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 ..Remember… 
wie je werkelijk bent

Module 1

oktober 2019

Om te begrijpen waar wij in zitten 
moeten we veel concepten 

tegelijkertijd begrijpen.
Wat is realiteit?  

Wat is energie?  
Wat is materie?

Rastervelden en hoe is alles verbonden? 
Tijd/ruimte, hoe werkt dit? 

Hoe zijn wij met elkaar verbonden? 

Onvoorwaardelijke Liefde Angst

Eenheid 
Co-creatie 
Verbinding 

Diep respect 
Verdraagzaamheid 

Compassie 

Afgescheidenheid 
Competitie 

Onderdrukking 
Conflict  
Macht 

Pijn 

Scheppingsveld 
Oorsprong van Creatie

Archonten 
Kunstmatige Intelligentie 

200,000 jaar geleden 

Voeding is energie

Geluid/muziek is energie

Woorden dragen een energie

Gedachte is energie 

Emotie - gevoel is energie
 

Intentie is energie=Energie = Trilling = Frequentie = Mathematische formule =
Informatie = Codes  = Geometrie = Geluid = Kleur =

Bewustzijn



Opgeslagen informatie 

en de vorige levens 
en ervaringen?
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Jij bent hier 

Jij bent hier 

+1000  
melkwegstelsels

Locale Universum

Trigonometrische basis

Mind Physical

Spirit

1. Mind
2. Spirit
3. Physical
4.Mind + Spirit
5.Mind + Physical
6.Spirit + Physical
7.Mind + Physical + Spirit

∞ =1=3=7= ∞

7 Aspecten:



Fysieke energie veld 
op minimaal 734 hrz

734 hrz

Hoger Zelf

Boven 734 hrz ben je in verbinding met je Hoger Zelf

0,1  
tot 733 hrs

734 hrz Hoger Zelf  
als poort  

tot het universum

Spirituele Energieveld

Geeft toegang tot je  
Spirit Energieveld

734 hrz Hoger Zelf  
als poort 

tot het universum

Spirit Energieveld

Geeft toegang tot 
je Hoger Bewustzijnslaag 

Bewustzijns- 
energieveld

universele trilling

Je Kern, 
Hoger Bewustzijn

Universele  Zelf

Gedrag fysieke  
realiteit

Emoties, gedachten, 
overtuigingen

Schepper Bron
Wie je werkelijk bent. 

Goddelijke Essentie
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Energie = 

Trilling = 
   

Informatie  = 
   

Codes  =  

Geometrie = 

Programma

Alles bij elkaar 
wordt dit uitgedrukt in 

(1879 - 1955)

energiematerie =

Hoeveel % 
zijn wij opgebouwd 

uit water? 

60% uit water 
73% hersenen en het hart

83% longen 
64% huid

79% spieren en nieren
31%botten



Het hele universum is mathematisch gevormd!
en perfect coherent !

aarde 
raster



Nulpunt

Celkern

Een cel

Gezonde cel

Cel met kanker

Electronen-spin-inversie  
zorgt ervoor dat de cellen en dus de aura 

energie verbruikt in plaats van energie uitzendt.  
De electronen draaien geïnverteerd of 

omgekeerd, vandaar het woord spin-inversie 
(omgekeerd draaien). 









Je Kern, 
Hoger Bewustzijn

Universele  Zelf

Gedrag fysieke  
realiteit

Emoties, gedachten, 
overtuigingen

Schepper Bron
Wie je werkelijk bent. 

Goddelijke Essentie
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Wij huisvesten meer dan 100 triljard  
bacteriën en andere levend organisme 
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2,5 kilo micro organisme
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Wat je aantrektWat je uitzend =



Fysieke DNA

man/vrouw 
licht/donker 
groot/klein 
kleur ogen 
kleur haar 
gewicht 
lengte 

persoonlijke eigenschappen

Goddelijke DNA 

Zelf ondersteunend  
Zelf beherend 

Zelf organiserend 
Zelf regenererend  
Universele Liefde 

Waarheid 
Goedheid 

Schoonheid

ervaringen
media/invloed 

voeding
overtuigingen

supplementen/medicijnen

Definitie van Blokkades

Blokkade is opgeslagen informatie in de vorm
van een emotie, ervaring of een overtuiging met 

een een lage trilling

Een blokkade is een energie dat 
NIET coherent met de Bron 

Hoe komen die overtuigingen allemaal in onze cellen?

onbewuste

Invloed van buitenaf

Omgeving Radio- tv- nieuws

Gedachten emoties van ouders

Invloed uit
Vorige levens

95%

Collectief



Fysieke DNA

man/vrouw 
licht/donker 
groot/klein 
kleur ogen 
kleur haar 
gewicht 
lengte 

persoonlijke eigenschappen

Goddelijke DNA 

Zelf ondersteunend  
Zelf beherend 

Zelf organiserend 
Zelf regenererend  
Universele Liefde 

Waarheid 
Goedheid 

Schoonheid

ervaringen
media/invloed 

voeding
overtuigingen

supplementen/medicijnen

Blokkades ontstaan door: 

Boosheid          150 hz 
Angst               100 hz 
Verdriet              75 hz 
Overtuigingen 
Informatie van buitenaf 
Straling 
Medicijnen

Opgeslagen  
programma

Ervaringen, indrukken, overtuigingen enz…

Programmed Blocks



PB is een opeenstapeling van oude pijn,  
die je gaandeweg je leven verzamelt 

Oude pijn heeft invloed op je emoties in nieuwe situaties 
die op de oude pijnlijke situaties lijken  

Zonder oude pijn hoeven nieuwe situaties  
helemaal niet pijnlijk te zijn. 

