het ionische veld van de planeet daarmee aangetast. Jullie zijn de Brengers van
de Dageraad. Jullie kwamen naar voren als de vertegenwoordigers van harmonie ter herstel van de onbalans die
wordt veroorzaakt door polariteiten van lage trilling. Jullie moeten nu iedere geest, iedere persoon op deze planeet
in je gedachten van compassie en ondersteuning opnemen. Trek je medemens omhoog, breng ze in het licht, trek ze
omhoog in het hart en de straal van Sananda. (Rob: wij hebben al veel meer licht verankerd en kunnen dit doen. We
kunnen veel meer bewerkstelligen dan we denken). De trilling van de gehele planeet zal op een harmonie komen die
jullie zullen hebben bereikt tijdens deze afstemmingen voor wereld vrede via de Straal van de Duif, de straal van de
vrede en via de Negende Octaaf.
Deze harmonie zal moeten worden verkregen en bestendigd tijdens 5, 6 en 7 augustus. Dit zal niet alleen verkregen
kunnen worden door meditaties en gebed, maar zal ontstaan door de wijze waarop u leeft. Want dat is de
belangrijkste meditatie en/of gebed. Uw dagelijkse compassie is uw mooiste meditatie en gebed: uw dagelijkse
aandacht voor vredevol communiceren, het oplossen van conflict en positief durven dromen. Dit is een krachtige tijd
om te dromen over dingen die harmonie voor de Aarde kunnen brengen – zoals de plannen die u heeft voor
wereldwijde verbeteringsprogramma’s. Dit is het moment om je te concentreren op het manifesteren van projecten
voor de vrede, projecten voor (her)opvoeding, projecten voor de gezondheid. Richt je aandacht! Bent u een
genezer? Richt dan uw aandacht op genezen tijdens deze dagen. Gebruik uw gaven, gebruik uw vaardigheden. Bent
u een artiest? Richt dan uw aandacht op kunst. Bent u een moeder? Richt uw aandacht op uw kind. Wat uw beroep
ook is, of uw activiteit, breng uw totale energie tot verwezenlijking voor de harmonie en de voor de vrede. Creëer
pracht en ondersteun de harmonie gedurende deze 3 dagen. Dit is de ondersteuning die wij geascendeerde
meesters nodig hebben. Een totaal gerichte aandacht gedurende 3 dagen.
De ionische twist is al begonnen. In deze transmissie adviseren wij om aan deze focus van harmonie deel te nemen
samen met ons en met jullie kosmische broeders, de Raad van de Kosmische Christus, verwanten in het Licht, en
met jullie kosmische familie van Licht en de Kosmische Christus. Dit bericht dient namens Sananda de wereld en het
web in te worden gestuurd. En wanneer u dit bericht ontvangt, weet dan in vertrouwen dat jullie al boven deze
uitdaging zijn uitgestegen. Jullie hebben niets te vrezen. Deze cataclysme zal niet zijn, maar jullie participatie is een
absoluut essentieel element voor het patroon dat onstaat en dat jullie zal dragen op deze kracht van transformeren.
Rob: hier zien we de dubbelzinnigheid die vaak te vinden is tussen de overlappingen van het werk waarbij we met
een voet staan in de huidige lineaire realiteit en met een andere voet in de nieuwe trilling van het NU waar heden
en toekomst samenvallen. We zullen dus slagen, maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat dat alleen zal lukken door
dit gezamenlijk patroon van kracht te vormen voor het transformeren van de cataclysme. Met andere woorden
wordt er voorzien dat we het redden, waarbij wij deze aktie hebben uitgevoerd om het te redden. Dus vanuit de
hogere werelden is het resultaat al duidelijk en de oorzaak daarvan dus ook, onze participatie. En nu was het nog
nodig om ons te verwittigen van deze aktie zoals die uitvoerig in de tekst is uitgelegd. En dus is deze transmissie van
Sananda aan ons gegeven zodat we weten wat we moeten doen en dat we succesvol (zullen) zijn. Deze contradictie
zegt dus ook dat we nooit mogen denken dat we niet meer hoeven mee te doen omdat het toch zal lukken, want
ook dat is al uitgesloten in de visie waar heden en toekomst zijn ingekeken door Sananda en onze Kosmische
Broeders, want anders hadden we het niet gered. Meedoen dus beste mensen en positief zijn!
