
5 8  |  S p i e g e l b e e l d  m e i  2 0 1 8

I
n de documentairefilm “ET-Contact, they are here”  
(www.et-contact.com) laat ik diverse ervaringsdeskundigen 
en wetenschappers aan het woord die vertellen en uitleggen 
hoe het gehele universum en alles wat bestaat een uitdruk-

king is van een samenhangend kosmisch bewustzijn en energie. 
Bewustzijn is namelijk de energetische basis van alles wat 
bestaat. Deze energie vormt zich – zoals kwantumweten-
schappers bestuderen en ontdekken – tot complexe multi-
dimensionale netwerken en rasters van bewustzijnsver-
bindingen. Ook de aarde heeft zo’n raster, het aarderaster.  
Dit raster is multidimensionaal, het is buiten tijd en ruimte en 
door de structuur en opbouw ervan schept het de basis voor de 
aardse ervaring van tijd en ruimte. Het aarderaster vertaalt als 
het ware de universele flow en tijd naar de planetaire cycli, 
zodat wij deze beleven en erin kunnen functioneren.  

Jouw menselijke brein en 
lichaam zijn van oorsprong 
coherent met het aarde-
raster en de andere rasters 
zoals die van de Melkweg 
 
Jouw gedachten scheppen zo in deze vertraagde tijd je 
realiteitsbeleving als een reflectie van je eigen bewustzijn.  
Dit geeft je de kans om rustig te ervaren hoe bewustzijn werkt, 

want in het universum is er directe manifestatie van bewust- 
zijn – wat je denkt is er meteen – terwijl dit mechanisme op  
de aarde dus vertraagd is, waardoor er de mogelijkheid is tot 
reflectie en het ontdekken van de creatieve mechanismen  
van je bewustzijn. 

Het nieuwe aarderaster 
Elk onderdeel van het heelal, elk melkwegstelsel en elke 
planeet, heeft een eigen uniek rastersysteem dat ervoor zorgt 
dat er daarbinnen unieke ervaringen kunnen zijn. Elk van die 
rasters is op zijn beurt coherent met het kosmische geheel en 
verbonden via nulpunten, zodat er een ononderbroken stroom 
van informatie mogelijk is tussen de verschillende dimensies en 
delen van het universum. Deze informatie kan vervolgens 
worden vertaald of omgezet naar de eigenschappen binnen 
zo’n raster, vergelijkbaar met hoe spanning van een hoog-

Onderscheidingsvermogen in 
een veranderende wereld
Jouw bewustzijn is een briljant, en van oorsprong multidimensionaal 
functionerend geheel in perfecte afstemming met het universele bewustzijn.  
Alle informatie van het gehele universum is zo direct beschikbaar voor je via  
jouw “volledige brein” en de “innerlijke leiding” van je Hoger bewustzijn.  
Er is je echter nooit geleerd dat je dit vermogen hebt, sterker nog het wordt  
al millennia systematisch verstoord. In deze tijd vol kunstmatige intelligentie en 
nepnieuws is het activeren van dit innerlijke kompas essentieel.
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spanningskabel wordt omgezet via een transformator naar  
220 volt voor gebruik in huis. Jouw menselijke brein en lichaam 
zijn van oorsprong coherent met het aarderaster en de andere 
rasters zoals die van de Melkweg en hierdoor ben je in staat 
door perfecte afstemming via je Hogere bewustzijn informatie 
te krijgen uit het gehele universum. Het probleem dat we op de 
aarde honderd duizenden jaren hebben gehad is dat het 
oorspronkelijke aarderaster verstoord is geraakt. Hierdoor 
werd de natuurlijke afstemming op en uitwisseling met het 
grotere geheel geblok keerd. Dit werkte geleidelijk door in het 
menselijke bewustzijn, waardoor emoties en gedachten 
verstoord raakten en een collectief onderbewustzijnsveld 
ontstond, gebaseerd op angst, afgescheidenheid en gebrek. 

Hierdoor ben je in staat 
door perfecte afstemming 
via je Hogere bewustzijn 
informatie te krijgen uit  
het gehele universum
 
Jouw menselijke brein en lichaam zijn van oorsprong coherent 
met het aarderaster en de andere rasters zoals die van de 
Melkweg en hierdoor ben je in staat door perfecte afstemming 
via je Hogere bewustzijn informatie te krijgen uit het gehele 

universum. De laatste jaren is er een nieuw perfect uitgelijnd 
aarderaster gekomen, waardoor de universele multi-
dimensionale energie en bewustzijn weer volledig toegankelijk 
zijn en je direct en onbelemmerd kunt afstemmen op en 
communiceren met het universele bewustzijn. Deze energie 
ondersteunt ook het versneld verhogen van je trilling en het 
oplossen van eeuwen oude blokkerende collectieve 
overtuigingen, angsten en verstoringen. 

