Ontwikkelen van
Kosmisch Bewustzijn
& de invloed van multimedia en kunstmatige intelligentie

Elektronica, multimedia en geautomatiseerde systemen zijn handig en efficiënt. Ze hebben echter zonder dat je
het merkt ook vaak nadelige effecten
op je energie en bewustzijn. Onderscheid leren maken in energieën, soorten bewustzijn en tussen de werking
van Hoger Bewustzijn en kunstmatige
intelligentie is dus essentieel. Caroline
Cory en Frits Evelein leggen je uit hoe
je dat doet!
Tekst: Caroline Cory en Frits Evelein

“Kijk naar de lucht en geniet van de ruimte, want binnenkort
gonst het van de drones…”, realiseerde een collega van ons zich
onlangs. Er komen meer handige apps, tools en robots die ons
leven sneller, efficiënter en gemakkelijker maken. Technologische ontwikkelingen zijn prima en handig, maar er is ook een
keerzijde.

Kunstmatige intelligentie
Programma’s, machines en software die handelen, oplossingen
en creatieve beslissingen nemen en zich ontwikkelen alsof het
menselijke intelligentie is en het menselijke brein nabootsen,
worden wel kunstmatige intelligentie genoemd. Dit terrein is

volop in ontwikkeling en we zien steeds meer machines die de
plaats innemen van mensen, menselijke beslissingen nemen en
keuzes maken. Er zijn robots die pakjes bezorgen, auto’s die zelf
rijden, microfoons in systemen die via stemcommando’s of via
ingestelde programma’s alles voor je doen. Technologie neemt
menselijke functies over en gaat die invullen, sturen, voorspellen en zelfs wijzigen. Steeds vaker kun je deze apparaten niet
meer uitschakelen, ze doen hun taken ongemerkt of zelfs als je
het niet zou willen. Ze worden al zo gemaakt dat ze je gedrag,
gedachten en intenties sturen. De invloed die technologie en
multimedia hebben op je bewustzijn, je psyche, je onbewuste
energie en je gevoel groeit. Maar wat is bewustzijn eigenlijk en
hoe werkt het?

Bewustzijn is trilling en golven
Je kunt je bewustzijn voorstellen als een vorm van energie in
golven, trillend vol informatie en codes. Deze golven zijn anders
dan bijvoorbeeld geluid, dat bestaat uit trillende luchtdeeltjes
die zich verplaatsen in tijd en ruimte. Bewustzijnstrillingen
en -golven verplaatsen zich niet fysiek zoals geluid. Ze gaan
rechtstreeks en resoneren daar waar er een overeenkomst is in
frequenties of waar ze op geprojecteerd worden, dus waar de
bewustzijnsfocus en intentie op is gericht. Bewustzijn verplaatst
zich sneller dan het licht, bijvoorbeeld via energetische rasters
en nulpunten in het heelal (zie: ParaVisie van mei 2018, blz. 6063) in een fractie van een seconde van het ene naar het andere
deel. Geluiden die je als mens kunt horen hebben een frequentie
van 20 Hertz (trilling per seconde) tot 20.000 Hertz. Bewustzijnstrilling is anders dan de Hertz die we kennen; de frequentie van bewustzijn moet je zien als de rotatiesnelheid van een
nulpunt. Het meten daarvan is nog niet mogelijk en is iets voor
de komende decennia. De aard en werking van bewustzijn en de
energie ervan zijn afhankelijk van deze frequenties.
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Afbeelding 1
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op de rotatie van je cellen waardoor deze vertragen en hun
herinnering aan hun optimale rotatie verliezen. Het zelf-herstellend en zelf-regenererend vermogen van het lichaam raakt zo
verstoord. Intenser nog is de impact hiervan op je bewustzijn.
Door een constant bombardement van lage trillingen leert je
brein dat de lage trilling de dominante resonantie is en gaat
het zich hier volledig op afstemmen en zich hiernaar gedragen.
Daarbij komen nog het bewustzijn en de intenties waarmee
applicaties worden gemaakt, zoals de manipulatie van koopgedrag, beïnvloeding van kijkgedrag en subliminale sturing van
denkpatronen en keuzes. Veel mensen ervaren stress en onbehagen, hebben constant malende gedachten, voelen zich eenzaam,
hebben een onvervuld leven en zoeken naar wegen om dit te
veranderen.

