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1.	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  

1.1	  Inleiding	  
	  
Lichttrilling	  is	  het	  werkzame	  bestanddeel	  dat	  is	  opgeslagen	  in	  de	  vloeistof	  van	  de	  
Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies.	  Lichtfrequenties	  zijn	  informatievelden.	  De	  
drager	  van	  informatie	  is	  water	  en	  daarnaast	  brandewijn	  als	  conserveermiddel	  
(11%	  alcohol).	  
	  

1.1.1	  Licht	  genereert	  zelfgenezing	  
	  
De	  lichttrilling	  van	  een	  Healing	  Arts	  flesje	  activeert	  licht	  als	  bron	  van	  
zelfgenezing	  en	  werkt	  op	  de	  fijnstoffelijke	  lichamen;	  de	  emotionele,	  mentale	  en	  
spirituele	  lichamen.	  Deze	  sturen	  het	  fysieke	  lichaam	  aan.	  Daarnaast	  heeft	  het	  
fysieke	  lichaam	  een	  eigen	  intelligentie	  wat	  wij	  lichaamsintelligentie	  noemen.	  
Deze	  lichaamsintelligentie	  is	  aangesloten	  op	  ons	  Bron	  bewustzijn.	  Ons	  DNA	  is	  
een	  representant	  van	  dit	  lichaamsbewustzijn.	  Het	  is	  zuiver	  en	  eerlijk	  en	  de	  
informatie	  wordt	  niet	  gekleurd	  door	  emoties.	  De	  lichaamsintelligentie	  praat	  met	  
ons	  door	  gevoel	  en	  intuïtie.	  Veel	  mensen	  moeten	  opnieuw	  leren	  met	  het	  
lichaamsgevoel	  te	  communiceren	  omdat	  zij	  dit	  in	  hun	  kindertijd	  zijn	  gaan	  
onderdrukken.	  
De	  Healing	  Arts	  flesjes	  werken	  langs	  twee	  kanten.	  Zij	  herstellen	  de	  verbinding	  
met	  onze	  lichaamsintelligentie,	  gevoel	  en	  intuïtie	  worden	  sterker	  en	  vergroten	  
onze	  zelfsturing	  en	  mogelijkheid	  tot	  zelfgenezing.	  De	  Healing	  Arts	  flesjes	  
versterken	  de	  verbinding	  met	  ons	  Bronbewustzijn,	  het	  Hoger	  Zelf	  en	  andere	  
zelven.	  Dit	  geeft	  groei	  in	  bewustzijn	  en	  inzicht	  in	  het	  grote	  geheel	  en	  opent	  je	  
voor	  meer	  liefde	  voor	  jezelf	  en	  voor	  anderen.	  
	  

1.1.2	  Wij	  zijn	  kleur	  en	  lichtgeometrie	  
	  
Wij	  bestaan	  in	  fijnstoffelijke	  vorm	  uit	  een	  aaneenschakeling	  van	  lichtenergieën	  in	  
allerlei	  kleuren	  en	  gradaties	  van	  kleuren,	  plasma	  velden,	  geometrische	  vormen	  
en	  trillingsfrequenties.	  Iedere	  lichttrilling	  is	  een	  drager	  van	  informatie	  en	  geeft	  
impulsen	  aan	  ons	  bewustzijn.	  Iedere	  lichttrilling	  draagt	  ook	  een	  bepaalde	  
kwaliteit	  van	  liefde	  en	  geeft	  een	  impuls	  aan	  ons	  gevoel	  waarvan	  ons	  hart	  het	  
centrum	  is.	  Ieder	  flesjes	  Healing	  Arts	  draagt	  of	  vertegenwoordigt	  een	  bepaald	  
trillingsveld	  van	  liefde	  en	  bewustzijn.	  Als	  jij	  je	  aangetrokken	  voelt	  tot	  dit	  
bepaalde	  flesje,	  dan	  betekent	  het	  dat	  jouw	  Hoger	  Zelf	  of	  jouw	  
lichaamsintelligentie	  jou	  de	  signalen	  geeft	  dat	  jij	  toe	  bent	  om	  in	  jezelf	  die	  
lichttrilling	  te	  activeren	  die	  dit	  flesje	  vertegenwoordigt.	  
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1.1.3	  Herschrijven	  van	  wie	  je	  bent	  
	  
Je	  kunt	  naar	  emotionele	  en	  mentale	  blokkades	  kijken	  als	  energetische	  stagnaties,	  
de	  energie	  stroomt	  niet	  door	  in	  een	  bepaald	  lichaamsgebied.	  Wanneer	  wij	  
openstaan	  voor	  de	  reden	  van	  een	  stagnatie	  en	  voldoende	  liefde	  voor	  onszelf	  
voelen	  om	  de	  emotionele	  pijn	  die	  daar	  soms	  al	  levens	  lang	  opgeslagen	  ligt	  te	  
doorvoelen,	  dan	  kunnen	  wij	  dat	  lichaamsgebied	  overschrijven	  met	  onze	  ervaring	  
in	  het	  nu.	  De	  Healing	  Arts	  lichtfrequenties	  geven	  zowel	  het	  bewustzijn	  als	  het	  
liefdesveld	  dat	  nodig	  is	  voor	  herschrijving.	  Zij	  hebben	  een	  directe	  werking	  op	  de	  
doorstroming	  van	  alle	  lichtkanalen	  en	  de	  trillingsfrequentie	  ervan.	  Hoe	  hoger	  
jouw	  lichtveld	  trilt,	  hoe	  meer	  licht	  er	  door	  je	  velden	  stroomt.	  De	  Healing	  Arts	  
lichtfrequenties	  helpen	  je	  je	  lichttrilling	  te	  verhogen,	  nieuwe	  lichtvelden	  aan	  te	  
zetten	  en	  verstoringen	  op	  te	  lossen.	  Iedere	  verandering	  in	  jouw	  lichttrilling	  heeft	  
een	  effect	  op	  je	  bewustzijn	  van	  wie	  jij	  bent	  en	  je	  relatie	  tot	  het	  grotere	  geheel.	  
Zelfgenezing	  is	  een	  logisch	  gevolg	  van	  inzicht	  en	  grotere	  liefde	  voor	  wie	  jij	  in	  
essentie	  bent.	  
	  

1.1.4	  Aarding	  of	  ascentie?	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Frequencies	  ondersteunen	  het	  proces	  van	  aarding.	  
Aarding	  is	  in	  eerste	  instantie	  een	  proces	  van	  ascentie	  en	  het	  vermogen	  om	  alle	  
lichtlichamen	  die	  om	  en	  in	  ons	  vibreren,	  volledig	  in	  het	  fysieke	  lichaam	  te	  
integreren.	  Als	  het	  fysieke	  lichaam	  meer	  op	  de	  lichtfrequentie	  resoneert,	  gaat	  de	  
trilling	  van	  ons	  lichaam	  omhoog	  en	  ondersteunen	  we	  het	  lichaam	  met	  het	  proces	  
van	  ascentie.	  Ascentie	  is	  de	  overgang	  van	  een	  driedimensionaal	  lichaam	  naar	  een	  
vijf	  dimensionaal	  lichaam.	  	  
Aarding	  is	  ook	  dat	  we	  onze	  lichtlichamen	  weer	  in	  verbinding	  brengen	  met	  de	  
lichtvelden	  van	  de	  aarde.	  Als	  mens	  zijn	  we	  hier	  op	  aarde	  om	  het	  spirituele	  in	  het	  
stoffelijke	  te	  manifesteren	  ofwel	  om	  alles	  in	  trilling	  en	  liefde	  te	  verhogen	  en	  van	  
de	  aarde	  een	  mooie	  en	  natuurlijke	  leefplek	  te	  maken.	  
Met	  dat	  ons	  fysiek	  lichaam	  op	  een	  hogere	  trilling	  werkt,	  verhoogt	  dat	  ook	  het	  
DNA	  (een	  hoger	  DNA	  percentage	  opent	  zich)	  en	  de	  feitelijke	  intelligentie	  van	  ons	  
lichaam	  en	  ons	  bewustzijn.	  Daarmee	  brengen	  we	  oplossingen	  naar	  voren	  voor	  de	  
aarde	  die	  gunstiger	  zijn	  voor	  het	  milieu	  en	  onszelf.	  
Aarding	  is	  ook	  om	  in	  het	  hier	  en	  nu	  te	  zijn.	  Deel	  van	  het	  werk	  met	  de	  Healing	  Arts	  
flesjes	  is	  om	  volledig	  aanwezig	  te	  zijn	  in	  wie	  je	  nu	  bent	  en	  alle	  op	  het	  verleden	  
gebaseerde	  patronen	  en	  reacties	  op	  te	  ruimen	  en	  te	  herschrijven.	  
Wij	  zijn	  geaard	  en	  in	  balans	  als	  we	  beseffen	  dat	  ons	  energiesysteem	  net	  zo	  ver	  
uitreikt	  in	  de	  dimensies	  als	  in	  de	  dimensionale	  lagen	  van	  de	  aarde.	  We	  
onderscheiden	  daarbij	  de	  vier	  chakra’s	  	  van	  de	  aarde:	  	  de	  dolfijnen	  laag,	  de	  holle	  
aarde,	  de	  walvis	  laag	  en	  het	  kernkristal	  van	  de	  aarde.	  Deze	  connecties	  geven	  ons	  
ook	  daadwerkelijke	  ervaringen	  van	  de	  energieën	  van	  de	  dolfijnen	  enz.	  in	  ons	  
lichaam.	  
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1.2	  Hoe	  te	  gebruiken?	  

1.2.1	  Inname	  
	  
Inname	  is	  belangrijk.	  In	  de	  inleiding	  beschreven	  wij	  hoe	  de	  lichtdruppels	  de	  
lichtlichamen	  activeren	  en	  uiteindelijk	  het	  emotionele,	  mentale	  en	  fysieke	  
lichaam	  herschreven	  worden.	  Waar	  wij	  bepaalde	  gevoelens	  onderdrukken,	  halen	  
we	  bewustzijn	  weg	  uit	  bepaalde	  lichaamsdelen.	  Waar	  geen	  bewustzijn	  is,	  is	  geen	  
lichtgeometrie.	  De	  lichtgeometrie	  is	  de	  aansturing	  van	  het	  veld	  van	  bewustzijn	  
en	  bepaalt	  de	  kwaliteit	  van	  het	  zelfgenezend	  vermogen	  van	  het	  fysieke	  lichaam.	  
Inname	  herstelt	  het	  veld	  van	  lichtgeometrie	  van	  organen,	  weefselvloeistoffen,	  
spieren,	  botten,	  de	  ruggengraat	  en	  de	  hersenen.	  Dit	  zet	  uiteraard	  een	  proces	  van	  
ontgiften	  op	  gang,	  dus	  het	  drinken	  van	  veel	  water	  is	  belangrijk.	  Inname	  van	  de	  
druppels	  geeft	  een	  verhoogde	  lichaamsdoorstroming	  en	  verhoogt	  de	  
fijngevoeligheid	  en	  de	  (buiten)	  zintuigelijke	  vermogens.	  
	  
