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Muziek voor zwangerschap en geboorte (deel 3)
Afdalen, vorm aannemen, geboorte en babytijd
Het is fascinerend te ervaren hoe vorm ontstaat vanuit universeel bewustzijn. Vorm en structuur zijn
in essentie pulserende energetische formules vol verhoudingen, proporties en geometrie die door
focus en bewustzijns-aantrekking zich verdichten tot we ze uiteindelijk hier in onze aardse realiteit
ervaren als materie. Zo vormt zich ook het lichaam van een baby, een vertaling van puur licht,
universeel DNA in een dans van bewegende verhoudingen en proporties. Het vormt zich tot een
lichaam dat past bij het Hoger Plan, namelijk om het Hoger Bewustzijn en Wezen te ervaren als
mens.

Formules in wonderlijk
bewegende geometrie
rijgen zich aaneen tot
weefsels en uiteindelijk
tot materie
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ijdens het incarnatieproces richt zich als een laserstraal de
focus van het Hoger Bewustzijn op het creëren van de
juiste condities. Door de pure energie en de frequenties van
deze focus ontstaat er een aantrekking en aanzuiging, waardoor
energie verzameld wordt. Formules in wonderlijk bewegende
geometrie rijgen zich aaneen tot weefsels en uiteindelijk tot materie. De vormkracht die werkzaam is bij het geboorteproces is
fenomenaal en in zekere zin een herhaling van de schepping in
het klein.

De geometrie van Universeel bewustzijn
Dit energetische proces wordt optimaal ondersteund door de
condities die perfect in balans zijn met het Hoger Bewustzijn en
de energie van het wezen dat incarneert. Music from Source is
zo gemaakt dat het een energetische ruimte schept die uitgelijnd
is met de geometrie en frequenties van Universeel Bewustzijn.
Hierdoor ondersteunt het van binnenuit de herinnering hieraan
die in elke cel van je lichaam als ouders en verzorgers sluimert
en die de baby aan het vertalen is in zijn of haar fysieke lichaam.
Zo wordt het proces van het aantrekken van substantie en vormen van het lichaam gedragen in een sfeer van uitlijning. In de
fysieke structuren resoneert door deze ondersteuning de universele harmonie die gebaseerd is op de principes van Liefde,
Schoonheid, Waarheid en Goedheid.
In de volgende muziekvoorbeelden en visualisaties kun je ervaren hoe dit proces van ontwaken met behulp van deze muziek
van binnenuit werkt. Hoe de herinnering aan je Hoger Bewustzijn diep in je lichaam, in elke cel, en je bewustzijn sluimert en
opveert wanneer het aangeraakt wordt met de frequenties van
zijn oorsprong.
Vorm aannemen:
muziekfragment A7
http://musicfromsource.net/product/geboorte/
In deze muziek is de energie van de Universele Levenskracht
als een onuitputtelijke beweging vertaald. Door deze krachtige
energie diep in je cellen en je DNA te integreren verhoog je je
frequentie en ontwaakt je universele verbinding. De levens- en
vormkracht van het universum kan zo meer door je heen stromen en zich manifesten in gezondheid, welzijn en liefde. Deze
vormkracht die in je als ouders/verzorgers ontwaakt is essentieel voor de manifestatie van de Nieuwe Mens, om een fysiek lichaam te maken dat een uitdrukking is van Hoger Bewustzijn.

Visualisatie
- Stel je één enkele cel in je lichaam voor.
- Maak die cel nu zo groot als de kamer waarin je bent. Er is van
alles te zien, het is een complex levend geheel.
- Stel je nu voor dat in het midden van de cel een super helder
licht is, een draaikolk van licht, een vortex. Dit is het energetisch
centrum van de cel, dit is een nulpunt.
- Vraag nu de energie in de muziek het centrum in deze cel perfect te laten draaien en bewegen, in perfecte balans en harmonie
met zijn oorspronkelijke optimale bedoeling, de fysieke energie
van de Bron.

- De cel gaat hierdoor helemaal stralen en neemt toe in levenskracht. Als de cel compleet straalt en perfect uitgelijnd vibreert,
plaats je deze in zijn oorspronkelijke grootte terug op de plek in
het lichaam waar hij vandaan kwam.
- Vraag nu dat de informatie van deze opnieuw afgestemde cel
zich kopieert in alle cellen in je gehele lichaam.
- Vraag de energie in de muziek je te helpen bij het doorgeven
van de optimale informatie in alle cellen. Zo kan de universele
stroom van levenskracht van de Bron door alle cellen en organen
in je lichaam worden opgenomen.
- Zet je intentie dat zo de ideale condities in jou zijn om de baby
energetisch te ondersteunen.
Verschijnen: fragment A8 http://musicfromsource.net/product/geboorte/
Je Lichtlichaam is de vorm en structuur van je Hoger Bewustzijn. De energie van je Lichtlichaam heeft de frequentie van wie
je werkelijk bent. Het ervaren van je Lichtlichaam is belangrijk;
het is het ontwaken van je pure energie. Als ouders is het van
groot belang om het contact met je Lichtlichaam te hebben, immers de baby manifesteert zijn fysieke incarnatie via jullie. Hoe
zuiverder je lichaam, je energie en de omstandigheden, des te
gemakkelijker en beter kan de nieuwe incarnatie vorm krijgen.
Deze muziek ondersteunt je in het ontwaken van je Lichtlichaam
en zo het verschijnen van de Nieuwe Mens.

