
Film en amusement die je tri i l ing verhogen
Bewustzijnsverruiming terwijl je vermaakt wordt

Het is zo eenvoudig! Je ki jkt  naar een f i lm. Je ziet beelden en kleuren, hoort muziek en geluid en direct
gaat je tril l ing omhoog en opent je bewustzijn zich. Entertainment is in staat om zeer hoge frequenties

door te geven als het is gemaakt met universeel bewustzijn. Deze frequenties zijn gunstig en kunnen

eenvoudig opgenomen worden door je menselijk bewustzijn en energievelden. OMnium Entertainment

is een universele benadering van entertainment. Het doel is mensen te steunen in hun ontwakingspro-

ces tot hun universele en goddelijke essentie.

T A /ekennennu 
amusementdatopwindend

l/ l/ is, spannend, emotioneel en vaak ook
V Y plat. Het ervaringsentertainment van de

nieuwe tijd is anders gericht en ondersteunt het ver-
diepen van je Zijnservaring. Het stimuleert je gees-
telijke ontwakingsproces, je bewustzijnsuitbreiding
en je verbinding met je goddelijke essentie.

Het bewustzijn van veel mensen en van de planeet
als geheel is snel aan het veranderen. Het opent zich

naar de verbinding met de Universele Bron en richt
zich op het op één lijn komen met het universum.
Nu is dan ook de tijd om een vorm van amusement
te maken die gebaseerd is op dit nieuwe bewustzijn.
Een vorm die representatief is voor generaties men-
sen die zich ontwikkelen in altrui'sme en liefde. OM-
nium Entertainment maakt deze vorm van
amusement waarbij het hoogste niveau van bewust-
zijO verbinding met de Universele bron en uitlijning
centraal staat. Door dit bewustziin te vertalen in al-
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lerlei soorten media zoals film, muziek, games, dans

en allerlei kunstuitingen wordt deze energie en ver-

binding eenvoudig en snel toegankelijk. Het gaat

bijvoorbeeld om een nieuwe vorm van kijken naar

film, namelijk op een manier die het gehele brein

aanspreekt. Het gehele brein is volledig gesynchro-

niseerd met de goddelijke blauwdruk van het brein

en de hersenen en maakt daar geheel gebruik van.

Zo neem je veel meer en veel gemakkelijker infor-

matie op. Het doorgeven van universeel bewustzijn

in film kan in de vorm van beeldery muziek, sym-

bolen en geometrische vormery stem etc...

Dit noemen we "Ervaringsentertainment"

en "Ervaringsfilm".

Frequenties van geluid, licht en kleur

OMnium Entertainment is gebaseerd op het prin-

cipe van het verhogen van je trilling en energie door

het gebruik van specifieke frequenties (734-1000

Hrz. die hier staan voor de rotatiesnelheid van je cel-

len en energieveld). Deze frequenties verhogen je

trilling door middel van geluid, licht, kleur (beel-

den) geometrie etc.. Ze leveren een trillingsovereen-

komst op tussen de beeldery geluid, stem en de

frequenties van het publiek, zodat de informatie op

het scherm door het volledige brein wordt opgeno-

men en niet alleen in het cognitieve deel van het

brein. Ook maken deze frequenties contact met het

emotionele systeem zodat het in vibratie coherent

wordt met de frequenties van het hart en het brein.

Het schept een uitlijning en trillingsafstemming tus-

sen de hersenkanalen en de frequentie die we de

Bron of het universele nulpunt noemen. Hersenka-

nalen zijn energetische verbindingen die als een

soort lichtnavelstrengen je hersenen verbinden met

het raster om de aarde, het centrum van de Melk-

weg en de Bron in het centrum van het universum.

Deze nulpuntsafstemming ondersteunt het komen

tot volmaakte stilte. Dit proces stimuleert een directe

verhoging van je trilling en een spontane afstem-

ming van je hersenkanalen met energie van de Bron.

Ookwordt OMnium Muziek gebruikt. Dit is muziek

die in de meest pure vorm universeel bewustzijn

vertaalt in het bewustzijn van de luisteraar. Voor het

online ervaren van Omnium Muziek kun je gaan

naar www.fritsevelein.nl.