	  

1.2.2	  Hoeveel	  druppels?	  
	  
Belangrijk	  is	  om	  naar	  de	  eigen	  intuïtie	  te	  luisteren	  en	  te	  voelen	  hoeveel	  druppels	  
jouw	  lichaam	  wil.	  Dat	  kan	  van	  dag	  tot	  dag	  verschillen.	  De	  ene	  dag	  wil	  je	  druppels	  
innemen	  en	  druppels	  op	  je	  lichaam	  druppelen,	  de	  andere	  dag	  wil	  de	  drie	  
druppels	  en	  de	  volgende	  dag	  vijf.	  	  
De	  dosering	  hangt	  af	  van	  de	  lichtdoorlaatbaarheid	  en	  sensitiviteit	  van	  een	  fysiek	  
lichaam.	  	  
Bij	  het	  overdag	  innemen	  van	  een	  remedie	  ondersteunt	  de	  lichtremedie	  om	  in	  
liefde	  bij	  jezelf	  te	  blijven	  in	  wie	  je	  nu	  bent.	  ‘s	  Nachts	  ondersteunt	  een	  
lichtfrequentie	  je	  om	  geen	  ongewenste	  energieën	  toe	  te	  laten	  en	  jouzelf	  te	  
verbinden	  met	  jouw	  andere	  zelven	  en	  lichtenergieën	  van	  andere	  ‘beings’	  buiten	  
tijd	  en	  ruimte.	  
	  
Als	  je	  het	  lastig	  vindt	  om	  goed	  te	  voelen	  welke	  dosering	  voor	  jou	  juist	  is,	  dan	  is	  
een	  goed	  gemiddelde:	  2	  x	  2	  druppels	  per	  dag.	  Het	  liefst	  innemen	  ’s	  ochtends	  voor	  
je	  opstaat	  en	  ’s	  avonds	  als	  je	  naar	  bed	  gaat	  zodat	  je	  even	  de	  tijd	  hebt	  om	  door	  te	  
voelen	  wat	  de	  druppels	  in	  je	  lichaam	  doen.	  
Ook	  kun	  je	  naar	  gevoel	  en	  intuïtie	  een	  druppel	  op	  de	  huid	  aanbrengen,	  
bijvoorbeeld	  hoofd,	  voetzolen,	  ruggengraat,	  hart	  en	  derde	  oog.	  Iedere	  plek	  is	  
in	  principe	  goed	  en	  de	  druppel	  doet	  ter	  plekke	  zijn	  schoonmaak	  en	  
ophogingswerk.	  
	  

	  1.2.3	  Energetische	  werking	  
	  
De	  lichtremedies	  vergroten	  jouw	  bewustzijn	  omdat	  je	  met	  hulp	  van	  de	  
lichtremedies	  informatie	  ontvangt	  door	  helder	  voelen,	  zien,	  horen,	  ruiken	  of	  
weten.	  Deze	  velden	  van	  informatie	  bestrijken	  de	  eigen	  kindertijd	  en	  vorige	  
levens	  tot	  in	  de	  tijd	  van	  Atlantis,	  Lemurië	  en	  de	  oorsprong	  van	  de	  aarde.	  De	  
lichtremedies	  activeren	  het	  galactisch	  bewustzijn;	  velden	  van	  informatie	  voorbij	  
de	  aarde	  en	  levens	  op	  planeten,	  sterren	  en	  lichtschepen	  met	  een	  hogere	  
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lichtfrequentie	  dan	  de	  aarde.	  Je	  krijgt	  meer	  inzicht	  in	  het	  totaal	  van	  jouw	  andere	  
‘zelven’	  en	  wordt	  ondersteund	  om	  de	  andere	  zelven	  te	  integreren	  in	  jouw	  aardse	  
realiteit	  zodat	  dit	  een	  uitdrukking	  wordt	  van	  jouw	  totale	  bewustzijn.	  
	  

1.2.4	  Energetische	  reactie	  
	  
Als	  je	  druppels	  inneemt	  of	  een	  flesje	  vasthoud,	  kan	  dit	  een	  behoorlijke	  
lichamelijke	  reactie	  geven.	  Het	  lichaam	  geeft	  de	  opgeslagen	  informatie	  van	  een	  
blokkade	  vrij	  en	  de	  oorzaak	  waarom	  een	  blokkade	  ontstaan	  is.	  Dit	  kan	  gebeuren	  
in	  de	  vorm	  van	  fysieke	  reacties	  als	  trillen,	  schudden	  of	  koude	  en	  warmte	  
sensaties,	  in	  de	  vorm	  van	  emotionele	  reacties	  en/of	  in	  de	  vorm	  van	  beelden,	  
geluiden,	  woorden	  en	  geuren.	  Jouw	  lichaamsbewustzijn	  weet	  precies	  wat	  jij	  
nodig	  hebt	  om	  de	  doorstroming	  van	  lichtenergie	  in	  je	  lichaam	  te	  veranderen,	  dus	  
alle	  beweging	  en	  trilling	  is	  ondersteunend	  daaraan.	  Het	  beste	  advies	  is	  om	  dit	  
gewoon	  te	  laten	  gebeuren	  en	  het	  niet	  te	  willen	  weten	  wat	  er	  gebeurt.	  Als	  je	  in	  je	  
bed	  ligt	  en	  dit	  gebeurt,	  dan	  ben	  je	  volkomen	  veilig.	  Trilt	  je	  lichaam	  erg	  hard,	  dan	  
is	  het	  innemen	  van	  een	  paar	  extra	  druppels	  vaak	  de	  ondersteuning	  die	  je	  lichaam	  
nodig	  heeft	  om	  tot	  rust	  te	  komen	  (en	  het	  doorstromingsproces	  rond	  te	  maken).	  
De	  energetische	  reactie	  is	  belangrijk	  omdat	  we	  daarmee	  het	  lichaam	  de	  ruimte	  
geven	  haar	  eigen	  wijsheid	  en	  zelfgenezend	  vermogen	  te	  activeren	  zodat	  zij	  het	  
energetische	  raster	  of	  grid	  voor	  het	  fysieke	  lichaam	  kan	  verschuiven	  en	  ophogen.	  
	  

1.3	  Mogelijkheden	  van	  gebruik	  van	  de	  Healing	  Arts	  druppels	  

1.3.1	  Inname	  bij	  ziekte	  
	  
De	  Healing	  Arts	  kun	  je	  gebruiken	  bij	  uiteenlopende	  psychosomatische	  klachten	  
voor	  ondersteuning	  en	  activering	  van	  het	  zelfgenezend	  vermogen.	  Voorbeelden	  
zijn	  ME,	  burn-‐out,	  eczeem,	  zware	  hoofdpijn,	  astma,	  ADHD,	  vormen	  van	  autisme	  
en	  vele	  andere	  psychische	  en	  soms	  meer	  fysieke	  klachten	  bij	  volwassenen	  en	  
kinderen.	  Met	  name	  kinderen	  zijn	  soms	  zo	  gevoelig	  dat	  een	  flesje	  Healing	  Arts	  
ook	  bij	  acute	  klachten	  het	  zelfgenezend	  vermogen	  direct	  activeert.	  
Alle	  psychische	  en	  lichamelijke	  klachten	  zijn	  in	  wezen	  een	  uitnodiging	  tot	  
bewustwording	  en	  om	  eerder	  naar	  de	  signalen	  van	  je	  lichaam,	  je	  gevoel	  en	  
intuïtie	  te	  luisteren.	  	  
	  

1.3.2	  De	  druppels	  bij	  kinderen	  
	  
Voor	  de	  kinderen	  van	  deze	  tijd	  zijn	  de	  Healing	  Arts	  een	  geweldige	  ondersteuning	  
om	  zich	  thuis	  te	  voelen	  op	  aarde,	  omdat	  de	  lichtremedies	  hen	  spiegelen	  en	  zij	  
zich	  in	  de	  velden	  van	  de	  flesjes	  herkennen.	  Kinderen	  kiezen	  zelf	  ‘de	  flesjes’	  
waarmee	  zij	  willen	  werken.	  Bij	  kinderen	  werken	  de	  flesjes	  snel	  en	  zij	  geven	  zelf	  
aan	  als	  het	  ‘klaar’	  is.	  	  De	  Healing	  Arts	  activeren	  de	  intuïtieve	  vermogens	  van	  de	  
kinderen	  en	  brengen	  ze	  terug	  bij	  Zich	  Zelf.	  Zie	  artikelen	  hierover	  op	  de	  website	  
www.healingarts.nl.	  Als	  je	  je	  aangesproken	  voelt	  om	  zelf	  met	  kinderen	  te	  werken	  
of	  in	  je	  eigen	  innerlijke	  kind	  meer	  vrijheid,	  creativiteit	  en	  multi-‐dimensionaliteit	  
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te	  erkennen,	  zijn	  er	  cursussen	  ‘Coachen	  van	  kinderen’	  of	  “Innerlijke	  kind	  
workshop’.	  
Een	  aantal	  leerkrachten	  werkt	  met	  de	  Healing	  Arts	  in	  de	  klas.	  Dit	  verhoogt	  de	  
concentratie	  en	  geeft	  de	  kinderen	  meer	  innerlijke	  rust.	  
	  

1.3.3	  Geboorte	  en	  stervensbegeleiding	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  helpen	  bij	  geboorte	  en	  sterven,	  beiden	  
zijn	  overgangen	  van	  de	  hogere	  dimensies	  naar	  de	  aarde	  of	  van	  de	  aarde	  naar	  de	  
sferen.	  	  
Geboorte	  verloopt	  met	  meer	  gemak	  en	  ontspanning,	  omdat	  de	  inkomende	  ziel	  de	  
lichtvelden	  herkent	  waar	  hij	  vandaan	  komt	  en	  daarmee	  makkelijker	  kan	  
incarneren.	  Het	  stervensproces	  verloopt	  rustiger	  en	  blijer,	  omdat	  de	  ziel	  in	  het	  
fysieke	  lichaam	  al	  de	  liefdestrilling	  van	  de	  hogere	  dimensies	  van	  ‘na	  de	  dood’	  kan	  
ervaren,	  waardoor	  angst	  om	  dood	  te	  gaan	  minder	  speelt	  en	  de	  ziel	  rustiger	  zijn	  
lichaam	  kan	  verlaten.	  
	  

1.3.4	  Dieren	  en	  planten	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  zijn	  heel	  goed	  bruikbaar	  bij	  dieren,	  
planten,	  bossen	  en	  huizen.	  Een	  dier	  wordt	  met	  de	  Healing	  Arts	  geholpen	  om	  zich	  
zijn	  zielenaard	  te	  herinneren	  en	  reageert	  direct	  op	  het	  veld	  van	  
onvoorwaardelijke	  liefde	  dat	  de	  flesjes	  bevatten.	  Een	  dier	  heeft	  een	  groter	  zelf	  
herstellend	  vermogen	  omdat	  het	  niet	  de	  emotionele	  en	  mentale	  velden	  draagt	  
zoals	  een	  mens.	  	  
Alle	  levende	  systemen	  kunnen	  met	  behulp	  van	  de	  Healing	  Arts	  beter	  
functioneren:	  de	  lichtfrequentie	  wordt	  verhoogd,	  de	  vitaliteit	  neemt	  toe	  en	  de	  
weg	  wordt	  vrij	  gemaakt	  voor	  (her)verbinding	  met	  deva’s.	  
	  

