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bewustwording

tekst: Dr. Frits Evelein / www.MusicfromSource.net

Muziek voor zwangerschap, geboorte en babytijd
Deel 2 – Vertalen van Universeel DNA 

Tijdens zwangerschap en geboorte vertalen multi-dimensionele formules van universeel DNA zich als

kristallen lichtdeeltjes in menselijk DNA. De eigenschappen en functie van het geestelijke wezen kunnen

zich zo uitdrukken in het fysieke lichaam. De informatie van het Hoger Bewustzijn komt zo in elke cel

met als doel geleidelijk te ontwaken zodat je je als mens je ware wezen herinnert en uitdrukt. Het is be-

langrijk om dit proces te omhullen met zuivere energie en verbinding met Hoger Bewustzijn zodat het

optimaal kan verlopen. Music from Source is speciaal hiervoor gecomponeerd.
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B
ewustzijn is als een soort klank. Het trilt, heeft frequenties

en daardoor is er resonantie. Gelijke trilling trekt gelijke

trillingen aan en versterkt die. Resonantie kent mechanis-

men van versterken, van aantrekken en afstoten en van neutra-

liseren (interferentie). Dat is een belangrijk kenmerk in hoe we

als mens ons leven vormgeven en hoe we ervaringen oproepen.

Deze zelfde principes staan ook aan de basis van hoe we onze

menselijke ouders aantrekken en ervaringen in ons leven oproe-

pen. Om te incarneren zendt je geestelijke wezen een bewust-

zijnstoon uit, ontvangt bewustzijnstonen terug en in dit

complexe samenspel en de harmonieën daarvan ontvouwt zich

de energie voor je incarnatie. 

Zoals we in de vorige bijdrage beschreven, heb je als Geestelijk

Wezen een plan gemaakt voor de hoofdlijnen van je menselijke

leven. Het doel is het ervaren van aspecten van je Universele Be-

wustzijn en de karakteristieken daarvan als mens. Het is het

naar buiten brengen van de principes en energie van je Geeste-

lijke Wezen, maar nu als mens die leeft in aardse tijd en ruimte

en in een fysiek lichaam. 

Contact 
Het contact met de aanstaande ouders en het nieuwe menselijke

leven en lichaam is allereerst vanuit zuiver bewustzijn en via

trilling en resonantie. In dit proces is er een constante vertaling

van energie en van het aantrekken van de juiste substantie en

condities die passen bij het contract. Als ouders kun je je openen

voor dit contact door je sensitiviteit voor de subtiele bewustzijn-

strillingen te vergroten. Het is een kwestie van je open stellen

en je Hoger Bewustzijn laten ontwaken door je intentie en focus.

Het contact is telepathisch, dat wil zeggen een uitwisseling van

energie en bewustzijn als informatie. In dit proces is het contact

met de baby heel ondersteunend, er is een co-creatie in geestelijk

ontwaken. Immers het doel van het menselijke leven is het je

herinneren als mens wie je geestelijk bent, dus het vergroten van

deze sensitiviteit voor Hoger bewustzijn en je verbinding met

de Bron, je geestelijke Tehuis, is cruciaal en zinvol.

Muziekvoorbeeld 

A3: http://musicfromsource.net/product/geboorte 

Deze muziek ondersteunt het contact met je baby en met je

Hoger Zelf. Ontvankelijkheid is open zijn: zonder beperkingen,

vooropgezette aannames en filters. Onbewust filteren we con-

stant en beperken we ons door aangeleerde, meestal onbewuste

patronen en programma’s. Deze muziek brengt een sfeer die je

ondersteunt in het wissen van oude angsten die je belemmeren.

Je kunt je dit wissen voorstellen als het laten opkomen van don-

kere wolkjes van beperkende energie die je uit je cellen en je on-

bewuste laat opborrelen en die je buiten je lichaam plaatst.

Eenmaal buiten je lichaam wordt dit gewist. Van nature openen

je cellen zich vervolgens en richten zich op de oorspronkelijk be-

doelde trilling en energie van je universele DNA. 

Visualisatie
Stel je voor dat de muziek en de energie daarvan als een zachte

lichtdouche is van je Hoger Bewustzijn en dat van de baby.