Visualisatie
- Adem een paar keer diep in door je neus en uit door je mond.
- Stel je voor dat je lichaam helemaal van licht wordt. Kijk en
voel eens wat er gebeurt. Lukt het je om dat te zien, helemaal te
zien? Zo niet, kijk dan eens welke plek het lastigst is om licht te
voelen.
Vraag de energie van de muziek daar heen te gaan. Stel je voor
dat de muziek als een krachtige stroom van puur licht die plek
schoonspoelt en masseert. Is er iets wat je bewust moet loslaten?
Bijvoorbeeld de gedachte: hoe kan ik in dit lichaam een Lichtlichaam hebben? Of gevoelens, gedachten en innerlijke stemmede c emb er 2 016 . Spi eg elbeeld . 61
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tjes die je klein en beperkt houden. Laat alles opkomen en vraag
de energie achter de muziek je te steunen om het te wissen.
Zet je intentie om perfect afgestemd te zijn op je Lichtlichaam.
Vraag nu op een diep niveau het Lichtlichaam van je baby te ervaren. Zet je intentie om in jezelf de beste voorwaarden te handhaven voor het verschijnen van de Nieuwe Mens.

De sfeer in deze muziek is een liefdevolle en vreugdevolle verwelkoming van een Nieuw Mens, een incarnerend wezen dat
kiest voor een menselijke ervaring en zijn leven start als baby.
De sfeer is open, liefdevol, veilig, ruimte gevend, dragend en
ondersteunend.

Visualisatie
Geboorte fragment:
A9 http://musicfromsource.net/product/geboorte/
Deze zachte en liefdevolle muziek is als een deken van puur
licht, heel zacht en omhullend. De energie ondersteunt je om je
helemaal in zachtheid te openen voor je baby. Zet je intentie om
je menselijke lichaam en energie te vervullen met liefde en lichtkracht, zodat je baby een prachtige sfeer ervaart van liefdevolle
ontvankelijkheid. Vraag om angsten, oude energie, verwarring
en belemmeringen los te laten en vervuld te zijn van liefde,
zachtheid, vertrouwen en blijdschap.

Visualisatie
- Zet de muziek aan en voel hoe de muziek je het gevoel van vertrouwen en koestering geeft.
- Het is allemaal goed en perfect. Vraag om alle mogelijke twijfel,
onzekerheid en stress nu los te laten.
- Vraag om de energie van vertrouwen nu diep te voelen: vertrouwen dat alles goed en perfect is, dat het nieuwe leven welkom is, wat er ook gebeurt, wat zich ook moge aandienen.
- Vraag en zet je intentie dat je gedragen wordt door de Goddelijke Moeder en in jezelf en door jezelf heen de Geboorte van de
Nieuwe Mens gestalte kunt geven.
Welkom: fragment A10
http://musicfromsource.net/product/geboorte/

- Stel je voor dat de muziek als een liefdevolle, vreugdevolle
aanraking is.
- Laat de energie in deze muziek je helemaal meenemen in
een diep gevoel van warmte en liefde om een Nieuw Mens op
aarde te verwelkomen.
“Het is heerlijk om je te ontvangen, heerlijk om dit mee t
e maken”.
- Ik ben dankbaar dat ik als mens de geboorte van de Nieuwe
Mens kan meemaken, ondersteunen en manifesteren.
- Voel met de muziek de liefdesstroom van de Bron, je
Goddelijke Schepper door je heen stromen, je vervullen en je opheffen als een stralend wezen van licht in een menselijk lichaam.
De volgende visualisaties zijn in het bijzonder gericht op het
ondersteunen van de baby.
Het Pad: fragment B6
http://musicfromsource.net/product/geboorte/
Deze muziek is dynamisch, vibrerend, stuwend en pulserend.
Het brengt de sfeer van het Nieuwe Aarde Raster als een levend
bewustzijn. Het Nieuwe Aarde Raster is een geometrische lichtstructuur 7000 tot 10.000 km boven het aardoppervlak, bestaande uit gigantische buizen van licht. Dit raster is verbonden
met de geometrie en het bewustzijn van het gehele universum
en vormt de brug van de aarde naar de rest van de schepping.
Dit raster is geometrisch ook in elke cel van het lichaam holografisch aanwezig, het is de basis voor de aardse ervaringen. De
Nieuwe Mens gebruikt een buis van licht uit dit raster als een
pad om naar de aarde te komen. Deze buis is zijn/haar weg en
verbinding.