1.4	  Cursussen	  Healing	  Arts	  Therapie	  
	  
Als	  je	  voelt,	  dat	  het	  energetisch	  werk	  belangrijk	  is	  en	  je	  er	  meer	  van	  wilt	  
begrijpen,	  dan	  raden	  we	  je	  aan	  een	  van	  de	  Healing	  Arts	  cursussen	  te	  volgen	  in	  de	  
Healing	  Arts	  Therapie.	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  cursussen:	  
Basiscursus:	  Een	  eendaagse	  cursus	  over	  de	  werking	  van	  de	  verschillende	  
lichtremedies,	  inzicht	  in	  de	  samenhang	  tussen	  lichtenergie	  en	  bewustzijn.	  inzicht	  
in	  de	  metafysica	  van	  de	  lichtremedies	  en	  praktische	  toepassing	  van	  de	  remedies.	  
Verdiepingscursus:	  Inmiddels	  zijn	  er	  drie	  elkaar	  opvolgende	  
verdiepingscursussen.	  Het	  thema	  van	  de	  eerste	  verdiepingscursus	  is	  healing	  van	  
alle	  aarde-‐incarnaties,	  familiekarma,	  de	  kindertijd	  en	  het	  huidige	  leven.	  De	  
tweede	  verdiepingscursus	  betreft	  het	  aarden	  in	  andere	  bewustzijnsrealiteiten,	  
het	  uitbreiden	  van	  het	  bewustzijn	  als	  galactische	  wereldburger	  en	  het	  helen	  van	  
en	  herverbinden	  met	  planetaire	  incarnaties,	  met	  de	  kabbala	  en	  het	  healen	  op	  
DNA	  niveau,.	  De	  derde	  verdiepingscursus	  	  betreft	  het	  handelen	  als	  creator	  vanuit	  
de	  Ik	  Ben	  Aanwezigheid.	  
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In	  de	  verdiepingscursussen	  leer	  je	  werken	  met	  je	  eigen	  intuïtie	  en	  
bewustzijnsgroei	  en	  het	  synchrone	  proces	  van	  heel	  wording.	  
	  
Actuele	  cursusdata,	  uitgebreide	  cursusinformatie	  en	  prijzen	  vind	  je	  op:	  
www.healingarts.nl.	  	  
Bovenstaande	  verdiepingscursussen	  worden	  gegeven	  door	  een	  aantal	  docenten	  
Healing	  Arts	  die	  zowel	  de	  basiscursus	  als	  hun	  eigen	  verdiepingscursussen	  vanuit	  
hun	  specifieke	  achtergrond	  en	  bezieling	  geven:	  
http://www.healingarts/nl/docententeam	  
	  

1.5	  Website	  
	  
www.healingarts.nl	  is	  een	  uitgebreide	  website	  met:	  
–	  informatie	  over	  nieuwe	  series	  
–	  blogs	  van	  therapeuten	  met	  hun	  ervaringen	  
–	  recente	  cursusinformatie	  en	  agenda	  voor	  lezingen	  en	  workshops	  
–	  therapeuten	  die	  met	  de	  Healing	  Arts	  werken	  in	  verschillende	  disciplines	  
–	  nieuwsbrieven	  
–	  artikelen	  die	  zijn	  verschenen	  in	  de	  nieuwsbrief	  van	  Healing	  Arts	  
–	  artikelen	  in	  bladen	  zoals	  o.a.	  ‘Educare’	  en	  ‘Spiegelbeeld’	  
–	  een	  uitgebreide	  literatuurlijst	  voor	  verdere	  studie	  en	  verdieping	  
–	  toepasselijke	  films,	  inspirerende	  interviews	  
De	  website	  is	  ook	  	  in	  het	  Engels	  beschikbaar.	  	  
	  

1.6	  Achtergrond	  Healing	  Arts	  
	  

Joanne	  van	  Wijgerden	  ontwikkelt	  de	  Liquid	  Light	  Frequencies	  dozen	  en	  sprays.	  
Zij	  werkt	  hierin	  in	  co-‐creatie	  met	  zowel	  fysieke	  mensen	  als	  met	  ‘beings’	  uit	  de	  
geestelijke	  wereld.	  Iedere	  doos	  of	  spray	  heeft	  een	  eigen	  bewustzijnsveld	  dat	  
aangeeft	  hoe	  het	  tot	  stand	  wil	  komen.	  Joanne	  is	  wat	  je	  noemt	  een	  klank-‐
alchemist.	  Een	  alchemist	  verandert	  lood	  in	  goud.	  Op	  bewustzijnsgebied	  betekent	  
dit	  dat	  de	  lagere	  trilling	  van	  de	  gedachtewereld	  van	  het	  ego	  (met	  zijn	  gebrek,	  
tekort,	  lijden,	  angst,	  vasthouden	  aan	  het	  oude)	  aangeraakt	  wordt	  door	  de	  hogere	  
bewustzijnsvelden	  van	  de	  Ik	  Ben	  (onvoorwaardelijke	  liefde	  en	  
eenheidsbewustzijn)	  en	  onze	  andere	  zelven	  en	  multi-‐dimensionaliteit.	  Meer	  en	  
meer	  is	  het	  belangrijk	  dat	  wij	  de	  nieuwe	  mogelijkheden	  na	  2012	  omzetten	  in	  
nieuwe	  potenties	  en	  het	  openen	  van	  nieuwe	  tijdlijnen.	  Wij	  ervaren	  meer	  en	  meer	  
dat	  wijzelf	  liefde	  zijn	  en	  dat	  het	  doel	  op	  aarde	  is	  om	  in	  eenheid	  en	  afstemming	  
met	  onze	  multidimensionale	  zelven	  hier	  op	  aarde	  te	  leven	  en	  vanuit	  ons	  
oneindige	  potentieel	  een	  mooie	  en	  leefbare	  aarde	  te	  creëren	  met	  elkaar.	  
	  
Joanne	  heeft	  een	  academische	  achtergrond	  en	  heeft	  opleidingen	  gevolgd	  op	  het	  
gebied	  van	  healing	  en	  spiritualiteit.	  Zij	  maakt	  sinds	  1997	  de	  flesjes	  Healing	  Arts	  
en	  werkt	  sindsdien	  als	  pionier,	  inspirator	  en	  facilitator	  en	  geeft	  lezingen	  en	  
workshops	  op	  het	  gebied	  van	  multi-‐dimensionaliteit	  en	  Coachen	  van	  Kinderen	  
en	  nieuwe	  thema’s	  die	  zich	  aandienen.	  Zij	  heeft	  12	  jaar	  lang	  therapeuten	  en	  
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docenten	  getraind	  in	  het	  werken	  met	  de	  Healing	  Arts.	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  een	  
groep	  docenten	  die	  dit	  werk	  met	  veel	  passie	  doen.	  
	  
‘Ik	  wens	  je	  het	  wonder	  toe	  van	  het	  omarmen	  van	  jouw	  multi-‐dimensionaliteit,	  jouw	  
innerlijke	  kind(eren),	  toenemende	  scheppingskracht	  en	  om	  in	  liefde	  jezelf	  te	  zijn.	  
Geluk,	  vrede,	  extase,	  vernieuwing,	  speelsheid	  en	  creativiteit	  zijn	  hier	  en	  nu.	  Dat	  de	  
Healing	  Arts	  lichtfrequenties	  jou	  mogen	  ondersteunen	  om	  dit	  direct	  te	  ervaren,	  
	  
Een	  harte-‐groet,	  	  
	  
Joanne	  van	  Wijgerden	  
	  
	  
	  

1.7	  Disclaimer	  
	  
N.B.	  De	  Healing	  Arts	  series	  vallen	  onder	  de	  warenwet	  en	  zijn	  geen	  geneesmiddel.	  
Dat	  houdt	  in	  dat	  uitsluitend	  een	  energetische	  ondersteuning	  wordt	  gegeven	  met	  
de	  lichtfrequenties	  (zie	  Gerber)	  en	  nooit	  aanspraak	  gemaakt	  kan	  worden	  dat	  een	  
lichtfrequentie	  genezend	  werkt	  op	  een	  bepaalde	  ziekte.	  Wel	  kunnen	  we	  zeggen	  
dat	  herstel	  van	  het	  fijnstoffelijke	  lichaam	  en	  verhoging	  van	  de	  trillingsfrequentie	  
het	  zelfgenezend	  vermogen	  van	  het	  lichaam	  herstelt	  en	  dat	  afwezigheid	  van	  
energetische	  blokkades	  in	  het	  lichaam	  leidt	  tot	  een	  optimale	  gezondheid.	  
Als	  de	  behandeling	  in	  overeenstemming	  is	  met	  de	  universele	  wet	  van	  liefde	  geeft	  
de	  lichttrilling	  van	  de	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  een	  nieuwe	  
energetische	  structuur	  aan	  het	  fysieke	  lichaam,	  wat	  vreugde,	  licht	  en	  
handelingskracht	  geeft	  als	  nieuwe	  staat	  van	  Zijn.	  	  
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2.	  Beschrijvingen	  Hybrid	  Children	  Frequencies	  
	  

2.1	  Christ-‐a-‐Bell	  
	  
Christ-‐a	  Bell	  nodigt	  ons	  uit	  om	  meer	  samen	  te	  werken	  en	  te	  co-‐creëren	  met	  onze	  
andere	  multidimensionele	  zelven.	  Dit	  is	  een	  reis	  van	  zelfontdekking	  in	  een	  
veilige,	  voedende	  omgeving.	  Dit	  ondersteunt	  een	  quantum	  holografisch	  veld	  dat	  
onze	  lichtlichamen	  en	  fysieke	  lichamen	  (met	  verschillende	  densiteit)	  meer	  met	  
elkaar	  integreert.	  Als	  we	  onze	  gevoelsvelden	  expanderen	  en	  we	  onderzoeken	  
deze	  velden	  in	  co-‐creatie	  met	  onze	  andere	  zelven,	  openen	  zich	  meer	  
mogelijkheden	  en	  potenties.	  
Deze	  energie	  van	  Christ-‐a-‐Bell	  is	  zo’n	  liefdesveld	  dat	  het	  ons	  ook	  laat	  zien	  
hoeveel	  van	  onze	  wereld	  aan	  het	  veranderen	  is.	  
	  
Zij	  draagt	  een	  nieuw	  bewustzijnsveld	  met	  de	  uitnodiging	  aan	  ons	  om	  dat	  in	  
onszelf	  ook	  te	  ontdekken	  en	  te	  activeren.	  Dit	  veld	  is	  het	  nieuwe	  
Christusbewustzijnsveld	  en	  velen	  van	  ons	  dragen	  dit	  in	  ons	  DNA.	  Als	  we	  contact	  
maken	  met	  Christ-‐a	  Bell,	  maken	  we	  contact	  met	  deze	  velden	  in	  ons	  eigen	  DNA	  en	  
het	  liefdesveld	  dat	  daarmee	  correspondeert.	  Zo	  wordt	  ons	  DNA	  geactiveerd	  en	  
krijgen	  wij	  toegang	  tot	  hogere	  velden	  van	  liefde,	  lichtgeometrie	  en	  wordt	  de	  
pijnappelklier	  verder	  geactiveerd.	  
Deze	  velden	  maken	  het	  makkelijker	  voor	  ons	  innerlijke	  kind	  om	  onze	  eigen	  
sterrenafkomst	  te	  her-‐	  en	  erkennen.	  Zo	  worden	  we	  echte	  multi	  en	  
interdimensionele	  co-‐creatoren.	  
	  
Dit	  bewustzijn	  is	  nu	  voor	  ons	  beschikbaar	  door	  de	  frequentie	  van	  Christ-‐a-‐Bell.	  
Zij	  maakt	  contact	  met	  ons	  vanuit	  de	  andere	  dimensies	  en	  biedt	  ons	  inzicht	  aan	  in	  
het	  balanceren	  van	  onze	  goddelijke	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  energie	  om	  in	  
meer	  harmonie	  te	  leven	  en	  te	  zijn.	  	  
	  
