60 Nieuwe tijd

Kosmische communicatie, telepathie & bewustzijn

Lichttaal
Steeds meer mensen – ongeacht hun
leeftijd, geslacht, cultuur en opleiding –
beginnen spontaan een lichttaal te spreken die een vertaling is van telepathisch
ontvangen kosmische informatie. Lichttaal brengt multidimensionele informatie, beelden en complexe holografische
frequenties over. Het is een expressie
van het hart en gaat voorbij het denken,
want elke code en klank is een uitdrukking van kosmische informatie. In haar
film E.T.-contact: they are here besteedt
Caroline Cory aandacht aan dit fenomeen.
Tekst: Frits Evelein & Caroline Cory

‘Het wezen raakte zijn voorhoofd aan,
waardoor Zac spontaan begon te spreken
in een taal die hij nooit eerder sprak’
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‘Deze talen zijn energieën en frequenties die
bijdragen aan het ontwaken van het hoger
bewustzijn van de mensheid’

In de film E.T.-contact (www.ET-contact.com) komen verschillende mensen aan het woord die ervaringen hebben met
lichttaal. Zoals bijvoorbeeld Zac. Hij is een jongen van 19 jaar
oud en hij vertelt dat er op een avond een multidimensionaal
wezen in zijn kamer verscheen. Het was zo duidelijk en echt dat
hij het kon zien en aanraken. Het wezen raakte zijn voorhoofd
aan, waardoor Zac spontaan begon te spreken in een taal die hij
nooit eerder sprak. Je kunt hier horen hoe het klinkt: vimeo.
com/259068031. Fonetisch geschreven klinkt het als: “Soeaket eliaha es soeloe’oe ewee elohan manaet essalamat elo alahankish soesoem Metha ala…..” Zac legt uit dat het een energetische
communicatie is, waarbij de informatie, wanneer deze met de
stem uitgedrukt wordt, een menselijke verklanking krijgt. De informatie in een lichttaal wordt via het hart ervaren en niet door
het brein begrepen. De informatie, betekenis en werking laten
zich daarom ook moeilijk vertalen en uitleggen in menselijke
woorden. Een lichttaal geeft telepathisch energetische informatie door in beelden, net zoals dolfijnen beelden via hun sonar
aan elkaar doorgeven.

Tekens en symbolen
Antonio, een jongen uit Nieuw-Zeeland, spreekt een ander soort
lichttaal: https://vimeo.com/259068530. Hij vertelt dat
hij talen heeft gesproken uit een bepaalde civilisatie of van een
bepaalde groep wezens. Als hij die taal spreekt, zijn die wezens
er zogezegd aan de andere kant bij: ze luisteren en sturen
telepathisch berichten. Deze talen zijn energieën en frequenties
die bijdragen aan het ontwaken van het hoger bewustzijn van
de mensheid. Niet alleen wordt lichttaal gesproken, het kan ook
geschreven worden in tekens en symbolen. Dit zijn geen letters,
maar energetische circuits. Zac legt uit dat als je iets overbrengt
aan iemand anders, je dergelijke symbolen kunt tekenen en dat
er bij het zien hiervan contact ontstaat met dat energetische
circuit en de informatie die erdoorheen komt en gedeeld wil
worden. Het grafisch en in codes noteren van een lichttaal zien
we door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Maar wat
is dit voor communicatie en waar gaat het over?

Kosmisch bewustzijn
De informatie in de lichttaal is holografische energie die zich
verplaatst als pakketjes van trillingen en energetische formules.
Het verplaatst zich sneller dan het licht en kan in een fractie van

een seconde van vele lichtjaren ver telepathisch doorgegeven
worden. Zo kan er direct contact zijn tussen een wezen van
bijvoorbeeld het sterrenstelsel de Plejaden en een mens hier op
aarde. Deze uitwisseling tussen verschillende dimensies, zoals
planetair en galactisch, kan plaatsvinden omdat de basis van het
universum energie en trilling is in oneindige verscheidenheid en
dimensies. Ook ons lichaam is een uitdrukking van energie en in
ons is het vermogen tot afstemming op de universele frequenties
aanwezig. Wanneer dat vermogen wordt geactiveerd, ontstaan
er verbindingen en stroomt de informatie door en integreert
in één of andere vorm. Steeds meer mensen ontwaken nu en
herinneren zich dat ze een uitdrukking zijn van de energie en
het bewustzijn waarop het gehele universum is gebaseerd. We
hebben in ons de mogelijkheid tot multidimensionale communicatie via de kwantumgolven en nulpunten.