Efficiency system is heel  
sterk beïnvloedbaar

Verschil tussen entiteit en attachment 

Entiteit 
ontzielde lichamen (verdwaalde zielen)

Demoon-achtige

Attachment 
Levende personen die in je veld zitten 

 

Wanneer PB de 
overhand krijgt 

zal het vooral bezig zijn 
zichzelf te voeden

en ervaringen creëren
die voor hem

ondersteunend is. 



Wat houdt je tegen
te zijn wie je werkelijk bent?

Welke overtuigingen heb je 
wat is je houding? 

Wie is de baas? 
Waarom? 

Wat hebben we nodig om dit 
te overmeesteren?  

het zijn alleen maar programma’s



Jouw DNA zoals 
bedoelt, 

is perfect uitgelijnd 
met het 

Universele DNA, 
de informatie 

en 
resonantie van 

jouw 
Goddelijke Essentie 

en van de Bron.

Joy—w dMa soals 
bedooooelt, iixzzs 

paerfurteect 
uitwqdgelijiturnd 

moutet het 
xcnivfgrsele DvvvA, 
de informereratie en 
resonadagntie vayrn 
josgabuw Giutdelijke 
Esxxvlwentie en van 
ddag;wne Bdcrqron.

Ik vraag en mijn intentie is  
om alle energieën, overtuigingen, en ervaringen 

 los te laten, transformeren, transmuteren 
(onderwerp)  

Vanaf begin der tijden, in alle dimensies en realiteiten  
uit mijn vorige en parallelle levens  

uit mijn bewuste, 
onbewuste en cel geheugen  

eens en voor altijd. 

Adem diep in… en uit…

Vraag en Intentie Methode 

Wel de herinneringen 
maar niet meer 

de ladingen



Nulpunt en rasterveld aanwezig van het Higgs Veld
tot aan de verste uiteinde van het universum

Trilling = frequentie = informatie = bewustzijn

Optimale en coherente  
trilling

cellen

organen

Een gezond mens in lichaam en geest 
hee/ minimaal een trilling van 734 

bewustzijnshertz 

Fysieke energie veld
op minimaal 734 hrz

+734 hrz

Hoger Zelf

Poortaal 
gee/ toegang tot

je Hoger Bewustzijnslaag 
0,1 

tot 733 hrz

Chakra’s
trilling  

van 
projectie

Informatie         guidance

Hoofd Kwartier                     DE BRON

Collectieve informatie Verstoorde verbinding Bron



Brein kanalen
1,2,3

Licht!
Geluid!
Gedachten!

Code!
Informatie

Je bent in staat 
de programma’s op te heffen

wanneer je dit herkent.

Je bent niet afhankelijk 
van de buitenwereld.  



Nulpunt 
in hypofyse

Nulpunt 
in achter  
thymus

Nulpunt 
in achter  

navel

Creatie door 
gedachten + verlangen + geloof + overgave

gearticuleerde intentie

verlangen
voelen Emotie

Geloven

Gedachten
BRON

734 hrz
Hoger Zelf  

als poort 
tot het universum

Spirit Energieveld

Geeft toegang tot 
je Hoger Bewustzijnslaag 

Bewustzijns- 
energieveld

Universele trilling

Licht!
Geluid!
Gedachten!

Code!
Informatie



Wortel van 1% is genoeg om een verschil te maken 

Maharishi Effect is het effect van gezamenlijke focus en 
meditatie op wereldvrede
en het effect ervan in oorlogsgebieden en zwaar belaste wijken 
met verhoogde agressie en criminaliteit, zoals the Bronx in the 
VS. 
Wortel van 1% maakt al verschil. Want het werkt namelijk 
exponentieel. 

Plaats= wortel (Populatie plaats *1%)= # mediterende 
dus wortel van 244,300 mensen *1%= 48 mediterende 
6,261= 8 mediterende 
2,335 = 5 mediterende 
1,053,960 mensen= 103 mediterende 
wereld= 6,940,000,000 mensen= 8331 mediterende 

Etherisch Dubbel

* Het lichaam is gevormd naar het 
etherisch dubbel. 
* Het bevat alle informatie om het lichaam 
te laten functioneren. 
* Het is een paar centimeter breder dan 
het fysieke lichaam
* Het is niet van het lichaam te scheiden.  
* Het is het gebied waar healing 
plaatsvind. 
* Hierin bevind zich o.a ook het 
meridianen systeem 
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JIJ

Bron

Bron
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Remember
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Deze her-Innering  
IS  

jouw Her-Eniging  
of  

Vereniging  
met je  

Goddelijke Zelf
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Één  
worden  

met de Universele Bron  
betekent simpelweg  

het deeltje in jou 
her-inneren en her-kennen  
dat jij een fractie bent van  

het Goddelijke geheel.  

Twee werelden 
Een mens

Vrije keuze

Geloof in mogelijkheden

want 
als je niet in mogelijkheden geloo/, 

dan geloof je niet in jezelf

als wij ons lichaam overwinnen
dan ervaar je geluk zonder reden
en wordt je minder verleid om te 

geloven dat je iets buiten je nodig hebt
om je gelukkig te maken 



Energetische EHBO

Posttraumatische dystrofie 

Intentie en focus is de basis van alle healing



Intentie + focus + water =  programmeren 

Situatie nu Ideale situatie

Switch

Klap

Situatie nu Ideale situatie



De krachtige Bagah

Bij brandwonden aan je oorlellen wrijven

Witte tandpasta

Bloeddruk verhogend of verlagend oefening

Blauw licht



Invictus 

I am the master of my fate,  
I am the captain of my soul… 

William Ernest Henley

Ik ben de meester van mijn lot,  
Ik ben de kapitein van mijn ziel….