Innerlijke leiding
Je oorspronkelijke bewustzijn is puur energie. Voordat je 
geboren werd als mens vertaalde je een deel van je bewustzijn, 
zodat dit binnen de aardse ervaring zichzelf kan herinneren en 
van daaruit je menselijke ervaring kan beleven en creëren.  
De bedoeling is dus dat het proces van zich herinneren en 
scheppen van je menselijke ervaring in perfecte afstemming 
verloopt met je Hoger – oorspronkelijke – bewustzijn en wezen. 
Dit is wat je je innerlijke leiding of innerlijk kompas kunt 
noemen. Dit is dus wie je werkelijk bent; je menselijke 
bewustzijn is een uitdrukking en deel daarvan en heeft binnen 
het aarderaster de ervaring van de aardse tijd en ruimte.  
Dus om precies te weten wat passend is bij jouw incarnatie,  
wat jouw unieke wezen is, jouw kwaliteiten, jouw innerlijke 
levenskracht, verbinding en scheppingspotentieel, hoef je 
alleen je innerlijke lijntje naar je eigen wezen, je Hoger 
bewustzijn en jouw verbinding met jouw essentie van de 
universele Bron te activeren en vandaaruit in deze tijd en 
ruimte te co-existeren met anderen. Via deze verbinding opent 
zich de natuurlijke afstemming en is alle informatie die jij wilt 
en zoekt en die nodig is voor jou direct toegankelijk. 
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Innerlijk kompas
Gevoel en emoties vormen hierbij jouw systeem van innerlijke 
leiding; ze zijn je innerlijke kompas en wijzen je de richting aan 
van wat goed is voor je en wat niet. Je voelt op een natuurlijke 
wijze waar je bij weg wilt, dus wat niet bij je past en waar je 
naar toe wilt, waar je toe aangetrokken wordt. Van oorsprong is 
je emotionele systeem zo geschapen dat het perfect dienstbaar 
is aan jouw Hoger Bewustzijn en incarnatieplan, namelijk het 
uitdrukken van wie je werkelijk bent en vanuit deze liefdevolle 
verbinding en ervaring bijdragen aan een wereld vol vreugde, 
verbinding en overvloed. 

Maar zoals gezegd zijn het emotionele systeem en het 
denkvermogen in de duizenden jaren van menselijke evolutie 
verstoord geraakt en is de oorspronkelijke flow van ervaringen, 
die je leidt in wat goed is voor je en wat niet, gestagneerd.  
Veel emoties zijn verworden tot blokkades en gedachten tot 
belemmerende overtuigingen vol angst. Het gevolg is dat je 
niet meer van binnenuit voelt wat waar is, wat klopt, wat 
resoneert met je wezen en wat coherent is met het grotere  
leven en geheel. Zo is jouw perfecte systeem van innerlijke 
leiding, je innerlijke kompas verstoord geraakt. 

Gevoel en emoties zijn  
je innerlijke kompas 

Blokkades opruimen
In deze tijd is het onvermijdelijk om je innerlijke systeem  
van leiding te activeren, op te schonen en te leren gebruiken. 
Immers in een wereld met toenemende kunstmatige intelli-
gentie is het cruciaal te kunnen onderscheiden wat “echt” is, 
wat “waar” is, wat gebaseerd is op liefde en schoonheid en wat 
klopt bij jouw hoger plan. Dit onderscheidingsvermogen komt 
nooit van buiten je. Jouw onderscheidingsvermogen is innerlijk 
weten, de afstemming op de ademhaling van jouw oorspronke-
lijke Hoger bewustzijn en jouw afstemming op het grotere 
geheel van universeel leven en bewustzijn. 
In een wereld vol nep-nieuws en uiterst ondoorzichtige 
manipulatie kun je het beste je weg vinden en gezond leven 
door het vergroten van je unieke en authentieke afstemming,  
je heldere onderscheidings vermogen en je directe afstemming 
op je Hoger bewustzijn. 

Dit begint met het opruimen van de verstoringen die je hebt 
opgebouwd in je emoties en overtuigingen, alles wat jouw 
oorspronkelijke flow van informatie en innerlijke leiding van je 
Hoger Zelf, de Bron en de informatie via de kosmische rasters 
blokkeert. Het begint met het voelen waar je angsten opkomen 
en deze gericht verwijderen.