Universele principes

Deze nieuwe uitingen in media gebruiken funda-

mentele principes van universele uitlijning en ver-

binding. Hierbij zijn overeenstemming en

afstemming van trillingen, energie en bewustzijn de

basis van informatie-uitwisseling. Uitlijning die af-

gestemd is op universeel bewustzijn ondersteunt

automatisch zuivering van energie, genezing en het

openen van de energie en het bewustzijn. Het ver-

krijgen van informatie via universele principes en

methoden gebeurt door versmelting en coherentie.

Alle informatie is potentieel al in je aanwezig. Deze

vormen van versmelten en coherentie helpen de in
jou aanwezige informatie en kennis ontwaken. Ze

laten deze geleidelijk bewust worden in het waak-
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bewustzij0 zodat ze eenvoudig toegankelijk en

bruikbaar voor je zijn. Deze manieren zijn daarom

veel eenvoudiger dan de leermethodes die nu op de

aarde gebruikt wordery waarbij informatie van bui-

tenaf wordt ingeprent en traag en moeizaam onthou-

den moet worden.

Een film die zo is gemaakt dat deze het openen en ge-

bruiken van het volledige brein stimuleert en onder-

steunt, is in staat multi dimensionale informatie,
-onderwijs en -leerprocessen te brengen. Deze infor-

matieoverdracht vindt dan plaats op een vrije, na-

tuurlijke wijze in de mate waarin een persoon

ontvankelijk is en in staat is iets op te nemen en te

verwerken.'Ook de visuele informatie, het geluid, de

muziek en beelden kunnen zo gemaakt worden dat

ze extra informatie aan het waakbewustzijn geven.

Zo kan deze universele informatie, die energetisch

wordt overgedragen, heel direct bewust herkend,

verbeeld, verwerkt en begrepen worden.

Nieuwe vormen van leren en onderwiis

Deze vormen van energie- en bewustzijnsoverdracht

zijn ook de basis van nieuwe manieren van leren en

onderwijs. Ohderwijs dat in de nabije toekomst

steeds meer ontdekt en toegepast zal worden. Het

huidige onderwijs wordt geleidelijk geheel vervan-

gen. Zo ontstaat onderwijs dat veel subtieler en na-

tuurlijker is dan het huidige. Dit nieuwe onderwijs
richt zich op essentiële aspecten zoals het creëren en

leven met en vanuit het nieuwe leven en bewustzijn

op de aarde, verbonden aan universeel bewustzijn en

wetmatigheden. Meer en meer staat het uitdrukken

van de universele principes van leven en bewustzijn

die gebaseerd zijn op Liefde, Schoonheid, Goedheid

en Waarheid centraal.

Elke media-uiting, vermaak of kunst kan gebruik

maken van deze vormen van uitlijnen en universele

afstemming. Dit zijn bijvoorbeeld 3D-films, apps

voor bijv. een Iphone, games, muziek, live concerten

etc. OMnium Entertainment start met deze vormen

die het gehele brein aanspreken en de verbinding met

de Universele Bron stimuleren. In de nabije toekomst

kunnen andere uitdrukkingsvormen hieraan toege-

voegd worden zoals dans. Eigenlijk kan elke mense-

lijke expressie - wanneer het menselijke bewustzijn

zich verder ontwikkelt en ontwaakt tot zijn univer-

sele verbinding - uiting geven aan deze uitlijning en

afstemming en het nieuwe paradigma creëren en
weergeven.
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Hoofdthema's

Er zijn een aantal hoofdthema's die op dit moment

relevant zijn voor deze vormen van amusement.