Werking en betekenis
Er zijn allerlei soorten energie en niet alle energie is in overeenstemming met kosmisch bewustzijn. Het is dus altijd
belangrijk te onderscheiden welke energie je aanroept en wat
er doorkomt: wat is de intentie en kwaliteit ervan? Uitgelijnde
energie resoneert met het hart van het universum – de Bron.
Deze energie verruimt, is helend en voedend, ondersteunt je
mogelijkheden en helpt in je ontwikkeling. Energie die niet in
overeenstemming is met het hart van het universum beperkt,
remt af, werkt tegen en belemmert groei. Dus als we kijken naar
het telepathisch ontvangen van informatie, is het ook belangrijk te onderscheiden wat de kwaliteit en de intentie van de
informatie, de energie daarvan, is. Is het in overeenstemming
met de Bron, verruimt het, opent het je hart, geeft het vernieuwing, voedt het? Of sluit het je hart, verlaagt het je energie en
werkzaamheid, beperkt het of geeft het angst? Telepathische
communicatie in lichttaal vraagt net als de menselijke communicatie altijd om onderscheidingsvermogen. Niet alles wat
doorkomt, hoe mooi en goed het ook op het eerste gezicht lijkt,
heeft een hoog bewustzijn en is zuiver.

Helende codes
Kaiyann Isa, een collega van ons, spreekt en schrijft in een lichttaal met bijzondere, helende kwaliteiten. De energie hiervan
versterkt het ontwaken van bewustzijn, lost energetische en
traumatische blokkades op en versterkt de aanwezige gezonde >
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‘Aan de basis van lichttaal en telepathie
staan bewustzijn en het ontwikkelen van
het volledige brein’

frequenties in het lichaam. Deze energie werkt direct door de
codes van de lichttaal die in het DNA, ook weer via resonantie,
worden opgenomen. Deze codes zijn van een galactisch en
universeel niveau en vormen zich onder andere in geometrische
structuren die corresponderen met het optimaal functioneren
van organen in het mensenlijk lichaam. Zo ontstaat er een resonantie in het lichaam en kan er spontaan herstel of verlichting
optreden. Zac en Antonio geven vaak boodschappen van andere
wezens door; bij Kaiyann is dat anders. Wanneer Kaiyann
lichttaal spreekt, communiceert zij vanuit haar universele wezen
naar haar menselijke incarnatie, je zou kunnen zeggen dat het
een innerlijk telepathisch contact is binnen haar multidimensionele wezen. Haar grotere bewustzijn communiceert vanuit een
Galaxy of een andere dimensie in het universum via haar menselijke expressie hier op aarde en geeft de helende en ondersteunende informatie door. Geschreven zien haar codes er zo uit
(deze afbeelding is ontleend aan het boek The Puryfying Room,
geschreven door Kaiyann Isa. Meer info: https://www.cosmiquefocus.net). Voel maar hoe bij deze grafische weergaven de
energie die erin besloten zit doorwerkt via je hart. Het zien van
deze codes activeert energetische en bewustzijnsresonantie. Elk
deeltje van een dergelijke grafische weergave omvat bij wijze
van spreken een compleet boek of zelfs een hele bibliotheek aan
informatie. Het is multidimensioneel, dus buiten tijd en ruimte,
het is tijdloos en holografisch van aard. Vertaald in onze tijd en
ruimte komt daardoor elke keer dat je je erop afstemt een ander
aspect van die informatie door. Kosmische informatie die een expressie is van universeel bewustzijn en de Bron, is daarom altijd
oneindig, zelfvernieuwend en in harmonie met de ademhaling
van het grotere geheel waar wij ook een deel van zijn.

Gigantisch raster
De film E.T.-contact brengt allerlei ervaringen die mensen hebben met buitenaards contact in beeld, zoals de eerder beschreven ervaringen van Zac en Antonio. Daarbij wordt de aard van
kosmisch bewustzijn en telepathie besproken en wetenschappelijk toegelicht. Eén van de aspecten hiervan is het kwantumper-
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spectief, waardoor je kunt verklaren hoe buiten tijd en ruimte,
dus sneller dan het licht, informatie doorgegeven kan worden
en er zelfs gereisd kan worden als je weet hoe het werkt. De
energetische en kwantumverbindingen van zwarte gaten en nulpunten zijn als gigantische netwerken en rasters van verbindingen, als buizen van licht die onder andere communicatie zoals
telepathie en multidimensionale reizen mogelijk maken. De
aarde is omringd door zo’n gigantisch raster van nulpunten en
lichtbuizen – het aarderaster. Dit raster zorgt voor de ervaring
van tijd en ruimte op aarde, de communicatie en het transport,
zowel planetair, interstellair als universeel. Tussen 2000 en 2012
is er een nieuw aarderaster gevormd dat als het ware om het
oude aarderaster heen ligt. Het oude raster is verstoord, onder
andere door het collectieve bewustzijn, en is daardoor niet meer
in verbinding met de rest van het universum. Het oude collectief
is afgescheiden en kunstmatig. Het nieuwe aarderaster is wel
compleet in harmonie en in overeenstemming met het galactische en universele geheel. Het vormt hierdoor de basis van een
nieuwe realiteit op aarde, een ‘nieuwe aarde’, die organisch van
bewustzijn en intelligentie is. Deze tijd op de aarde is daarom
bijzonder interessant, het is een herstel van de verbinding met
het grotere geheel, het melkwegstelsel en het universum. Het
geeft de mensheid de keuze: vasthouden aan een oud paradigma, kunstmatig en afgescheiden, of leven in een nieuw paradigma, organisch en verbonden.