Zodra de kosmische stralen Gaia’s (moeder Aarde’s) drievoudige poort bereiken, zal dit krachtige gezamenlijke
patroon van transformatie dat ontstaat door jullie participatie tevens de kosmische krachtgolven in gang zetten
waarbij jullie zullen helpen voorkomen dat er catastrofale effecten ontstaan die kunnen leiden tot grote aarde
veranderingen.
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Wij brengen dit bericht tot jullie harten. Jullie zijn lichtfamilie, het gereedschap voor de ascension energieën. Velen
van jullie leven al volgens de patronen benodigd voor ascension, jullie leven in nieuwe tijdlijnen. Beeld dit uit als op
een schip, het ascension schip. Een lichtschip dat overeenkomt met het lichtschip dat hielp ten tijde van de
ascension van de Anasazi (of Anastasi), de autochtone inwoners van Noord Amerika. Jullie varen op de ascension
stroming en samen kunnen jullie een levend vlot vormen voor de Aarde met het visualiseren van het holografische
hart zoals uitgelegd door Sananda. Wij, de geascendeerde meesters, zullen met jullie zijn. Jullie Kosmische Christus
Lichtfamilie staat jullie bij en werkt door jullie heen evenals jullie begeleiders en leraren. Alles is gereed, alles is in
goddelijke and perfecte harmonie. Jullie besef te beschikken over de kracht tot het overstijgen van deze enorme
cataclysme creëert een patroon voor de transformatie van het hologram Aarde.
Zodra de poort tot Gaia geopend is en de drievoudige stralen op hun plaats zijn en deel uitmaken van Aarde’s Hart
Matrix, zal het uitmonden in een krachtige kosmische invloed die de transformatie van het oude hologram Aarde zal
transformeren. Het zal het ontstaan van het nieuwe hologram in gemanifesteerde vorm helpen ondersteunen. Het
ritme van deze tijdgang brengt jullie voorbij de fysieke beperkingen en voorbij de beperkingen van de perceptie van
fysieke uitdagingen. Dit is jullie al getoond, bijvoorbeeld door de wonderlijke genezingen van kanker. Jullie zijn niet
langer beperkt tot het fysieke lichaam. En de Aarde is niet langer beperkt tot de historische fysieke beperkingen die
aarde veranderingen toelieten in het verleden en tijdens de enorme cycli van verandering.
Dit is een absoluut en uitzonderlijk moment voor samenwerking tussen de groepen lichtwezens ondanks de
aanwezige verschillen. Dit is de tijd voor eenheid, de tijd voor Sananda’s holografisch hart om de planeet te
ondersteunen bij het overstijgen van elke fysieke beperking.
Ik, Sananda, breng jullie dit bericht in het volledige vertrouwen dat jullie al zijn voorbereid. Jullie hebben je
onderworpen aan vrede, jullie hebben je gewijd aan het leren vertrouwen en je hebt jezelf voorbereid.
Het zijn echter deze 3 dagen die voor jullie de grootste potentie zullen openzetten en de grootse mogelijkheden zullen
creëeren. Op 8 augustus zullen jullie de Infinity Gate bereiken, de Poort van de Eeuwigheid.
Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai, Sebayot
Yod Hey Vod Hey, Yahweh
Zo boven, zo beneden, Zoals de geest, zal zijn de ziel.
Zoals van buiten zal zijn van binnen en zoals van binnen zal zijn van buiten.
Gezegend bent U.
Het is. Amen.
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Sananda explains that these three cosmic rays are intersecting in the Earth. I am being shown a triangle, the points of which
intersect in different places on the planet. Two rays intersect and go through the planet and a third intersects the two on the
other side of the planet, forming a triangle. The cosmic force of these rays is unprecedented with a vibration that has already
begun to affect our ionic balance. I am told that through the ray of the Seventh Ray of Sananda, we are able to support the
Earth through what is about to occur.