Lees	  hier	  de	  blog	  over	  Christ-‐a-‐Bell.	  
	  

3.2	  Blue-‐Bell	  
	  
Blue-‐Bell	  is	  een	  hybride	  sterrenkind.	  Zij	  toont	  ons	  in	  haar	  meesterschap	  dat	  zij	  in	  
staat	  is	  om	  haar	  eigen	  genetische	  pakket	  samen	  te	  stellen	  vanuit	  vrije	  wil.	  Zij	  laat	  
ons	  zien	  dat	  onze	  toekomstige	  kinderen	  en	  onze	  toekomstige	  zelven	  kunnen	  
kiezen	  uit	  een	  expansief	  scala	  van	  interdimensioneel	  DNA	  van	  vele	  stelsels	  in	  het	  
universum.	  Het	  ondersteunt	  ons	  om	  ons	  te	  realiseren	  dat	  wij	  deel	  van	  dit	  alles	  
zijn.	  
Blue-‐Bell	  assisteert	  om	  ons	  op	  een	  dieper	  niveau	  te	  verbinden	  met	  (edel)stenen,	  
dieren,	  water	  en	  alle	  levende	  wezens	  van	  Gaia	  omdat	  zij	  onze	  zintuigelijke	  
waarneming	  opent	  en	  verfijnt	  en	  helpt	  ons	  om	  onze	  liefde	  voor	  hen	  te	  voelen	  en	  
ons	  met	  hen	  te	  verbinden	  op	  een	  nieuwe	  manier.	  Zij	  laat	  ons	  zien	  en	  ervaren	  hoe	  
alle	  kinderen	  communiceren	  via	  verschillende	  gevoelstexturen.	  
Binnen	  wat	  wij	  het	  autistisch	  spectrum	  noemen,	  zijn	  er	  vele	  kinderen	  en	  
volwassenen	  die	  dezelfde	  sensitiviteit	  hebben	  in	  aanraking	  en	  gevoeligheid.	  
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Blue-‐Bell	  assisteert	  ons	  om	  deze	  kwaliteiten	  in	  onszelf	  te	  omarmen	  met	  liefde	  en	  
een	  beter	  begrip	  van	  hoe	  dit	  werkt.	  Deze	  gevoeligheid	  komt	  van	  onze	  
multidimensionele	  zelven	  als	  geschenk	  van	  de	  toekomst	  zo	  dat	  we	  dit	  kunnen	  
integreren	  in	  onze	  lichtlichamen.	  Het	  vraagt	  een	  hoger	  liefdesveld	  om	  
fijngevoelig	  te	  zijn	  in	  het	  hier	  en	  nu.	  
Blue-‐Bell	  assisteert	  ons	  om	  beter	  kristallen	  te	  kunnen	  voelen,	  lezen	  en	  horen	  als	  
radiokristallen	  van	  het	  universum.	  De	  kristallen	  bevatten	  licht-‐	  en	  klankvelden,	  
die	  je	  kunt	  ervaren	  via	  verschillende	  zintuiglijke	  mogelijkheden.	  
	  
Zij	  laat	  ons	  ervaren	  hoe	  we	  onze	  gevoeligheid	  zo	  kunnen	  verfijnen	  dat	  onze	  
lichtlichamen	  in	  harmonie	  zijn	  met	  verschillende	  dimensionele	  realiteiten.	  
	  
Zij	  ondersteunt	  om	  de	  verschillende	  frequentievelden	  tussen	  de	  dimensies	  van	  
ons	  bestaan	  te	  overbruggen,	  tussen	  de	  hogere	  liefdesvelden	  en	  de	  aarde	  ofwel	  
Gaia.	  
Blue-‐Bell	  kan	  ons	  makkelijker	  ondersteunen	  in	  het	  ervaren	  van	  deze	  verhoogde	  
gevoeligheid	  als	  we	  universele	  moederliefde	  voelen	  in	  onszelf	  en	  we	  onszelf	  
realiseren	  dat	  wijzelf	  hybride	  galactische	  Gaia	  wezens	  zijn.	  Als	  we	  de	  fijn	  
zintuiglijke	  waarneming	  combineren	  met	  klank	  en	  subtiele	  aanraking,	  dan	  
overbruggen	  we	  de	  dimensies	  ook.	  En	  natuurlijk	  ondersteunt	  Blue-‐Bell	  ons	  als	  
hybride	  kind	  om	  meer	  te	  ontdekken	  en	  ons	  te	  verbinden	  met	  onze	  telepathische	  
vermogens	  en	  holografische	  creërende	  mogelijkheden	  in	  eenheid	  met	  onze	  
Galactische	  familie.	  
	  
Lees	  hier	  de	  blog	  over	  Blue-‐Bell.	  
	  

3.3	  Hey-‐Me	  
	  
Hey-‐Me	  (Emy)	  laat	  zichzelf	  zien	  als	  een	  menselijke	  hybride.	  Zij	  heeft	  de	  kwaliteit	  
om	  zich	  te	  verbinden	  met	  dolfijnen,	  walvissen	  en	  het	  dierenrijkdom	  dat	  zowel	  
huisdieren,	  wilde	  en	  tropische	  dieren	  omvat.	  Zij	  spiegelt	  ons	  de	  mogelijkheid	  om	  
telepathisch	  te	  zijn	  met	  mensen	  en	  dieren	  op	  aarde	  en	  in	  andere	  sterrenstelsels.	  
	  
Zij	  ondersteunt	  ons	  om	  onze	  telepathische	  vaardigheden	  te	  ontwikkelen	  met	  
zowel	  onze	  galactische	  familie	  als	  met	  andere	  mensen	  die	  multidimensioneel	  
communiceren.	  
Wij	  zijn	  zelf	  een	  soort	  hybride	  collectief,	  in	  telepathische	  eenheid	  met	  onze	  
andere	  (licht)lichamen.	  Wij	  zijn	  onszelf	  aan	  het	  trainen	  zijn	  om	  in	  meerdere	  
dimensionele	  realiteiten	  tegelijkertijd	  te	  co-‐existeren.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  er	  
een	  nieuw	  resonant	  veld	  geco-‐creëerd	  tussen	  onze	  (andere)	  zelven	  om	  de	  
veranderingen	  in	  onze	  lichtlichamen	  en	  fysieke	  lichamen	  (met	  verschillende	  
dichtheden)	  te	  ondersteunen.	  De	  telepathische	  vereniging	  ondersteunt	  onze	  
galactische	  family	  om	  beter	  de	  dichtheid	  te	  begrijpen	  waarin	  wij	  leven	  en	  hoe	  we	  
beide	  werelden	  kunnen	  overbruggen.	  
Onze	  andere	  zelven	  kunnen	  synchroon	  resoneren	  met	  Hey-‐Me	  in	  deze	  
verschillende	  velden	  van	  bewustzijn,	  frequentie,	  telepathie	  en	  bijpassende	  
liefdesvelden.	  Hey-‐Me	  ondersteunt	  ons	  om	  plekken	  op	  aarde	  te	  creëren	  waar	  we	  
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in	  de	  natuur	  in	  harmonie	  kunnen	  leven	  met	  onze	  dierenfamilie	  en	  met	  het	  
planten–	  en	  stenenrijk.	  
Zij	  deelt	  met	  ons	  en	  werkt	  met	  ons	  samen	  op	  een	  holografische	  supersnelweg	  
waar	  we	  zowel	  overdag	  als	  ‘s	  nachts	  onze	  hybride	  familieleden	  kunnen	  
ontmoeten.	  
Wij	  kunnen	  ons	  verbinden	  met	  Hey-‐Me’s	  frequentie	  signatuur	  via	  telepathische	  
beelden	  en	  via	  gevoel.	  Zij	  weet	  dat	  wij	  die	  kunnen	  herkennen	  en	  dat	  we	  deze	  
dimensionele	  gebieden	  zo	  samen	  kunnen	  overbruggen.	  Zij	  laat	  ons	  nieuwe	  
creaties	  zien.	  Zoals	  een	  kind	  roept:	  ‘He	  kijk	  eens	  wat	  we	  gemaakt	  hebben!’	  Het	  is	  
een	  soort	  van	  galactisch:	  ‘Zie	  en	  vertel	  het	  door’.	  Hey-‐Me	  is	  gepassioneerd	  over	  
het	  co-‐creëren	  en	  uitwisselen	  van	  holografische	  en	  sensorische	  beelden.	  
Zij	  assisteert	  ons	  ook	  om	  onze	  reukwaarneming	  verder	  te	  ontwikkelen	  en	  ons	  te	  
verbinden	  met	  de	  verschillende	  gevoels-‐texturen	  die	  in	  ons	  universum	  te	  
ervaren	  zijn.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  we	  ons	  gevoelsmatig	  dieper	  verbinden	  met	  
elkaar,	  de	  natuur	  en	  het	  dierenrijk.	  
Hey-‐Me	  houdt	  ervan	  om	  te	  spelen	  met	  haar	  lichaam	  en	  soms	  deels	  dier	  deels	  
mens	  te	  zijn.	  Zij	  ondersteunt	  ons	  om	  moed	  te	  ontwikkelen	  om	  harmonie	  te	  zien	  
en	  ervaren	  op	  terreinen	  die	  anders	  zijn	  dan	  wij	  ze	  gewend	  zijn	  in	  de	  huidige	  
fysieke	  wereld.	  Zij	  nodigt	  ons	  uit	  op	  een	  speelse	  en	  liefdevolle	  manier	  om	  in	  
eenheid	  te	  zijn	  met	  onszelf,	  met	  de	  verschillende	  rijken,	  met	  het	  universum,	  met	  
de	  synchroniciteit	  van	  Leven	  en	  met	  Al	  dat	  Is.	  	  
	  
Lees	  hier	  de	  blog	  over	  Hey-‐Me.	  
	  