Multimedia en het brein

Universeel, individueel en collectief
bewustzijn
Bewustzijn bestaat in oneindige dimensies van frequenties
en werkzaamheid. In mensen is dit spectrum ook potentieel
aanwezig en het kan geleidelijk ontwaken. Je Hoger Bewustzijn
heeft een ondergrens van 734 Hertz. Dat wil dus zeggen dat als
je Hoger Bewustzijn wilt ervaren je trilling minimaal 734 of hoger moet zijn. Je Hoger Bewustzijn is de brug naar Galactisch
en Universeel bewustzijn met frequenties van 1 gigaHertz en
meer (zie afbeelding 1. Ontleend aan Een poort in de tijd,
het Goddelijk Plan onthuld van Caroline Cory).
Je dagelijks waakbewustzijn beweegt zich meestal rond de
150 Hertz of lager. Angst, verdriet, haat, vervuiling, alcohol en
drugs et cetera houden de trilling laag. Zo heeft zich gedurende
duizenden jaren een collectief menselijk bewustzijn gevormd
als een dikke trage energetische laag om de aarde. Dit is als
een donker veld vol frequenties en programma’s gebaseerd
op angst, eenzaamheid, gebrek, verwarring, ziekte, verslaving
enzovoort. De energie hiervan is zo laag dat het niet in verbinding met Hoger Bewustzijn staat en dus ook niet met de rest
van het universum. Om je te verbinden met je Hoger Zelf moet
je dus echt gericht door meditatie je trilling verhogen en deze
constant hoog houden om voorbij dit collectieve bewustzijnsveld te komen.
Elektronica draagt bij aan het verstoren van je frequentie,
onder andere door de elektromagnetische invloed die het heeft

Muziek, meditatieve clips en gesproken meditaties worden veel
ingezet voor ontspanning, concentratie en verhogen van bewustzijn. Ook zijn er bijvoorbeeld clips met zogenaamde binaural
beats, waarbij je via een koptelefoon twee geluiden hoort, één
links en één rechts, die onderling van 1 tot 20 Hertz verschillen.
Je brein maakt vervolgens automatisch een verschilfrequentie
aan van bijvoorbeeld 7 Hertz. Dit soort multimedia is veel te
vinden op YouTube en in softwarepakketten. Meestal worden
lage geluidsfrequenties gebruikt die uren achtereen gespeeld
worden. Je brein wordt er inderdaad rustiger van, omdat er eenvormige frequentie op afgevuurd en erdoor geactiveerd wordt.
Je brein wordt zo gemasseerd door één enkele frequentie. Deze
vermindering van impulsen ontspant en verstilt je denken.
Hoewel onderzoek aantoont dat ze perfect werken en effectief
zijn, kun je je afvragen of dit soort eenvormige klankmassages
verstandig zijn vanuit het perspectief van je Hoger Bewustzijn
en hoe het volledige brein zou kunnen functioneren. Het brein
is namelijk geschapen als holografische replica van het bewustzijn van het gehele universum. Het brein is niet het bewustzijn,
maar een briljant instrument voor het ontvangen en doorgeven
van bewustzijnsfrequenties. Het is multidimensionaal, dat wil
zeggen dat het toegang heeft tot alle dimensies en alle frequenties die er zijn in de schepping. Dat komt onder meer door de
werking van de nulpunten, zoals we in het vorige artikel hebben
uitgelegd.
Het is daarom belangrijk om de breinfrequenties als een compleet spectrum te behandelen, multidimensionaal en niet te
reduceren tot een enkele frequentie. Zo’n aanpak vermorzelt de
breinfrequenties tot één enkele trilling in plaats van deze te openen tot een volledig brein dat universeel waarneemt en denkt >
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Afbeelding 2

en het analytisch denken verruimt tot universeel denken. Het is daarom essentieel
je te richten op je Hoger Bewustzijn, dat een uitdrukking is van je Goddelijke Essentie en een expressie van zuiver bewustzijn van de Bron. Dit stimuleert je brein
tot zijn originele setting en geeft een diep gevoel van kalmte, gecentreerd zijn en
openheid.