â€œAll of the energy grids, that have been empowered through the work of light‐workers, serve to create a mantle of negative
ions, crystal light, healing light and now the Ninth Octave is viable. I, Lord Sananda, speak to you now through my messenger. It
is the love that you generate through your hearts, the faith that you have, that creates a new potential for Earth at this time. It
is the capacity to move beyond the impact of the hologram when the cosmic rays intersect the planet. You are capable now of
moving beyond cataclysm. This refers to the possible end of much of the Earthâ€™s ecosystem, a time of complete change in
the atmosphere of the planet. This is your understanding of the end of the age of the dinosaurs when the planet lost its ability
to be viable and most of the bio‐systems were devastated.
The formation of consciousness, through Sananda and the Ascended Masters, is now sufficient enough to activate a mantle of
energy from the heart matrix and create a holographic heart. The point of intersection is through England. The first two rays
intersect in England. Then if you draw an imaginary line, at an angle through the planet, the intersection points, for the second
two rays, can easily be located and when the third ray comes through the core of the planet, through the mantle of the planet.
4

The third ray has the potential of tearing the earthâ€™s mantle. Itâ€™s the third ray that can have such an impact. The
intersection points can trigger the tectonic plates into massive Earth changes. This is avoidable but we, the Ascended Masters,
must work with all humans who can connect to us. There are many off‐planet, extra‐terrestrial intelligences that will assist you
in creating a time gap. Earth must be moved beyond space and time for a short duration. The recent intensities over this past
week that have been observed are ionic, affected by the ionic changes as these first two cosmic rays enter Earthâ€™s planes.
They have not yet intersected, but are expected to do so on the planet on August 7th.
The harmony of the dove, the harmony of peace, is viable now. The Ninth Octave is essential so that the community of light‐
workers may focus on the Grandmothers so as to establish a heart matrix, a mantle. This is to stabilize the Earthâ€™s dynamic
energy, to prepare to transcend space and time so as to avoid the place, in the space‐time continuum, where the rift would tear
the mantle of the Earth. The 13 Grandmothers have prepared a time for global peace prayer. We, the Ascended Masters and
your benevolent cosmic family, will connect to you at that time. It is essential that everyone form a heart, holographic heart.
This holographic heart will sustain the impact of the August 7th intersection in England and ultimately the Earth will be moved
beyond space‐time on August 7th and be returned into this timeline after the cataclysm.
Some of you may have seen this occur in car accidents where time is spliced and passengers are moved beyond the damage of
that accident. We must now do this for Earth. We must move Earth beyond the time frame of cataclysm when the cosmic rays
enter the mantle of the planet. This can be done through the opening of a holographic heart on August 5th and we continue to
focus on peace. Those days of August 5th, 6th and 7th are the final days for the manifestation of new consciousness, harmonic
polarities and interactions between your mind and the Mind of God, the Heart of Creation.
It is essential that you maintain your own personal balance, staying in the peaceful centre so as not to allow extreme energies of
unresolved fears or any chaos factor to create dysfunction or disharmony. It is essential, after the 5‐7 August, that you pray for
peace during your daily movements and activities. The community of faith on this planet is a powerful force of creation now.
You who receive this message will be the transducers for the collective and as you work with this field, try to visualise, through
the Ray of Sananda, that the Earth becomes the holographic heart. The heart chakra on the planet will be supported by the
cosmic spiral and by all other chakra systems. All other chakra systems support the heart chakra and the Earth will be absorbed
in the energy of the heart chakra. This is a time which calls upon your compassion, when your love is to be the force of creation
that will transcend physical potential reality and create a different reality through the holographic heart, the Ray of Sananda.
This will, in turn, trigger the heart response over these three days that will be felt by all humans, on one level or another. You
are asked to feel love, and to feel it powerfully. These three days are essential to the experience of loving communication,
loving exchange from the heart source of your God Self. This will trigger waves of the vibration of Sananda throughout the
global collective experience.