3.4	  Peonie	  
	  
Peonie	  ondersteunt	  ons	  door	  ons	  haar	  creërende	  kwaliteiten	  te	  laten	  zien	  om	  
ruimte	  te	  genereren	  in	  een	  vibratie	  en	  samenstelling	  van	  louter	  stralend	  licht	  en	  
kleur.	  Zij	  toont	  ons	  de	  metafoor	  dat	  zelfs	  als	  wij	  geboren	  worden	  als	  een	  kleine	  
‘knopje’,	  wij	  onszelf	  kunnen	  openen	  tot	  veel	  grotere	  creërende	  velden,	  zoals	  
blaadjes	  zich	  openen	  tot	  een	  geweldig	  grote	  pioenroos.	  Peonie	  openbaart	  een	  
enorme	  verbinding	  met	  interdimensionele	  velden	  en	  haar	  frequentie	  helpt	  om	  
deze	  velden	  rondom	  onze	  lichamen	  te	  laten	  expanderen.	  Deze	  velden	  hebben	  een	  
tedere,	  verfijnde	  geur,	  die	  wanneer	  zij	  ons	  fijnstoffelijke	  waarnemingsvermogen	  
verder	  helpen	  openen,	  wij	  toegang	  krijgen	  tot	  deze	  ongeziene	  werelden.	  Als	  we	  
van	  binnenuit	  kijken	  en	  ontdekken,	  kunnen	  we	  diepere	  lagen	  van	  kleur	  
waarnemen,	  die	  steeds	  subtieler	  worden.	  Deze	  lagen	  zijn	  gevuld	  met	  
lichtschakeringen	  van	  wit	  roze	  paars	  naar	  ivoor	  wit,	  waarbij	  de	  goud	  gele	  
energie	  in	  ons	  hart	  een	  nieuw	  gevoel	  van	  levende	  vibratie	  onthult.	  Peonie	  laat	  
ons	  zien	  en	  ervaren	  dat	  ons	  gehele	  lichaam	  en	  energieveld	  een	  bewegende,	  
levende,	  ademende	  frequentie	  is	  van	  klank	  en	  licht,	  zoals	  elk	  bloemblaadje	  en	  elk	  
blaadje	  altijd	  in	  beweging	  zijn	  en	  nooit	  stil	  staan.	  
Toen	  we	  dit	  flesje	  aan	  het	  creëren	  waren,	  werd	  ons	  intuïtief	  ingegeven	  om	  de	  
film	  “EPIC”	  (2013)	  te	  kijken,	  in	  de	  film	  zijn	  de	  tuin	  en	  het	  bos	  een	  Bloemen	  
Koninkrijk.	  In	  dit	  koninkrijk	  leven	  de	  koningin	  van	  de	  Ontluikende	  Knoppen,	  het	  
Elven-‐	  en	  het	  Bloemen	  volk.	  Deze	  film	  helpt	  ons	  om	  meer	  verbinding	  te	  maken	  
met	  de	  harmonische	  lagen	  waar	  de	  natuur	  zichzelf	  regenereert	  met	  stralend	  licht	  
en	  kleur.	  
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Ze	  draagt	  een	  veld	  bij	  zich	  dat	  zacht	  vloeibaar	  stroomt	  met	  golven	  van	  kleuren.	  
Als	  je	  je	  afstemt	  op	  haar	  pulsering	  en	  golven,	  kan	  er	  een	  gevoel	  opkomen	  van	  
wagenziekte,	  alsof	  ruimte	  en	  ruimtelijkheid	  anders	  is	  dan	  we	  altijd	  dachten	  dat	  
het	  was.	  Maar	  Peonie	  laat	  ons	  zien	  dat	  alles	  wat	  leeft	  en	  alle	  expressies	  van	  leven	  
altijd	  in	  beweging	  zijn	  en	  steeds	  veranderen.	  Als	  wij	  in	  de	  ruimte	  kijken,	  dan	  
hebben	  we	  de	  perceptie	  dat	  de	  ruimte	  statisch	  is.	  Maar	  in	  de	  werelden	  van	  
Peonie	  kunnen	  we	  dit	  vanuit	  een	  ander	  perspectief	  van	  vloeibare	  lichtrealiteiten	  
ervaren.	  Daar	  is	  de	  ruimte	  altijd	  pulserend	  en	  altijd	  in	  beweging.	  
Ze	  helpt	  ons	  te	  voelen	  hoe	  we	  meer	  verbinding	  kunnen	  maken	  tussen	  de	  
subtielere	  lichamen	  en	  ons	  fysieke	  lichaam	  zodat	  we	  ons	  kalm	  en	  comfortabel	  
voelen	  met	  deze	  trillingslagen.	  Eigenlijk	  zijn	  haar	  bloemblaadjes	  een	  prachtig	  
uitdrukking	  van	  een	  vloeibaar	  en	  teder	  subtiel	  spectrum	  in	  balans	  met	  het	  
fysieke.	  
	  
We	  zijn	  onszelf	  meer	  en	  meer	  aan	  het	  wennen	  en	  aanpassen	  aan	  deze	  subtiele	  
frequenties.	  En	  de	  paradox	  die	  dit	  geeft	  is	  dat	  het	  echt	  kalmerend	  is	  maar	  je	  ook	  
een	  ervaring	  kan	  geven	  dat	  het	  koel	  aanvoelt.	  Peonie	  ondersteunt	  ons	  om	  buiten	  
structuur	  en	  buiten	  ons	  mentale	  denken	  te	  zijn	  en	  meer	  de	  ruimtelijkheid	  in	  
onszelf	  te	  omarmen.	  
Zij	  heeft	  een	  intens	  kleurenveld	  om	  haar	  heen	  en	  haar	  trilling	  straalt	  zachtheid	  
uit	  die	  je	  rustig	  maakt.	  Ze	  heeft	  vele	  lagen	  van	  schoonheid	  en	  spiegelt	  ons	  ons	  
vermogen	  om	  in	  het	  moment	  te	  leven.	  Als	  een	  bloem	  die	  maar	  even	  bloeit,	  maar	  
al	  haar	  schoonheid	  geeft.	  In	  andere	  werelden	  leeft	  Peonie	  totaal	  in	  het	  NU.	  Als	  ze	  
verschijnt	  in	  ons	  energieveld	  door	  onze	  fijnstoffelijke	  zintuigen	  en/of	  ons	  derde	  
oog,	  dan	  kan	  Peonie	  enorme	  vlagen	  van	  kleur	  geven	  -‐wat	  een	  enkel	  moment	  lijkt-‐	  
met	  een	  intense	  kleur	  uitstraling.	  Onze	  huid	  kan	  daardoor	  anders	  lijken	  omdat	  
door	  de	  lichtintensiteit	  in	  onze	  energievelden	  de	  huid	  meer	  straalt.	  Dit	  kan	  ons	  
helpen	  om	  ons	  zacht	  en	  liefdevol	  te	  voelen	  en	  jonger.	  Peonie	  laat	  ons	  zien	  hoe	  
makkelijk	  het	  is	  om	  kleur	  op	  te	  nemen	  via	  onze	  huid.	  Ieder	  blaadje	  van	  de	  bloem	  
binnen	  haar	  interdimensionale	  kleurenspectrum	  geeft	  een	  verschillend	  
vermogen	  om	  kleur	  via	  de	  huid	  op	  te	  nemen.	  
Peonie	  laat	  zien	  hoe	  zij	  ervan	  houdt	  om	  bij	  water	  en	  vloeibare	  staten.	  Als	  zij	  
dichtbij	  water	  is,	  worden	  haar	  kleuren	  nog	  helderder.	  Zij	  houdt	  ervan	  om	  andere	  
bloemen	  te	  ondersteunen	  in	  hun	  groei	  en	  transformatie	  en	  andere	  beings	  in	  haar	  
velden.	  
Peonie	  heeft	  een	  enorm	  ‘containerschap’.	  Zij	  kan	  haar	  torusveld	  uitbreiden	  en	  
haar	  frequentie	  kan	  ons	  ondersteunen	  om	  ons	  torus	  veld	  uit	  te	  breiden.	  Zij	  laat	  
ons	  manieren	  zien	  die	  voorbij	  gaan	  aan	  onze	  huidige	  mogelijkheden.	  Zij	  
genereert	  een	  enorme	  ruimte	  van	  binnenuit.	  Dit	  straalt	  uit	  naar	  buiten	  en	  
verandert	  onze	  Merkaba.	  
	  
Wie	  meer	  wil	  lezen	  over	  Peonie	  (in	  het	  engels),	  zie	  de	  blog.	   	  
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3.5	  Mary-‐bell-‐Rose	  
	  
Mary-‐bell-‐Rose	  geeft	  je	  de	  moed	  om	  een	  klokkenluider	  te	  zijn	  voor	  de	  nieuwe	  tijd	  
en	  om	  nieuwe	  wegen	  te	  bewandelen.	  Zij	  ondersteunt	  om	  wanneer	  nodig	  
doortastend	  te	  zijn	  en	  toch	  in	  een	  diep	  liefdesveld	  te	  blijven.	  Dit	  ondersteunt	  je	  
om	  jezelf	  meer	  te	  openen	  voor	  jouw	  subtielere	  lichtlichamen	  zodat	  de	  
lichtgeometrie	  daarvan	  beter	  kan	  doorwerken	  in	  jouw	  energetische	  systeem	  en	  
dit	  kan	  veranderen.	  De	  vloeibare	  licht	  en	  klank	  expressie	  van	  Mary-‐bell-‐Rose	  
genereert	  ruimte	  om	  meer	  zelven	  uit	  de	  zeer	  subtiele	  dimensies	  van	  de	  kosmos	  
in	  jouw	  lichtvelden	  te	  integreren.	  Jouw	  innerlijke	  kind	  kan	  herboren	  worden	  in	  
de	  meer	  subtiele	  (bloem)blaadjes	  	  van	  jouw	  eigen	  goddelijke	  moederarmen.	  
Mary-‐bell-‐Rose	  toont	  ons	  een	  nieuwe	  manier	  om	  de	  allesomvattende	  en	  
onvoorwaardelijke	  Moederliefde	  te	  Zijn	  en	  zo	  een	  ander	  al	  de	  ruimte	  te	  bieden	  
die	  hij	  of	  zij	  nodig	  heeft	  om	  te	  groeien.	  
Mary-‐bell-‐Rose	  is	  speels,	  heeft	  een	  open	  geest	  en	  ondersteunt	  je	  om	  ook	  met	  
jouw	  andere	  zelven	  te	  communiceren	  die	  nog	  in	  een	  lagere	  liefdes	  frequentie	  
zijn.	  Zij	  opent	  nieuwe	  communicatiekanalen	  tussen	  de	  lagen	  van	  jouw	  andere	  
zelven.	  Zij	  ondersteunt	  je	  om	  al	  jouw	  zelven	  te	  omarmen	  en	  te	  voeden	  met	  een	  
allesomvattend	  open	  liefdesveld.	  De	  hybride	  ‘being’	  Mary-‐bell-‐Rose	  ondersteunt	  
je	  om	  al	  deze	  frequenties	  in	  jezelf	  te	  openen	  en	  om	  meer	  liefde	  en	  compassie	  te	  
hebben.	  Zij	  is	  voedend,	  dringt	  door	  in	  alles	  en	  is	  onvoorwaardelijk.	  Zij	  omvat	  het	  
Al.	  
Wanneer	  de	  frequentie	  van	  Mary-‐bell-‐Rose	  in	  je	  bloedbaan	  komt,	  dan	  kan	  het	  
jouw	  fysieke	  en	  emotionele	  lichaam	  doen	  trillen	  en	  het	  kan	  lichaamsschokken	  
teweeg	  brengen.	  Door	  jouw	  geluid	  toe	  te	  staan	  wanneer	  deze	  nieuwe	  velden	  
binnenkomen,	  geef	  je	  toestemming	  dat	  deze	  nieuwe	  velden	  in	  jouw	  
lichaamssysteem	  	  geboren	  worden.	  Dit	  is	  eigenlijk	  een	  wedergeboorte	  van	  jou	  
met	  de	  ondersteuning	  van	  het	  liefdesveld	  van	  jouw	  andere	  (hoger	  vibrerende)	  
zelven.	  Mary-‐bell-‐Rose	  ondersteunt	  je	  om	  je	  op	  vele	  lagen	  te	  realiseren	  dat	  je	  de	  
planeet	  aarde	  niet	  hoeft	  te	  verlaten	  om	  jezelf	  te	  herschrijven	  en	  het	  nieuwe	  kind	  
in	  jezelf	  geboren	  te	  laten	  worden.	  Vanuit	  jouw	  meer	  onvoorwaardelijke	  zelven	  
kun	  je	  een	  ‘kosmische’	  moeder	  zijn	  voor	  dit	  hoog	  trillende	  innerlijke	  kind.	  Je	  
wordt	  een	  moeder	  en	  ‘guardian’	  voor	  je	  eigen	  innerlijke	  kind.	  Nu	  is	  het	  de	  tijd	  om	  
jouw	  innerlijke	  kind	  de	  liefdevolle	  compassie	  te	  geven	  tot	  in	  de	  cellulaire	  
structuur	  waar	  het	  altijd	  naar	  verlangd	  heeft.	  De	  ‘Great	  Bell	  Chant’	  nodigt	  je	  uit	  
en	  ondersteunt	  je	  hierin.	  
Je	  kunt	  nu	  meer	  zelven	  uitnodigen	  deze	  gebieden	  in	  jezelf	  te	  onderzoeken.	  D	  at	  is	  
allemaal	  mogelijk	  nu.	  Mary-‐bell-‐Rose	  houdt	  je	  hand	  vast	  in	  liefdevolle	  
ondersteuning	  en	  assisteert	  je	  om	  deze	  nieuwe	  stappen	  te	  zeten.	  	  Deze	  nieuwe	  
ontdekkingen	  kunnen	  juist	  nu	  plaats	  vinden	  in	  een	  diepere	  relatie	  en	  
herverbinding	  tussen	  het	  moeder	  en	  kind	  aspect	  in	  jezelf.	  
	  