Thema's die nu van belang zijn voor bewustzijns-

ontwikkeling, het ontwaken van de mensheid en de

maatschappij . Deze zijnl. spiritualiteit, bewustzijns-

verruiming en de ontwikkeling daarvary genezing

en bewustzijnsbeheersing en focus. De spiritualiteit

in deze vormen van vermaak ondersteunt de ver-

binding met onze ware innerlijke essentie. Zo leren

we ervaren wie we werkelijk zljn. De verbinding

met de planeet, de omgeving en anderen op deze

planeet wordt krachtig versterkt. Het waarnemery

beleven en openen van de verbinding met de Uni-

versele Bron en bewustzijn en het oproepen van ho-

gere principes - Liefde, Waarheid, Schoonheid en

Goedheid - worden in het dagelijkse leven gestimu-

leerd.

Bewustzijnsverruiming wordt gesteund door in

deze vormen van entertainment werelden voorbij

onze planeet en van andere levens- en bewustzijns-

vormen in het universum en in andere universa te

tonen. Dit met als doel om een dieper begrip van het

intelligente leven, de werkelijkheid en de schepping

te helpen ontstaan. Zo opent het menselijk bewust-

zijn zich voor het doel om een nieuwe visie op de

aarde te creëren.

Genezing wordt gebracht via hogere trillingen die

spontaan veel disbalans genezen. Via afstemming en

organische aanpassing aan deze universele gene-

zingsfrequenties kan ieder mens disbalansen ophef-

fen. De voortdurende ervaring van hogere trillingen

stelt je in staat balans te houdery welzijn te ervaren

en een ziektevrij $rsiek leven te leiden.

Gedachtediscipline en focus ondersteunen het erva-

ren van verstilling van het denken door nulpunt-

technieken. Deze hebben als gevolg het ervaren van

innerlijke vrede, balans, en een algemeen welzijn.

Deze ervaringen stellen je ook in staat om je inner-

lijke leiding preciezer te herkennen en te volgen en

om informatie te ontvangen van je hoger bewust-

zijn.

Je hoger bewustzijn is het deel van je wezen dat uni-

verseel is en altijd is verbonden met de Universele

Bron.

Internet, concerten, live events

Deze entertainment kan op veel verschillende ma-

nieren worden gebracht en elke keer ondersteunt

het mensen en brengt het universele verbinding. Dit

kan via het internet, live concertery bioscopen en

theaters, conferenties, speciale events, festivals etc. . .

Bij live events is er een extra dimensie door het ver-

zamelde bewustzijn van de aanwezige mensen. Zo

kunnen energie- en bewustzijnsprocessen als af-

stemming en overdracht, versmelting en verbinding

veel sterker ervaren worden. Er ontstaat zo namelijk

meer momentum en een groter ervaringsveld. Dit

alles is gericht op het verheffen van bewustzijn en

het helpen ontwaken van de goddelijke essentie in

de mensen en het publiek. Het is een co-creatief pro-

ces waarbij elke deelnemer een wezenlijk deel van

het geheel is. Ieder levert een eigen bijdrage in het

ondersteunen en manifesteren van de goddelijke

stroom in de mensheid en op de planeet.

Het nieuwe paradigma manifesteert geleidelijk zijn

goddelijke verbinding met gratie. Deze vormen van

entertainment dragen bij aan de geleidelijke ontwa-

king van mensen in hun weten van wie ze werkelijk

zijn. Zo zal op termijn de mensheid volledig ont-

waakt zijn in het kennen van zijn goddelijke wezen

en oorsprong en in staat zijn deze essentie uit te

drukken op een natuurlijke wijze. Binnenkort wor-

den er presentaties en workshops gehouden over

OMnium Entertainment en OMnium Onderwiis. <

Caroline Cory is een futurist, ziener en leraar in spiritualiteit en

bewustzijn. Ze is de grondlegger van de OMnium Methode. Dit

is een nieuw onderwijssysteem gebaseerd op universele trillin-

gen van licht, geluid, geometrie die direct vermindering van

stress, diepe genezing, organische cellulaire herprogrammering,

sneller leren en bewustzijnuitbreiding teweegbrengt.

www.omniumunrverse.com

Frits Evelein is een OMnium

l\ilusicus en maakt muziek

die universeel bewustzijn

vertaalt in klank.

www.Íritsevelein. nl,

www.zerouniversal.com,

f . g.evelein@gmail.com
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