De twinkelende energie stroomt door je hoofd, je hart en je ge-

hele lichaam en komt op de kleinste plekjes. Het maakt alles hel-

der, puur, schoon en open. Het helpt je oude belemmerende

energie weg te laten stromen.  Stel je voor en zet je intentie dat

de energie diep in je cellen komt en oude overtuigingen die je

beperken weg trilt, zodat je open wordt voor communicatie met

je Hoger Bewustzijn. Laat alles uit je stromen. Zodra het in aan-

raking komt met de heldere energie van de klank wordt het ge-

wist. Alle beschadigde plekken worden hersteld. Een compleet

nieuwe, frisse en heldere lichtenergie stroomt erin. Zet je intentie

om meer en meer in contact te zijn met je Hoger Bewustzijn en

dat van je baby en je gedragen te voelen door de Liefde en Wijs-

heid van de Bron. Dan ontstaat er een stroom van puur licht-

energie, als tonen van liefde en verbinding die stromen tussen

jou, je Hoger Zelf en je baby, een communicatie van licht, een af-

stemming in puur liefde.

Ontdekking
Wanneer het vertalen van je Hoger bewustzijn in een menselijk

bewustzijn optimaal verloopt, openen zich heel veel mogelijk-

heden die je als mens kunt uitdrukken. Kwaliteiten, vaardighe-

den, creatieve energie en wijsheid gaan stromen als het Hoger

Bewustzijn zich ongehinderd kan uitdrukken. In het incarnatie-

proces verkent en ontdekt de baby geleidelijk de mogelijkheden

van het menselijk lichaam en bewustzijn. Dit is een multidimen-
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sionaal proces dat je perfect kunt ondersteunen met de juiste

energie.

Muziekvoorbeeld B3: 

http://musicfromsource.net/product/geboorte/

Deze muziek brengt een open energie van ontdekking van de

mogelijkheden van het Nieuwe Menselijke lichaam en leven.

Een baby – de Nieuwe Mens – heeft alle talen van de wereld als

mogelijkheid om te spreken in zich. Maar wat voor taal geldt, is

van toepassing op alles: een baby bezit onbegrensd potentieel

dat met de juiste omstandigheden kan ontwaken en zich kan

ontwikkelen. 

Visualisatie
Stel je voor dat elke cel van het lichaam van de baby gevuld is

met de liefdevolle herinnering van het Hoger Zelf en de Bron –

de herinnering van de mogelijkheden om nieuwe ervaringen op

te doen, nieuwe dingen te ontdekken en te ontwaken als mens

in het besef van de verbinding met de Bron. Vraag de sfeer van

de muziek je te helpen bij het ervaren en voorstellen hiervan en

voel hoe de baby omhuld wordt met een liefdevolle kracht om

nieuwe aspecten te ontdekken van zijn/haar bewustzijn en zijn

wezen.

Omzetting
Heel belangrijk zijn de omstandigheden die je aantrekt, die be-

palend zijn voor de ervaringen die je gaat hebben. Uiteindelijk

gaat het in het leven om de ervaringen die je hebt en hoe je die

benut om te ontwaken tot wie je werkelijk bent. Veel te vaak is

het voorgekomen dat incarnerende wezens verstrikt raakten in

de verstoorde energie van de oude Aarde. De herinnering kon

zo niet meer ontwaken en de weg terug naar het geestelijke thuis

was afgesneden. Dit nu is compleet anders, nu is de Aarde her-

verbonden met de Bron en de Melkweg en het gehele universum

en kan het geestelijk ontwaken op een natuurlijke wijze plaats-

vinden.

bewustwording

tekst: Dr. Frits Evelein / www.MusicfromSource.net
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Muziekvoorbeeld B4: http://musicfromsource.net/product/

geboorte/

Het wezen van de Nieuwe Mens is puur bewustzijn, tijdloos en

ongebonden. Via het geboorteproces drukt het zich uit in een

menselijke vorm en menselijk bewustzijn. Deze essentie, het

Hoger Zelf, is wijsheid, liefde, goedheid, schoonheid en verbin-

ding. Deze muziek schept een ondersteunende sfeer voor de

omzetting van het Hoger Bewustzijn. Zo kan deze zich op een

prachtige en liefdevolle wijze uitdrukken in een menselijke

vorm en zijn uniekheid leren manifesteren hier op aarde.

Visualisatie
Stel je de tijdloze Essentie van je baby voor als voor een prachtig

wezen van puur licht. Nodig dit wezen uit om hier nu te zijn en

een diepe verbinding te maken.

Zet je intentie dat dit diepe contact zich vertaalt in het lichaam

van je baby en helpt de herinnering aan zijn goddelijke wezen

wakker te houden.

Nieuwe coderingen integreren
Het menselijke DNA van je baby is een vertaling van zijn God-

delijke DNA met de formules, coderingen en bewustzijn van zijn

Goddelijke Wezen van de Bron in het DNA dat hij krijgt van zijn

ouders. De vertaling van dit Goddelijke DNA in het menselijke

DNA wordt zo gerangschikt en geordend dat het tijdloze wezen

zich daarin kan vertalen. Het wezen van de baby kan zich zo er-

varen en uitdrukken in dit menselijke lichaam. Deze muziek

brengt een sfeer waarin de vertaling van het tijdloze wezen van

je baby in het menselijke DNA ondersteund en gedragen wordt.