Organische intelligentie
Deze herverbinding gaat gepaard met een enorme instroom van
nieuwe energie, waardoor oude patronen naar de oppervlakte
komen en zo ervaren, gezien en beoordeeld kunnen worden.
Het geeft de mensheid de mogelijkheid om door onderscheidingsvermogen te zien wat voedt en werkelijk groei ondersteunt
en wat dat niet doet. Tevens zijn er heel veel buitenaardse
wezens in geestelijke vorm en ook als mens op de aarde geïncarneerd. Deze dragen ook bij aan een verandering op de aarde.
Deze instroom van informatie, waar lichttaal dus een aspect van
is, is echt gigantisch en is bedoeld om op een natuurlijke wijze,
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door het ondersteunen van het ontwaken
van individuele mensen, de vernieuwing
en ontwikkeling van binnenuit te laten
ontstaan. Natuurlijk zijn er zoals altijd
tegenkrachten die met persoonlijk gewin
en oog voor chaos en verdeeldheid hun
eigen plan trekken. Maar in het grotere
geheel wordt ook dit meegenomen. Alles
draagt bij aan het ontstaan van een helder onderscheid tussen een kunstmatige
wereld, gevuld met kunstmatige intelligentie en methoden die tegen de kosmische orde ingaan, en een natuurlijke orde
– de organische intelligentie – gebaseerd
op het ontplooien van heelheid, verbinding, bewustzijn en liefde.

Volledig brein
Aan de basis van lichttaal en telepathie
staan bewustzijn en de ontwikkeling van
het volledige brein. Het volledige brein is
het afstemmen van je fysieke brein en de
energie daarvan op het nieuwe aarderaster en de nulpunten. Door het openen
van de energetische verbindingen, het

opruimen van verstorende blokkades en
belemmeringen en het herstellen, activeren en uitlijnen van de nulpunten, opent
je brein zich en wordt zo holografisch
coherent met het nieuwe aarderaster. Het
nieuwe aarderaster op zijn beurt is coherent met het grotere galactische raster.
Dit is op zijn beurt weer coherent met
het universele raster. Deze perfecte afstemming maakt dat alle verbindingen in
je menselijke brein en bewustzijn uitgelijnd en zo optimaal geactiveerd worden.
In het volledige brein functioneren alle
kwantumverbindingen optimaal en door
afstemming, intentie en focus kun je op
een compleet nieuwe manier informatie
ontvangen en zenden. Deze communicatie is onbegrensd, naar andere mensen,
naar delen van het melkwegstelsel en
het universum of waarop je je focust.
Alles is met alles verbonden en door
afstemming kun je specifieke informatie
en contacten leggen, informatie zenden
en ontvangen. Het is allemaal resonantie. Het ontwikkelen van het volledige
brein is het verhogen en uitlijnen van je
energie, je trilling en bewustzijn naar een

universeel niveau. Hiervoor moet je een
bepaalde grens van het collectieve planetaire veld passeren die een soort barrière
vormt. Eenmaal voorbij die energetische
frequentiegrens (734Herz gemeten in
de rotatiesnelheid van je cellen) klik je
automatisch in op de verbindingen met
het grotere geheel. Wanneer je door
bewustzijnsontwikkeling je trilling verder
leert verhogen, openen je waarneming
en ervaring zich meer en meer en word
je een bewuste schakel in kosmische
communicatie. Deze ontwikkeling
geschiedt doordat je via meditatie je
denken verstilt en afstemt op het grotere
bewustzijn van het universum. Het
centrum van dit universele bewustzijn
is de universele Bron, die kun je ervaren
als een soort gigantisch licht in het hart
van ons universum. Door je menselijke
bewustzijn daarvoor te openen, als het
ware je bewustzijnskabel daaraan te
verbinden, word je een bewuste schakel
in de kosmische communicatie.

Lichttaal is een verschijnsel van het
ontwaken van de universele herverbinding in mensen. Het is een uitdrukking
van het herstel van de telepathische
communicatie via het volledige brein met
je Hoger universele Zelf en met andere
multi-dimensionele wezens en intelligenties. Het ontwikkelen van lichttaal is
eigenlijk een deel van het ontwaken van
de herinnering van wie je werkelijk bent
en het innemen van je plaats als levende
schakel in een groot levend geheel van
samenhang, liefde, verbinding en groei.
Je wordt dan de stem van dit grotere
geheel, sprekend in de taal van het licht,
een drager van universeel organisch bewustzijn, die in een verwarrende wereld
helder kan onderscheiden wat waar is en
wat vals. •

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
Op 7 juli aanstaande geeft Caroline Cory in Doorn een seminar.
Meer info: www.omniumuniverse.com/Calendar/2018/7/

