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Lelystad, 26 mei 2020 

 
Lieve donateurs en vrienden van “Espirit”, 

 

Even bijpraten over de meditaties die we met velen op maandag en donderdag avond houden, om 

19.15 uur voor circa 15 minuten. Genieten jullie ook zo van dit moment van rust en liefdeskracht 

delen, maar ook van bewustwording. Soms zie je dat het moeilijk is om de lichtenergie, door de 

donkere energie, die deze tijd met zich meebrengt, heen te sturen.  

De ene keer omdat wat minder deelnemers hebben, de andere keer omdat de mensheid de moed 

wat laat zakken en angstig is. Maar het mooie is dat er aan het einde van de meditatie zeker meer 

licht is. Dat we met elkaar zoveel helende en liefdesenergie uitstralen, samen met de Engelen in 

een grote kring van licht, dat je je niet hoeft af te vragen of het wel helpt. Het is niet erg, als je een 

keer niet kan meedoen, dat gebeurt iedereen wel eens, dus voel je niet schuldig, één keer in de 

week is al fantastisch.  

Zo helpen wij de Engelen van licht, genezing en bescherming, zoals de engel Rafael genezing, 

Michael bescherming , overwinning op de strijd Gabriel en de allesomvattende liefdeskracht van 

Jezus de Christus. Zij zijn ons allen zeer dankbaar voor de samenwerking. En dan de prachtige 

kleuren energieën die we kunnen zien tijdens de meditatie, en de lichtkrans om de Aarde versterkt 

door de Kosmos, wat mooi. Dat kan alleen maar overwinning zijn. Ik hoop dat jullie ook de beelden 

mogen zien, en Jezus de Christus die ons zo nabij is. Velen in andere spirituele centra en mensen 

in ons land doen met ons mee. Ja, natuurlijk gaan we door, de besmettingen nemen af, maar er 

moet nog veel veranderen en gebeuren. Dus wij blijven samenwerken met de Kosmos en helpen 

daarmee al wat leeft, ja toch? we rekenen op jullie, “samen” (Kosmos en Aarde) bereik je zoveel 

meer. Geen “Espirit” avonden maar wel universeel verbonden blijven, uitdragen en meehelpen. We 

blijven dit doen tot het nieuwe seizoen, en zo anders dan horen jullie dit.  

Dank voor de reacties via de email over de meditaties. Het is fijn dat er velen enthousiast hieraan 

deelnemen. 

 

Namens God, de Engelen, dank en zegen voor de samenwerking en de lichtkracht.  

Namens “Espirit” dank, dank, dank, wat je geeft, zul je ook vergaren. 

 

Veel gezondheid en liefdeskracht, we houden van jullie, 

 

Elly Breed, spiritueel leidster. 
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