We are not asking you to meditate for three days. You are being asked, instead, to be conscious of your actions, thoughts,
words and deeds over these three days with a total focus on the heart and on positive thought. Your energy fields generate
powerful ionic forces. When you think positively it sustains the Earth through its changes and challenges. When you allow your
minds to become occupied with old‐paradigm thinking, the ionic field of the planet is actually affected. You are the Bringers of
the Dawn. You have stepped forward to be agents of harmony for the polar opposites that create discord through dense
vibrations. You must now hold every mind, every human on this planet in thoughts of compassion and support. Lift up your
fellow humans, lift them up into the light, lift them up into the heart of Sananda, lift them up into the Ray of Sananda. The
whole planetâ€™s vibration, through the Ray of the Dove, through the ray of peace, through the Ninth Octave must sustain a
harmony you will have accomplished during your world peace prayers.
This harmony must be sustained through the 5th, 6th and 7th of August. This is to be accomplished, not just by your prayers and
meditations, but by the way you live, for that is the greatest prayer and meditation. Your daily compassion are the greatest
prayer and meditation: your daily focus on peaceful communication, on conflict resolution, on dreaming. This will be a powerful
time to dream of things which bring harmony to the Earth ‐ the plans that you have for global‐renovation projects.. This is the
time to focus on the manifestation aspect of peace projects, education projects, healing projects. Focus! If you are a healer,
focus on your healing during those days. Use your gifts, use your skills. If you are an artist, focus on art. If you are a mother
focus on your child. Whatever your vocation and activity, bring your every energy to fruition, through your ability to manifest
peace, create beauty and sustain the harmony for these three days. This is the assistance that we, the Ascended Masters, need.
A total focus for three days.
The ionic dissonance has already begun. This transmission advises you of the essential field that you may participate in, together
with us and with your cosmic brothers, the cosmic Christ Council, the Brethren of Light, through your cosmic light family, the
Cosmic Christ. This message is to be sent into the world web from Lord Sananda. When you receive this message, know with
confidence that you have already transcended this challenge. You have nothing to fear. This cataclysm will not be, but your
participation is an absolutely essential element of the pattern that will carry you in the transformative sense. This pattern, once
the cosmic rays enter Gaiaâ€™s Trinity Gate, will open to the cosmic force. But this entrance will have a great impact and you
will be able to help avoid any catastrophic effects on the Earthâ€™s mantle and the Earthâ€™s changes.
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We bring this message to your heart and you, the family of light, who are the tools for the Ascension energies. Many of you are
already living in ascension patterns, you are living on new timelines. You are to think of yourselves as if in a boat, the Ascension
ship, the lightship similar to those which served in the ascension of the Anasazi (or Anastasi) Native American people. You are
on that ascension plane now and you can form a life raft for the Earth with the holographic heart of Sananda, the Ray of
Sananda. We, the Ascended Masters, will be with you. Your Cosmic Christ Light family supports you and works through you;
your masters and guides will work through you. All is in order, all is in Divine and perfect harmony. Your awareness that you
truly have the opportunity to transcend this massive cataclysm, creates a pattern for the transformation of your hologram of
the planet.
Once the Gaia gate and the trinity rays are in place in the Earth heart matrix, it will be a powerful cosmic force to facilitate the
transformation of the old hologram. It will facilitate into manifest form the new hologram.. The Eagle Count Calendar is the time
calendar, the rhythm for you to transcend and go beyond all physical potential and no longer be limited by the perception of
physical challenges. This has been shown to you, for example, by miraculous cures from cancer. You are no longer limited by the
physical body and the Earth which is no longer limited by her historical physical limitations that created Earth changes in the
past and during great cycles of change.
But this is an absolute and ultimate moment for co‐operation among the groups of light‐beings despite apparent differences.
Now is the time for unity, for Sanandaâ€™s holographic heart, to sustain the planet and transcend any physical limitations.
I, Sananda, bring you this message in full confidence, that you have already prepared yourselves. You have surrendered to
peace, you have surrendered to faith, and you have prepared yourselves. But these three days will be the ones that open the
greatest potential and the greatest opportunity for you. And on August 8, you will reach the Infinity Gate.
Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai, Sebayot Yod Hey Vod Hey, Yahweh As above, so below, As the spirit, so the soul As without,
so within, as within so without.. Blessed be. So be it, and so it is. Amen.
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