Het is de creatie van het DNA van de Nieuwe Mens, in perfecte

afstemming met zijn essentie en de Bron als strengen van levend

licht.

Muziekvoorbeeld B5: http://musicfromsource.net/product/

geboorte/

Stel je voor dat het Universele DNA als zilveren en kristalachtige

lichtdeeltjes de informatie en codes bevat van het Hoger Bewust-

zijn. Deze worden via resonantie vertaald in het menselijke

DNA, dat daardoor de mogelijkheden krijgt om in harmonie

met het universele DNA te trillen, en ontvangt zo alle informatie

die nodig is en past bij het geestelijke contract voor dit leven. 

Visualisatie
Stel je het DNA van je baby voor als prachtig levend licht, stra-

lend van het Goddelijke DNA van de Bron. Dit stralende DNA

is aanwezig in elke cel. Dit DNA voorziet elke cel van alles wat

nodig is aan informatie.

Voel nu hoe het DNA een compleet weten draagt van het zelf-

herstellend en zelf-vernieuwend vermogen. Het is perfect uit-

gelijnd met het Universeel Bewustzijn en het DNA van de Bron.

Elke cel in het lichaam van je baby krijgt de perfecte informatie

om zichzelf te herstellen en te vernieuwen en een prachtige uit-

drukking te zijn van het tijdloze wezen van de Nieuwe Mens.

Voorbereiding
Jouw geestelijk wezen is puur bewustzijn, ontstaan uit de Bron

en van nature resoneer je met het bewustzijn van de Bron. Het

menselijke leven maakt echter dat veel van deze natuurlijke re-

sonantie wegzakt en vertraagt. De afstemming in de muziek

helpt je bij het je herinneren van wie je werkelijk bent, het ont-

waken van de toon van je Hoger Zelf en je Goddelijke Essentie. 

Muziekvoorbeeld 

A6: http://musicfromsource.net/product/geboorte/

De energie in deze muziek laat je trillen en meebewegen op de

energie van je Hoger Bewustzijn. Deze universele afstemming

is een belangrijke voorbereiding voor het scheppen van de

ideale voorwaarden voor zwangerschap, geboorte en babytijd

en hiermee open je je menselijke ervaring voor meer liefde, ver-

binding en levensvreugde.

Visualisatie
Stel je voor dat je omhuld wordt door een vol en helder licht.

Dit licht is als een buis van licht om je heen, je staat er middenin.

Deze buis komt helemaal vanuit de Bron in het centrum van het

universum.

Laat dit heldere licht uit deze buis langzaam door je huid in je

lichaam stromen, zodat je lichaam helemaal gevuld wordt met

dit licht.

Stel je nu voor dat je lichaam helemaal doorzichtig wordt als van

glas, je kunt alles zien.

Vraag nu de plekken te zien waar het licht minder kan komen

of niet is en waar verstoringen zitten.

Vraag super geconcentreerd licht uit deze buis van Bronlicht

naar deze plekken te gaan en het helemaal puur en helder te

maken.

Zie nu je hele lichaam puur doorschijnend en stralend van Bron-

licht. Het is een heerlijk zuiver en warm liefdevol gevoel.

Zet je intentie dat je trilling zich verhoogt in perfecte uitlijning

met je Hoger Zelf en de Bron.

Vraag en zet je intentie dat je in jezelf de ideale voorwaarde ver-

sterkt voor de geboorte van de NieuweMens.

Een holistische visie op de geboorte van de Nieuwe mens

omarmt universeel bewustzijn en brengt de diepe ervaring dat

het menselijke leven onlosmakelijk is verbonden met het leven

van Licht en Liefde en de Bron. De kinderen die nu geboren wor-

den zijn meer dan ooit dragers van de mogelijkheden om snel

te ontwaken in hun Hoger Bewustzijn. Het scheppen van een

optimale atmosfeer voor geboorte en babytijd, gedragen door

universeel bewustzijn, is daarbij een prachtige ondersteuning. 

Dr. Frits Evelein componeert Music from Source en ontwikkelt nieuw on-

derwijs, publiceert boeken en verzorgt workshops en lezingen over be-

wustzijn, kunst en educatie.

Op 29 oktober is er een workshop met dit thema en deze muziek in Den

Bosch. Zie voor meer informatie: www.musicfromsource.net/events