Visualisatie
- Voel hoe in deze zacht stuwende muziek de majestueuze grootsheid van de Lichtpaden van het Nieuwe Aarde Raster dat om
de aarde heen is uitgedrukt wordt.
- Vraag om te ervaren hoe het pad, de buis van licht, van de
Nieuwe Mens is.
- Zet je intentie om voor de Nieuwe Mens die ondersteuning en
condities te scheppen, zodat hij/zij optimaal zijn eigen realiteit
kan scheppen in uitlijning met het Nieuwe Aarde Raster. Zo kan
hij in contact met anderen zijn leven vreugdevol beleven en uitdrukken.

Afdalen: fragment B7
http://musicfromsource.net/product/geboorte/
Deze warme, liefdevolle en vreugdevolle muziek geeft de sfeer
en het visioen van een Nieuwe Aarde, doortrokken van warmte,
liefde en verbinding. De Nieuwe Aarde compleet verbonden
met de Bron, een planeet van Licht, Liefde, Waarheid, Goedheid
en Schoonheid. Een plaats waar vrede en harmonie heersen en
waar de Nieuwe Mens zich diep verbonden voelt met de natuur,
dieren, mensen en alles van de gehele schepping. Een visioen
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Hoe meer de mensheid zich
zal ontwikkelen als de
Nieuwe Mens, des te hoger
de energie en bewustzijnsfrequenties zullen worden
tot in de kleinste cellen

waarbij de tijd- en ruimtebeleving op de aarde een deel is van
een groter geheel, waarbij de tijdloze essentie van de Nieuwe
Mens in verbinding staat met de tijdloze essentie van de Nieuwe
Aarde.

Visualisatie
- Stel je de Nieuwe Mens voor als volwassen mens, wakker, blij,
helder, authentiek, creatief, zijn eigen unieke wezen manifesterend.
- Zet je intentie dat hij of zij heel helder en bewust de verbinding
met de aarde en de natuur ervaart.
- Hoe voelt hij de Nieuwe Aarde? Hoe voelt hij de lucht? Hoe
voelt en ervaart hij de vreugde om mens te zijn? Hoe voelt de
verbinding met het levende geheel?
De Nieuwe Mens: fragment B7
http://musicfromsource.net/product/geboorte/
Diep en warm is de energie in deze muziek als een stroom van
oneindige liefde. Het kondigt de Nieuwe Mens aan en brengt
het bewustzijn: nieuw, authentiek, helder, creatief, verbonden
en liefdevol is de Nieuwe Mens. Verrassend en oorspronkelijk
op een geheel eigen wijze. Het oude is voorbij en verrassing en
vernieuwing zijn het kenmerk. Luister goed, laat je verwonderen, laat je meenemen in de nieuwe geboorte, de nieuwe werkelijkheid en de Nieuwe Aarde die via de Nieuwe Mensen
gemanifesteerd wordt. Nodig de verbinding met het grote geheel uit in elke ervaring en expressie van je kindje, verbinding
met de Nieuwe Aarde, de Melkweg, het Universum en de Bron
en het Goddelijke Ouderpaar.

Visualisatie
- Geheel oorspronkelijk, verrassend, onverwacht en anders is de
Nieuwe Mens.
- Zet je intentie dat de muziek je kindje ondersteunt in het manifesteren van zijn unieke, nieuwe wezen.
- Open je in verwondering, laat je meenemen in een geheel
nieuwe wereld, een nieuwe kwaliteit en een nieuwe expressie.
Vraag de energie in de muziek je te dragen in verwondering, in
openheid en aanschouw het wonder van de nieuwe geboorte en
laat deze sfeer je baby vervullen en dragen.
- Zet je intentie dat je in liefde de optimale voorwaarden schept
voor de ontwikkeling, de expressie en de manifestatie van de
Nieuwe Mens die via jou deze wereld betreedt.
Hoe meer de mensheid zich zal ontwikkelen als de Nieuwe
Mens, des te hoger de energie en bewustzijnsfrequenties zullen
worden tot in de kleinste cellen. Het Goddelijke DNA kan zich
steeds completer en meer uitgelijnd vertalen in een fysiek DNA
en lichaam. Uiteindelijk zal het fysieke lichaam een structuur
zijn van puur licht, altijd resonerend met het Hoger bewustzijn
en de Bron. De geboorte van de Nieuwe Mensheid is momenteel
gaande en elk ontwaken en verbinden aan Hoger Bewustzijn is
een stap in dit aardse geboorteproces. <
Dr. Frits Evelein componeert Music from Source, schrijft boeken en ontwikkelt
nieuw onderwijs gebaseerd op Universeel Bewustzijn.
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