Lage frequentie verstoort

1 De componist lijnt zijn bewustzijn
perfect uit met Universeel Bewustzijn, zijn Goddelijke Essentie en de
Bron.

2 In deze meditatieve staat vertaalt
zich de kosmische energie in de
gekozen klanken.

Wat het brein voor ontspanning, verstilling en verruiming nodig heeft, is een
energetische ondersteuning die multidimensionaal is. Dit wil zeggen dat het
ondersteuning nodig heeft met een spectrum van kosmische frequenties die overeenkomen met universeel bewustzijn, waardoor de volledige capaciteit zich opent
in plaats van afgevlakt wordt. Een voortdurend bombardement met een eenvormige en lage trilling activeert in het brein een lage resonantie en dit vertraagt en
beperkt de trilling in het brein. Wanneer een lage trilling constant als een klank of
impuls op je afgevuurd wordt, raakt het brein los van het holografische geheel dat
zijn interne mechanisme is en wordt het geprogrammeerd als een afgescheiden
entiteit. Elke gedachte, elke intentie en elk gevoel is een trilling en wanneer die
een lage frequentie heeft en maar lang genoeg herhaald wordt, neemt het lichaam
en met name het brein dit over.
Dit is precies wat het probleem is met veel elektronica en met veel informatie
die we – bijvoorbeeld ook in de vorm van voedsel – tot ons nemen. Kunstmatige
intelligentie versterkt dit verder, want je wordt er afhankelijk van, het neemt je
autonomie over en zonder dat je het merkt programmeert het je zodanig dat je
gaat vertrouwen op een intelligentie buiten je. Het verstoort je brein en bewustzijn, maakt het afhankelijk en door de aangehouden lage en eenvormige frequenties verstoort het je contact met je Hoger Bewustzijn.

Multimedia met Kosmisch Bewustzijn
Net zoals je elektronica en multimedia kunt maken als vertalers van het collectief
onderbewuste met lage eenvormige frequenties, is het ook mogelijk om multimedia en programma’s te creëren met Kosmisch Bewustzijn en multidimensionale
energie. Dergelijke muziek, films, games en applicaties ondersteunen de breinpatronen zich te herschikken volgens hun multidimensionale aard.
Creëren met kosmisch bewustzijn start bij het volledig ontwaken van je universele
bewustzijn, je verbinding met de Bron en je Goddelijke Essentie (zie afbeelding
2, fase 1). Door veel ervaring met universeel bewustzijn en jarenlange innerlijke
ontwikkeling en meditatie hebben wij multidimensionaal en met de frequenties
van de Bron leren werken. Zo hebben wij veel multimedia gemaakt, waaronder
muziek, films, webinars en applicaties waarin kosmisch bewustzijn en frequenties
van de universele Bron zijn vertaald.

3 Als luisteraar word je omhult met de
frequenties van de Universele Bron. Via
natuurlijke bewustzijnsresonantie herinnert
je systeem zich zijn oorspronkelijke aard.
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In de staat van kosmische uitlijning leidt het Universele Bewustzijn het scheppingsproces. Het menselijk brein is volledig uitgelijnd met het Universele Brein
en de nulpunten zijn perfect in balans (zie afbeelding 2, fase 2). De kosmische
energie vertaalt zich via je intentie naar je compositie. De compositie wordt
zo energetisch een soort diamantstructuur die holografisch coherent is met de
structuur en het bewustzijn van het gehele universum. Wanneer de muziek wordt
afgespeeld, ontvouwt de Bronenergie zich. Als luisteraar word je dan energetisch
gedragen in deze structuur, die op organische wijze jouw innerlijke aangeboren
universele bewustzijn en Bronverbinding activeert (zie afbeelding 2, fase 3). Zo
herinneren jouw bewustzijn, brein en lichaam zich hun ware multidimensionale
aard en hervinden ze spontaan hun hogere frequentie en resonanties.
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Afbeelding 3