Zoals je ze hebt gemaakt, vastgehouden en versterkt, zo wis je 
ze ook, en je Hoger bewustzijn, jouw pure wezen helpt je 
daarbij. De manier die multidimensionaal werkt is door dit 
daadwerkelijk in samenwerking met je Hoger Zelf en de Bron 
– jouw oorsprong – te doen. 
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Vraag en je ontvangt
Een eenvoudige en effectieve manier is de “Vraag en  
Intentie Methode” die ik als deel van de OMnium Methode  
(www.OMniumUniverse.com) heb ontwikkeld. 
Een beknopte vorm die je als deel van je meditatie kunt  
doen gaat als volgt, adem een paar keer in door je neus  
en uit door je mond en zeg:
▪  Ik vraag en mijn intentie is om een pure heilige  

ruimte maken
▪  Alleen de energie van mijn Hoger Zelf en de Bron is  

daarin aanwezig
▪ Mijn intentie is om mijn trilling te verhogen
▪  Ik vraag en mijn intentie is om mij krachtig te verbinden  

met de Bron in het centrum van het Universum. 

Visualiseer een heldere lichtverbinding vanuit het hart van  
het universum die helemaal door je lichaam stroomt, door tot je 
voeten, tot diep in de aarde. Laat dan een gevoel, probleem of 
negatieve situatie opkomen.Voel de negatieve energie en 
effecten in jezelf, voel de oorsprong ervan in je menselijke 
ervaring en zeg:
▪  Ik vraag en mijn intentie is dit gevoel (deze energie, 

ervaring, overtuiging o.i.d.) nu compleet te wissen uit mijn 
bewuste, onbewuste en celgeheugen, uit al mijn levens en 
vanaf het begin der tijden. 

▪  Adem diep in en uit door je mond en blaas het weg. 
▪ Herhaal dit proces net zolang tot je je neutraal voelt.

Je kunt belemmeringen voelen als emoties of gedachten van 
angst, eenzaamheid, gebrek, verdriet etc., alles wat je klein en 
beperkt houdt in plaats van dat het een rustig innerlijk gevoel 
van innerlijke vrede geeft. Om helder te kunnen waarnemen 
wat je innerlijke leiding je doorgeeft is het essentieel dat je 

neutraal bent, niet projecteert en je niet laat beïnvloeden door 
wie of wat dan ook. Jouw innerlijke leidingsysteem is jouw 
unieke verbinding met het weten van jou als deel van je  
Hoger en Universeel bewustzijn. Je kunt meer informatie en 
voorbeelden over het activeren van je Hoger bewustzijn vinden 
op https://www.youtube.com/user/OMniumUniverse. 

Organische versus kunstmatige intelligentie 
Essentieel in deze tijd is het besef dat je via je eigen natuurlijke 
bewustzijnsverbinding direct kunt onderscheiden wat waar en 
goed is. Dit is je oorspronkelijke geestelijke verbinding met het 
leven, jouw “organische intelligentie” waarbij je ervaart dat je 
een levend deel van het kosmische geheel bent. In onze 
samenleving staat dit besef enorm onder druk en worden we 
omgeven met allerlei vormen van kunstmatige intelligentie, 
genetische manipulatie, onbewuste programma’s die je 
controleren en je dingen laten doen die niet in harmonie zijn 
met wie je werkelijk bent, nanotechnologie en onnatuurlijke 
vormen van het produceren en verwerken van stoffen en 
voeding met toxische en verstorende effecten. 

Dit alles maakt dat we in feite in twee werelden leven,  
een wereld gebaseerd op “kunstmatige intelligentie” en 
disconnectie, aangestuurd door valse concepten van groei,  
en een wereld gebaseerd op “organische intelligentie” die groei 
bevordert vanuit bewustzijn in harmonie met het grotere 
geheel van leven, de aarde, de Melkweg en het universum.  
Je weg vinden en leven in deze werelden is op dit moment het 
meest urgente. Daarom is het zuiveren en ontwikkelen van je 
innerlijke onderscheidingsvormen essentieel. 

Op 7 juli aanstaande geef ik een seminar waarin je ervaart  
hoe je optimaal kunt omgaan met een wereld vol kunstmatige 
intelligentie doordat je je leert openen voor de energie van het 
nieuwe aarderaster en je Hoger Zelf en de Bron als innerlijke 
begeleiding leert activeren. Zo weet je precies wat goed is voor 
je, wat klopt, je groei bevordert en wat niet. Zo ben je niet 
afhankelijk van wie of wat dan ook voor jouw keuzes en  
weet je vanuit je hart wat klopt. Zo leer je onderscheiden wat 
organisch is en wat kunstmatig is en kun je bijdragen aan een 
wereld die leert meer en meer in harmonie te leven met het 
grotere geheel van planetair, galactisch en universeel 
bewustzijn. 

Caroline Cory is een internationaal bekende bewustzijnsleraar,  
auteur en filmregisseur. Ze is de grondlegger van OMnium Universe 
en de OMnium Methode, zie www.omniumuniverse.com.
 
Op 7 juli geeft Caroline een seminar op Landgoed Zonheuvel  
te Doorn: “Grow your Heart-Centred Consciousness in  
an Increasingly Artificial World”.  
https://www.omniumuniverse.com/Calendar/2018/7/