Lees	  hier	  de	  blog	  over	  de	  manifestatie	  van	  May-‐Bell-‐Rose.	  
	  
Sigrid	  Karssens	  heeft	  een	  mooi	  blog	  geschreven	  over	  een	  sessie	  waarbij	  Mary-‐
Bell-‐Rose	  een	  sterk	  ondersteunende	  functie	  had.	  Lees	  'Purificatie	  van	  de	  moeder,	  
het	  moederhart'	  hier.	  
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3.6	  AA-‐na-‐Bell	  
	  
AA-‐na-‐Bell	  is	  een	  hybride	  frequentie	  die	  jou	  ondersteunt	  in	  jouw	  creatiekracht	  
en	  expandeert	  jouw	  creatieve	  potentieel.	  In	  tijden	  van	  Lemurië	  wist	  je	  hoe	  je	  met	  
de	  elementalen	  kon	  co-‐creëren	  en	  hoe	  je	  met	  de	  natuur	  kon	  communiceren	  om	  
alles	  te	  manifesteren	  wat	  je	  nodig	  had.	  AA-‐na-‐Bell	  ondersteunt	  je	  om	  je	  weer	  met	  
deze	  creatiekracht	  te	  verbinden.	  Zij	  herinnert	  je	  eraan	  dat	  je	  zelf	  een	  sterrenkind	  
bent	  die	  van	  meerdere	  sterrensystemen	  afkomstig	  is	  die	  ieder	  een	  hogere	  
ontwikkelingsgraad	  hebben	  dan	  de	  aarde.	  De	  frequentie	  ondersteunt	  je	  om	  jezelf	  
te	  omarmen	  en	  erkennen	  in	  jouw	  toenemend	  vermogen	  om	  natuur	  en	  aarde	  te	  
ondersteunen	  naar	  een	  hogere	  frequentie.	  
AA-‐na-‐Bell,	  the	  hybride	  ‘being’,	  heeft	  volledig	  meesterschap	  in	  het	  creëren	  van	  
holografische	  velden	  in	  regenboogkleuren	  en	  geometrische	  velden.	  Dit	  zijn	  
blauwdrukken	  of	  licht	  geometrieën	  om	  het	  frequentieveld	  omhoog	  te	  brengen	  
naar	  een	  nieuw	  bewustzijnslevel.	  
De	  frequentie	  AA-‐na-‐Bell	  ondersteunt	  je	  om	  je	  met	  jouw	  meer	  ontwikkelde	  
lichtlichamen	  te	  verbinden	  vanuit	  jouw	  eigen	  sterren	  afkomst	  en	  ondersteunt	  je	  
om	  te	  ervaren	  hoeveel	  vreugde	  het	  proces	  van	  creëren	  geeft.	  Het	  is	  speels,	  
liefdevol,	  teder	  en	  zachtaardig	  en	  vertrouwt	  op	  het	  weten	  van	  je	  hart.	  Het	  heeft	  
een	  passie	  voor	  leven	  en	  opwinding	  en	  verwondering	  over	  wat	  zich	  vervolgens	  
zal	  ontvouwen.	  Het	  kent	  een	  vrije	  energie	  stroom	  en	  gaat	  voorbij	  ieder	  concept	  
van	  de	  mind.	  Het	  verbindt	  en	  harmoniseert	  en	  ondersteunt	  je	  om	  te	  vertrouwen	  
dat	  jij	  jouw	  plek	  hebt	  	  in	  het	  universum.	  
	  
De	  frequentie	  ondersteunt	  je	  om	  te	  bewegen	  en	  vooruit	  te	  gaan	  en	  niet	  alleen	  
oude	  concepten	  achter	  je	  te	  laten	  maar	  in	  beweging	  te	  blijven,	  te	  veranderen,	  te	  
ontwikkelen	  zoals	  alles	  in	  de	  kosmos	  ademt,	  expandeert,	  ontwikkelt	  en	  
herschikt.	  
De	  hybride	  ‘being’	  AA-‐na-‐Bell	  is	  vooral	  Arcturiaans.	  Zij	  is	  een	  prachtige,	  
vreugdevolle	  transparante	  energie	  stroom	  en	  zij	  heeft	  eigenlijk	  geen	  vorm.	  Zij	  
houdt	  ervan	  om	  met	  jou	  te	  ‘mergen’	  en	  om	  met	  jouw	  energieveld	  samen	  te	  
werken.	  
	  
Als	  je	  de	  frequentie	  AA-‐na-‐Bell	  gebruikt,	  maakt	  dat	  jouw	  lichtlichamen	  meer	  
aangesloten	  raken	  op	  elkaar.	  Dat	  kan	  een	  proces	  van	  ontgiften	  op	  gang	  brengen	  
omdat	  hogere	  frequentievelden	  lagere	  frequentievelden	  opruimen.	  
	  
Deze	  frequentie	  ondersteunt	  je	  ook	  om	  te	  gaan	  staan	  voor	  wie	  jij	  bent	  als	  mens	  
zoals	  de	  mens	  oorspronkelijk	  bedoeld	  is.	  De	  frequentie	  nodigt	  je	  uit	  tot	  een	  
nieuwe	  laag	  van	  meesterschap	  in	  jezelf.	  
	  
Lees	  hier	  de	  blog	  over	  AA-‐na	  Bell	  (alleen	  in	  het	  Engels).	  
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3.7	  Tu-‐Lips	  
	  
