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Iemand heeft voor zichzelf en aan de hand van de notities van Kim Verhoef en aangevuld met
notities van mezelf vanuit een andere bijeenkomst, een samenvatting gemaakt van 21 juni.
Ik deel die tekst hieronder met jullie. Het is voor mezelf, wellicht niet volledig voor jouw gevoel, wel
voor het mijne.
ZUIVER BEWUSTZIJN EN CREATIE/SCHEPPING
De perceptie (waarneming) van de wereld buiten mijzelf is direct gelinkt aan mijn innerlijke
bewustzijn.
De matrix beheerst mijn denken, en mijn hologram reageert in een reflex op mijn eigen script.
De perceptie is de download.
Omdat denken gevoel veroorzaakt dat weer denken veroorzaakt, is het zaak los te komen van het
denken.
Zonder gedachten zijn in volledig bewust zijn binnenin mijn lichaam.
Neem daarom altijd jezelf in ogenschouw.
Eigen patronen geven blokkades en het is van belang deze eerst onder ogen te zien en ervan
bewust te worden.
Doe ik dat niet, dan stopt de werking naar buiten. Dit (on)bewust niet doen is onderdeel van de
misleiding!
Dit is ook van toepassing op de bevestiging van de verandering: wat gebeurd er dan in/met mij.
Ben ik dan stomverbaasd?
Ervaar ik ongeloof of angst? Ook dat is onderdeel van de misleiding!
Essentieel is zelf zeggenschap verkrijgen van het bewustzijn van het lichaam.
Binnen de blauwdruk van mijn lichaam in de diepe ontspanning en bewust in mijn lichaam zijn is
zuiver bewustzijn en scheppende vermogens.
Mijn blauwdruk versmelt met de waarneming binnenin mijzelf. Dit verandert het holografische veld
om mij heen.
Alles gebeurd vanbinnen. Niets gebeurd buiten mijzelf.
Collectief schouwen (waarnemen) is niets anders dan door de matrix reizen en dus extern (buiten
jezelf). Dan ben je dus buiten je eigen veld.
Door de waarneming binnenin jezelf te doen kan er geen invloed van buitenaf of herprogrammering
door kunstmatige intelligentie plaatsvinden.
HOE
Neem ongeveer 5 minuten om zonder gedachten binnenin je lichaam te voelen.
Je bent dan in de blauwdruk van je eigen lichaam.
Wat is de kernwaarde waarom jij hier bent? De blauwdruk van je lichaam laat dit zonder woorden
weten.
Als je daarbinnen en in je eigen kernwaarde bent, haal dan de situatie/gebeurtenis naar binnen toe.
Je blauwdruk versmelt met het waargenomen en verandert.
ESSENTIEEL
Zonder gedachten zijn.
Zonder woorden zijn.
Bewust binnenin de blauwdruk en de kernwaarde van je lichaam zijn.
NADER ONDERZOEK
Kwantum astronomie Michael Brooks ('The Quantum Astrologer's Handbook')
Kwantum DNA holografisch werk Pierre Capel 'Het emotionele DNA'
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