1 Energetische verstoring als lagen,
elk gevuld met informatie trillingen.

2 Schoonmaken van al deze lagen totdat
elke verstorende trilling is verdwenen.

3 Het herprogrammeren met frequenties van de universele Bron.

Ervaar verschil in bewustzijn
Energetisch schoonmaken
Als je in je creatieproces middelen en elektronica met
andere energie en frequenties gebruikt, is het belangrijk je
creatie energetisch schoon te maken. Dit zie je symbolisch
weergegeven in afbeelding 3.
Fase 1 toont de verschillende energetische lagen in een
product, zoals: gedachten, elektronica, materialen, internet, intenties, mensen die erbij betrokken zijn, marketing et cetera. Verstorende energie maak je schoon (zie
afbeelding 3, fase 2) door deze lagen voor je te zien en ze
via je intentie met universeel licht en geluid te zuiveren
tot er een pure zuivere vorm overblijft. Deze lege vorm
vult zich vervolgens (zie afbeelding 3, fase 3) met een
directe vertaling van de energie van de Bron die optimaal
toegankelijk is voor de luisteraar en op organische wijze te
integreren is.
Het vermogen om collectief bewustzijn te onderscheiden
van Kosmisch Bewustzijn en universele energie, is dus
cruciaal. Door dit vermogen ben je immers meester van
je eigen bewustzijn en weet je perfect wat organisch en
wat kunstmatig is. Dit ontwikkel je door meditatie, door je
trilling te verhogen en door je gevoeligheid en ervaring te
ontwikkelen. •

We hebben een oefening gemaakt waarmee je zelf je sensitiviteit en onderscheidingsvermogen voor Universele Energie
en Kosmisch bewustzijn in multimedia kunt ervaren. Je kunt
afwisselend één van deze voorbeelden nemen en vergelijken
met multimedia die je vaak bekijkt en beluistert. Adem een
paar keer diep in door je neus en uit door je mond, ga met je
aandacht naar je hart en vergelijk een clip uit onderstaand
rijtje met een willekeurige clip die je zelf, bijvoorbeeld van
Youtube, hebt gekozen en vraag in je hart het verschil in werking, bewustzijn en afstemming te ervaren tussen de verschillende frequenties en bewustzijn:
1.

Verhoog je trilling door je te verbinden met de Bron:
youtu.be/3pmzwttxuLs

2.

Je cellen kalibreren met energie van de Bron:
youtu.be/VVvBlRAMbhw

3.

Boodschap van universele liefde van Andromeda:
youtu.be/sOS7PmcFZMY

4.

3 minuten relaxen:
youtu.be/3fuXI-kSsyk

5.

Schilderijen en muziek:
omniumuniverse.com/Media/Art/

In deze tijd is het belangrijk je authentieke onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en te versterken, zodat je optimaal
kunt functioneren vanuit je Hoger Bewustzijn in een wereld
vol impulsen van buitenaf en kunstmatige invloeden.

Wie & wat
Caroline Cory is de oprichter van OMnium Universe, internationaal werkend
bewustzijnsleraar, auteur en filmmaker. Zie: www.OMniumUniverse.com
Frits Evelein is componist van Music from Source, bewustzijnsleraar en auteur.
Zie: www.MusicfromSource.net
Caroline Cory geeft op 7 juli a.s. te Doorn een seminar over het ontwikkelen van je
Hoger Bewustzijn en het omgaan met kunstmatige intelligentie. Meer informatie
vind je hier: www.omniumuniverse.com/Calendar/2018/7/