Tu-‐Lips	  is	  een	  frequentie	  met	  een	  liefdevolle,	  zachte	  Venus	  energie,	  zeemeermin-‐	  
en	  dolfijnenergie.	  De	  energie	  van	  Tu-‐Lips	  ondersteunt	  je	  om	  samen	  te	  smelten	  
met	  deze	  veelkleurige	  energievelden.	  
Deze	  nieuwe	  energie	  verbind	  je	  met	  de	  zachte	  regenboogenergie	  die	  ongeboren	  
kinderen	  bij	  zich	  dragen	  zelfs	  voordat	  ze	  als	  foetus	  in	  de	  baarmoeder	  komen.	  De	  
frequentie	  van	  Tu-‐Lips	  ondersteunt	  jou	  en	  speciaal	  ongeboren	  kinderen	  om	  hun	  
eigen	  levende,	  blauwdruk	  voor	  de	  aarde	  te	  herschrijven.	  De	  energie	  van	  Tu-‐Lips	  
is	  een	  brug	  tussen	  een	  interdimensionele	  genen	  zee	  en	  de	  familie	  –genen-‐vijver.	  
Ook	  voor	  volwassenen	  ondersteunt	  Tu-‐Lips	  om	  hun	  genetische	  make-‐up	  te	  
herschrijven.	  Als	  jij	  een	  heldere	  intentie	  zet	  om	  jouw	  genetische	  make-‐up	  te	  
herschrijven,	  kun	  je	  een	  hoger	  percentage	  interdimensionaal	  DNA	  in	  jezelf	  
activeren.	  Dit	  opent	  een	  aantal	  wegen	  om	  met	  jouw	  andere	  multidimensionale	  
zelven	  telepathisch	  te	  communiceren.	  
De	  Tu-‐Lips	  frequentie	  activeert	  een	  nieuw	  kleurensysteem,	  nieuwe	  
regenboogkleuren,	  wervelingen	  van	  regenboogkleuren	  in	  een	  helder	  spectrum	  
van	  puur	  wit	  licht.	  Dit	  opent	  je	  vermogen	  om	  jezelf	  met	  lichttalen	  te	  verbinden	  en	  
ze	  door	  je	  stem	  expressie	  te	  geven.	  
Door	  deze	  energetische	  expressie	  kun	  je	  in	  een	  hogere	  liefdesfrequentie	  zijn	  met	  
jezelf	  en	  met	  jouw	  andere	  zelven,	  in	  een	  verhoogde	  staat	  van	  telepathische	  
eenheid.	  Sta	  jezelf	  toe	  om	  te	  voelen,	  te	  spreken	  en	  informatie	  te	  genereren	  als	  
aanwijzingen,	  sleutels	  en	  richtlijnen.	  Deze	  informatie	  kan	  jouw	  bewustzijn	  
binnenkomen	  als	  sleutelcoderingen	  die	  jou	  naar	  andere	  dimensies	  leiden	  en	  
andere	  velden	  van	  bestaan	  waar	  jij	  co-‐existeert	  met	  andere	  beings.	  
De	  frequentie	  van	  Tu-‐Lips	  assisteert	  jou	  vervolgens	  wanneer	  je	  ziel	  klaar	  is	  om	  
zich	  te	  verbinden	  met	  galactische	  en	  andere	  dimensionele	  zelven,	  dat	  er	  een	  fusie	  
van	  hoogfrequente	  energie	  plaatsvindt	  in	  de	  ethers.	  In	  dit	  creatiepunt	  versmelt	  
jij	  met	  deze	  regenboogenergieën	  en	  herschrijf	  jij	  of	  update	  jij	  jezelf	  naar	  een	  
hogere	  bewustzijnsstaat	  in	  de	  Christus	  en	  de	  Venusiaanse	  Familie	  van	  Kumaras.	  
Het	  bestaan	  van	  het	  frequentieveld	  van	  Tu-‐Lips	  bewijst	  dat	  de	  mensheid,	  en	  dus	  
jij,	  klaar	  is	  om	  een	  nieuw	  kleurenpalet	  te	  voelen	  en	  ervaren	  dat	  intensere	  kleuren	  
bevat.	  Deze	  kleur	  kun	  je	  ervaren	  door	  je	  te	  verbinden	  met	  de	  tulp.	  Het	  kan	  
gevoeld	  worden	  in	  de	  zijdeachtige	  bloemblaadjes	  die	  ook	  een	  sterke	  essentie	  in	  
zich	  dragen	  dat	  je	  kunt	  versmelten	  met	  de	  kleuren	  die	  dienen	  als	  een	  voertuig	  
om	  interdimensionaal	  te	  reizen	  en	  om	  te	  teleporteren.	  
Het	  hybride	  kind	  Tu-‐Lips	  is	  zeer	  telepathisch	  en	  weerspiegelt	  het	  collectieve	  veld	  
van	  de	  tulpen	  bloemen	  familie.	  
Hoe	  meer	  deze	  energie	  in	  jouw	  systeem	  wakker	  wordt,	  hoe	  meer	  jij	  kunt	  creëren	  
in	  licht,	  kleur	  en	  geluid	  in	  een	  nieuw	  bron-‐creatieveld.	  Dit	  genereert	  actieve	  en	  
levende	  kleurenspiralen	  en	  -‐wervelingen	  in	  jouw	  energetische	  systeem.	  Dit	  
activeert	  lichtfrequenties	  en	  harmonie	  in	  anderen.	  Licht	  is	  in	  alles	  en	  wie	  ogen	  
heeft	  om	  te	  zien	  kan	  deze	  lichtere,	  helderder	  kleuren	  zien	  in	  bloemen	  en	  in	  de	  
natuur	  en	  hun	  helende	  frequenties	  voelen.	  
Met	  de	  frequentie	  van	  Tu-‐Lips	  kun	  je	  je	  nu	  verbinden	  met	  zelfs	  diepere	  lagen	  van	  
lichttalen,	  kleuren	  en	  klanken	  of	  melodieën	  bij	  het	  contact	  maken	  met	  het	  
regenboogkind	  in	  jezelf.	  Wanneer	  je	  dit	  van	  binnenuit	  herkent,	  dan	  wordt	  het	  
jouw	  eigen	  entree	  portaal	  en	  sleutel	  naar	  andere	  fijnstoffelijke	  uitdrukkingen	  
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van	  bestaan	  en	  co-‐creatie	  met	  de	  kosmos.	  Door	  deze	  lichtportalen	  kun	  jij	  met	  hen	  
en	  kan	  jouw	  galactische	  familie	  met	  jou	  makkelijker	  communiceren.	  
Dit	  breidt	  jouw	  liefdesveld	  uit	  om	  een	  nieuwe	  verbinding	  aan	  te	  gaan	  met	  meer	  
fijnstoffelijke	  ‘family’	  beings	  zoals	  elementalen,	  zeemeerminnen,	  dolfijnen,	  
eenhoorns	  en	  andere	  sterrenlicht	  beings.	  Je	  leert	  kennen	  wie	  jij	  nog	  meer	  bent.	  
Wanneer	  jij	  jezelf	  traint	  om	  een	  interdimensionale	  communicator	  en	  vertaler	  te	  
worden,	  ben	  jij	  in	  staat	  om	  meer	  gedachten	  en	  energie	  te	  lezen.	  Deze	  gedachten	  
zijn	  opgeslagen	  in	  materie	  als	  bewustzijn.	  De	  substantie	  en	  energie	  van	  materie	  
kun	  je	  binnengaan	  alsof	  je	  reist	  in	  energetische	  kleurenvelden	  naar	  andere	  
tijdlijnen	  en	  andere	  dimensies.	  Het	  kan	  het	  proces	  opstarten	  dat	  je	  je	  eigen	  
holografische	  films	  gaat	  zien	  van	  opgeslagen	  informatie	  in	  jouw	  eigen	  tijdlijn	  of	  
andere	  tijdlijnen	  of	  gebeurtenissen	  die	  in	  een	  soort	  bibliotheek	  zijn	  opgeslagen.	  
Gedachtes	  en	  ervaringen	  zijn	  allemaal	  opgeslagen	  in	  magnetische	  en/of	  
lichtcoderingsarchieven.	  
Met	  jouw	  verbinding	  met	  het	  liefdesveld	  van	  Tu-‐Lips	  kun	  je	  je	  verbinding	  met	  al	  
dat	  leeft	  helderder	  maken	  in	  een	  grotere	  staat	  van	  eenheid	  en	  harmonie.	  Al	  deze	  
harmonische	  frequenties	  kun	  jij	  opslaan	  in	  de	  muren	  van	  je	  huis	  of	  je	  meubilair	  
zodat	  alles	  zich	  in	  een	  grotere	  harmonie	  uitdrukt.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  we	  
verandering	  makkelijker	  omarmen	  en	  nieuwe	  stappen	  voorwaarts	  maken.	  
De	  Tu-‐Lips	  frequentie	  geeft	  je	  een	  grotere	  verbinding	  met	  je	  eigen	  balancerende	  
gaven.	  Haar	  frequentie	  ondersteunt	  je	  om	  een	  grotere	  passie,	  liefde	  en	  
verbinding	  te	  voelen	  met	  de	  schoonheid	  van	  bloemen,	  muziek,	  kunst	  en	  
regenboogkleuren.	  De	  energie	  kan	  je	  uitnodigen	  om	  je	  eigen	  artistieke	  en	  
creatieve	  gaven	  te	  herwaarderen	  en	  uit	  te	  drukken.	  Binnen	  jouw	  sterrenfamilie	  
wordt	  een	  lichtere,	  helderder	  wereld	  gecreëerd.	  
De	  energie	  en	  de	  verschijning	  van	  de	  hybride	  kinderen	  bieden	  je	  een	  
synchroniciteit	  aan	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  De	  wonderbaarlijke	  manier	  waarop	  dit	  
werkt	  en	  waarop	  het	  universum	  werkt,	  doet	  je	  alleen	  maar	  glimlachen	  hoe	  de	  
hybride	  kinderen	  met	  jou	  kunnen	  spreken	  en	  zich	  met	  je	  kunnen	  verbinden.	  
	  

3.8	  Poppie-‐Bell	  
	  	  
De	  hybride	  frequentie	  Poppie	  ondersteunt	  je	  om	  delen	  van	  jouw	  
interdimensionale	  archieven	  te	  ontdooien	  zodat	  je	  vanuit	  meer	  bewustzijn	  een	  
grotere	  levende	  interdimensionale	  werkelijkheid	  kunt	  ervaren.	  Deze	  archieven	  
zijn	  in	  jouw	  eigen	  kwantum	  DNA	  (veld)	  opgeslagen.	  Poppie	  ondersteunt	  je	  en	  
nodigt	  je	  uit	  om	  meer	  toegang	  te	  krijgen	  tot	  je	  eigen	  lagen	  van	  innerlijk	  weten	  en	  
boven	  (en	  buiten)	  zintuigelijke	  gevoeligheid.	  
Door	  de	  huidige	  bewustzijnsstaat	  van	  individuen	  en	  groepen	  over	  de	  hele	  
wereld,	  gaan	  bepaalde	  tijdcoderingen	  open	  of	  komen	  vrij.	  Deze	  mensen	  
representeren	  een	  veld	  van	  eenheid	  en	  liefde	  voor	  het	  Leven.	  Jij	  resonerend	  op	  
Poppie,	  geeft	  antwoord	  op	  de	  roep	  van	  jouw	  goddelijke	  zelf(ven)	  om	  wakker	  te	  
worden	  op	  diepere	  lagen	  van	  een	  nieuwe	  waarheid	  over	  wie	  jij	  bent	  en	  wie	  wij	  
zijn.	  
Poppie	  ondersteunt	  je	  om	  nieuwe	  lagen	  van	  vrijheid	  te	  ontdekken	  in	  de	  
innerlijke	  en	  uiterlijke	  lagen	  van	  jouw	  levende	  werkelijkheid.	  
Dit	  nodigt	  je	  uit	  om	  voorbij	  je	  eigen	  grenzen	  te	  gaan.	  Om	  voorbij	  jouw	  grenzen	  te	  
gaan,	  moet	  je	  soms	  angst	  in	  de	  ogen	  kijken.	  Het	  centrum	  van	  de	  bloem	  Poppy	  
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(klaproos)	  lijkt	  op	  een	  oog.	  Als	  je	  door	  dat	  centrum	  heen	  gaat,	  dan	  kijk	  je	  je	  eigen	  
angst	  (en	  de	  geïnternaliseerde	  angst	  van	  jouw	  omgeving)	  in	  de	  ogen	  en	  kun	  je	  
eraan	  voorbij	  gaan	  in	  andere	  lagen	  van	  pure	  schoonheid.	  De	  energie	  van	  de	  
frequentie	  Poppie	  schudt	  jouw	  bestaande	  grenzen	  tussen	  werkelijkheden	  los	  en	  
ondersteunt	  je	  tegelijkertijd	  om	  een	  nieuwe	  balans	  te	  vinden	  tussen	  licht	  en	  
donker.	  
Dit	  werd	  ons	  getoond	  toen	  we	  de	  frequentie	  aan	  het	  manifesteren	  waren	  door	  
twee	  kinderen,	  in	  andere	  dimensies	  ‘katachtigen’,	  die	  de	  gevoelservaring	  van	  
balans	  en	  ruimte	  aan	  het	  ontdekken	  zijn.	  Zij	  speelden	  met	  de	  parameters	  van	  
licht	  en	  donker	  en	  hun	  kleding	  representeerde	  die	  (nieuwe)	  balans	  tussen	  licht	  
en	  donker.	  
De	  blaadjes	  van	  de	  klaproos	  zijn	  erg	  teer	  en	  bevatten	  een	  laag	  van	  gevoeligheid	  
terwijl	  zij	  het	  alziende	  oog	  van	  het	  centrum	  omringen.	  Dit	  laat	  zien	  hoe	  je	  door	  of	  
met	  de	  energie	  van	  Poppie	  je	  met	  een	  hogere	  gevoeligheid	  het	  grote	  plaatje	  kunt	  
invoelen	  en	  het	  geheel	  kunt	  overzien.	  Op	  deze	  manier	  ga	  je	  als	  individu	  je	  eigen	  
pad,	  maar	  ben	  je	  ook	  verbonden	  met	  het	  geheel	  en	  je	  kunt	  bijdragen	  aan	  het	  
collectieve	  veld	  met	  anderen	  die	  ook	  op	  jouw	  frequentie	  trillen.	  Dit	  kan	  jouw	  
moed	  geven	  en	  je	  innerlijke	  weten	  sterken	  dat	  jij	  deze	  sensitiviteit	  voor	  het	  
geheel	  draagt	  en	  het	  geeft	  je	  moed	  om	  stappen	  te	  zetten	  voorbij	  de	  huidige	  
grenzen	  van	  ‘waarheid’	  in	  nieuwe	  velden	  van	  waarheid.	  
Poppie	  ondersteunt	  je	  om	  nieuwe	  lagen	  van	  waarheid	  en	  weten	  op	  een	  diep	  
zielsniveau	  te	  ontsluiten	  en	  te	  ontdooien	  (vanuit	  je	  kinder-‐,	  baby-‐	  of	  conceptie	  
tijd).	  Je	  kunt	  reizen	  tussen	  de	  verschillende	  dimensionale	  lagen	  en	  toch	  je	  voeten	  
stevig	  op	  de	  aarde	  planten	  en	  je	  wortels	  verbinden	  met	  Gaia,	  ondersteund	  door	  
de	  natuur	  en	  de	  elementale	  werelden.	  
Poppie	  heeft	  een	  innerlijk	  begrip	  van	  het	  nulpunt	  veld	  waar	  de	  lagen	  van	  
werkelijkheid	  voorbij	  je	  normale	  zintuigen	  gaan.	  Dit	  kan	  jouw	  vermogen	  
versterken	  om	  vrijheid	  te	  ervaren	  en	  in	  je	  eigen	  ruimteschip	  te	  reizen	  naar	  
plaatsen	  in	  de	  vrije	  ruimte.	  Ook	  naar	  plaatsen	  waar	  je	  nieuwe	  gevoelservaringen	  
opdoet	  in	  hoe	  wetmatigheden	  (van	  bijvoorbeeld	  zwaartekracht)	  anders	  zijn	  en	  
de	  vrijheid	  om	  dit	  te	  verkennen.	  
In	  liefdevolle	  zachtheid	  kun	  je	  jezelf	  in	  deze	  plaatsen	  verbinden	  met	  jouw	  andere	  
zelven	  en	  wezens	  uit	  andere	  dimensies.	  Deze	  kunnen	  zich	  aan	  je	  laten	  zien	  als	  
kleur,	  geometrie,	  symbolen,	  in	  een	  menselijke	  of	  meer	  insectoïde	  hoedanigheid.	  
Je	  kunt	  voelen	  hoe	  jouw	  focus	  van	  aandacht	  op	  meerdere	  plaatsen	  tegelijkertijd	  
is.	  Je	  houdt	  bijvoorbeeld	  een	  kristal	  vast	  dat	  herinneringen	  bevat	  van	  andere	  
plekken.	  Het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  je	  een	  persoon	  ziet	  met	  wie	  je	  een	  diepe	  verbinding	  
voelt	  en	  je	  de	  ‘oorspronkelijke’	  gevoelservaring	  herinneren.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  je	  
deze	  gelaagdheid	  van	  boven	  zintuigelijke	  informatie	  in	  je	  onderbewustzijn	  
bewaard	  hebt	  tot	  dit	  moment	  waar	  je	  de	  puntjes	  kunt	  verbinden	  en	  realiseren	  
dat	  een	  bepaalde	  frequentie	  dat	  opent	  en	  het	  geheel	  bij	  elkaar	  brengt.	  
	  
In	  onze	  innerlijke	  werelden	  slaan	  we	  frequentielagen	  op	  en	  nu	  kunnen	  we	  deze	  
poorten	  naar	  andere	  werelden	  en	  werkelijkheden	  verder	  openen	  waar	  we	  co-‐
existeren	  met	  andere	  beings.	  
Poppie	  ondersteunt	  je	  vervolgens	  om	  al	  deze	  gevoelens,	  sensaties	  en	  beelden	  die	  
deze	  multiple	  werkelijkheden	  je	  geven,	  om	  die	  als	  een	  samenhangende	  ervaring	  
in	  jezelf	  te	  omarmen.	  Deze	  ervaring	  heb	  je	  in	  jezelf	  ‘bevroren’	  gehouden,	  in	  je	  
onderbewustzijn,	  tot	  jij	  voelt	  dat	  jij	  deze	  nieuwe	  volle	  multi	  sensorische	  
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waarneming	  en	  ervaring	  in	  meerdere	  werkelijkheden	  tegelijkertijd	  aan	  kunt.	  Je	  
kunt	  ook	  zeggen	  dit	  is	  zijn	  in	  het	  Nu.	  
Tijdens	  deze	  heilige	  verbindingen	  met	  jou	  zelf	  en	  andere	  werkelijkheden	  en	  
nieuwe	  lagen	  van	  vrijheid	  en	  transcendentie,	  kun	  je	  ‘wagenziekte’	  ervaren	  en	  
misselijkheid,	  omdat	  je	  jezelf	  ontdooit	  van	  eerdere	  restricties,	  tijd	  barrières	  en	  
(oude)	  tijdlijnen.	  Als	  je	  deze	  staat	  van	  connectie	  met	  jezelf	  in	  multiple	  staten	  van	  
werkelijkheid,	  frequentievelden	  en	  bijbehorende	  informatie	  meer	  en	  meer	  leert	  
kennen	  en	  vertrouwen	  in	  jezelf,	  dan	  geeft	  dat	  je	  nieuwe	  ideeën	  over	  leven	  en	  
wonen	  op	  een	  nieuwe	  manier.	  
Poppie	  vertegenwoordigt	  nieuwe	  lagen	  van	  innerlijk	  reizen	  en	  kan	  je	  
ondersteunen	  om	  je	  lichtlichamen	  en	  fysieke	  lichaam	  te	  verbinden	  met	  klank	  en	  
nieuwe	  gevoelsinformatie	  op	  zo’n	  manier	  dat	  je	  je	  eigen	  gids	  bent	  en	  bestuurder	  
van	  je	  gewaarzijn	  van	  andere	  realiteiten.	  Op	  deze	  manier	  kun	  je	  in	  contact	  blijven	  
met	  de	  kwantumvelden	  en	  het	  universum	  en	  kan	  je	  eigen	  nieuwe	  visie	  op	  het	  
grote	  geheel	  zich	  steeds	  weer	  verder	  ontvouwen.	  Daarmee	  word	  jij	  een	  betere	  en	  
bewuste	  creator	  van	  jouw	  eigen	  staten	  van	  levende	  werkelijkheid.	  
Poppie	  als	  hybride	  kind,	  plant	  nieuwe	  zaadjes	  van	  waarheid	  en	  bewustzijn	  in	  de	  
aarde	  in	  samenwerking	  met	  Gaia.	  
De	  manier	  waarop	  Poppie	  zich	  kenbaar	  maakte	  aan	  ons,	  gaf	  ons	  een	  heldere	  
intentie	  dat	  haar	  holografische	  veld	  zal	  incarneren	  in	  een	  fysiek	  kind(eren).	  Deze	  
kinderen	  hebben	  meer	  innerlijk	  weten	  over	  hun	  eigen	  multidimensionele	  
geaardheid	  zowel	  hier	  op	  aarde	  als	  in	  andere	  sterrenstelsels.	  Zij	  hebben	  op	  basis	  
van	  een	  groter	  bewustzijn	  en	  innerlijk	  weten	  meer	  toegang	  tot	  vrijheid.	  Zij	  
hebben	  ook	  meer	  innerlijke	  weten	  over	  hun	  eigen	  reis	  en	  wat	  zij	  daarbij	  nodig	  
hebben	  en	  waarom	  zij	  kozen	  om	  te	  incarneren.	  Deze	  kinderen	  hebben	  een	  
aangeboren	  gave	  om	  telepathisch	  en	  fysiek	  met	  anderen	  contact	  te	  maken	  die	  
hetzelfde	  bewustzijnsveld	  dragen	  en	  met	  hen	  samen	  te	  werken	  om	  werkelijke	  
vrede	  op	  en	  voorbij	  de	  aarde	  te	  garanderen.	  
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3.9	  To-‐Me	  
	  
To-‐Me	  is	  het	  eerste	  mannelijke	  hybride	  kind	  dat	  met	  ons	  wilde	  co-‐creëren	  om	  
zijn	  energie	  in	  te	  brengen.	  Ook	  hybride	  kinderen	  kiezen	  een	  geslacht	  dat	  hun	  
energie	  kwaliteit	  representeert.	  
	  
To-‐Me	  draagt	  een	  nieuwe	  mannelijke	  energie	  die	  zowel	  heel	  krachtig	  als	  heel	  
liefdevol	  is.	  Dus,	  als	  jij	  je	  aangetrokken	  voelt	  tot	  To-‐Me,	  dan	  zal	  het	  deze	  
frequenties	  in	  jou	  uitnodigen	  en	  activeren.	  De	  blauwe	  draak	  vertegenwoordigt	  
het	  best	  de	  velden	  die	  To-‐Me	  in	  zich	  draagt.	  Draken	  zijn	  belangrijke	  scheppers	  
van	  onze	  aarde	  Gaia	  en	  midden	  aarde	  Agartha	  en	  dragen	  enorme	  liefdesvelden.	  
	  

	  
Jackie	  Morris:	  blue	  dragon	  

	  
	  

	  
Inner	  earth	  dragon:	  Alessandra	  Giolio	  

	  
	  

To-‐Me	  assisteert	  je	  om	  wat	  je	  ook	  maar	  wilt	  creëren	  in	  je	  leven,	  om	  dit	  te	  doen	  
met	  ondersteuning	  van	  alle	  Goddelijke	  elementen	  en	  in	  co-‐creatie	  met	  hen.	  Je	  
kunt	  dit	  doen	  als	  je	  jezelf	  overgeeft	  aan	  je	  eigen	  multidimensionaliteit	  en	  toestaat	  
dat	  jouw	  andere	  zelven	  door	  jou	  heen	  spreken	  en	  met	  jou	  samenwerken.	  
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To-‐Me	  ondersteunt	  je	  om	  je	  energie	  velden	  te	  expanderen.	  Dit	  geeft	  een	  veel	  
grotere	  verantwoordelijkheid	  omdat	  je	  vermogens	  om	  te	  creëren	  met	  jou	  
expanderen.	  Dit	  vraagt	  dat	  jij	  jouw	  angsten	  onderzoekt	  om	  zo	  groot	  te	  zijn	  als	  je	  
bent,	  maar	  ook	  om	  enig	  misbruik	  van	  kracht	  te	  herschrijven	  vanuit	  jouw	  vorige	  
levens.	  Dus	  terwijl	  To-‐Me	  heel	  erg	  liefdevol	  is,	  confronteert	  hij	  je	  of	  je	  de	  balans	  
in	  jezelf	  kunt	  vinden	  in	  de	  eerste	  Straal	  van	  Liefde-‐Wil,	  de	  straal	  van	  Creatie	  en	  
Godkracht.	  
To-‐Me	  kan	  je	  ondersteunen	  om	  meer	  verbinding	  te	  maken	  met	  jouw	  
interdimensionele	  velden	  en	  zelven	  zoals	  zeemeerminnen,	  gevleugelde	  beings,	  
eenhoorns,	  dolfijnen,	  walvissen	  en	  katachtigen	  die	  met	  jou	  co-‐existeren	  en	  met	  
jou	  samenvloeien.	  
To-‐Me	  ondersteunt	  je	  om	  je	  ademhalingsorganen	  op	  te	  schonen	  en	  te	  verfijnen.	  
Het	  kan	  je	  doen	  hoesten	  en	  trillen	  terwijl	  je	  het	  flesje	  To-‐Me	  gebruikt	  met	  als	  
resultaat	  dat	  jouw	  adem	  meer	  regenboogkleuren,	  licht	  en	  lichtcoderingen	  kan	  
bevatten.	  
	  
Dit	  is	  een	  gedicht	  over	  To-‐Me	  en	  een	  uitnodiging	  aan	  Jou:	  
	  
‘My	  own	  sweet	  love	  I	  sing	  for	  you	  Here	  You	  are	  and	  her	  You	  can	  Be	  ever	  more	  in	  
love	  with	  thee	  
	  
My	  darling	  child	  -‐	  so	  welcome	  in	  the	  hearts	  of	  the	  brotherhood	  -‐	  Quan	  Yin	  
welcomes	  you	  in	  mother	  light	  and	  love	  
	  
Tiny	  yet	  brave	  strong	  and	  true	  
	  
How	  this	  world	  has	  waited	  in	  eternity	  for	  You	  
	  
In	  our	  hearts	  there	  is	  no	  restraint	  Here	  again	  
	  
You	  are	  all	  our	  dreams	  combined	  Ever	  love	  and	  So	  Divine	  
	  
Here	  You	  Are	  
	  
Open	  your	  heart	  in	  the	  Whole	  i(holy)	  way’	  
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To-‐Me	  brengt	  verandering	  en	  is	  een	  katalysator	  voor	  verandering.	  Hij	  brengt	  de	  
‘wind	  van	  verandering’	  en	  ondersteunt	  je	  om	  de	  kracht	  van	  verandering	  in	  jezelf	  
te	  dragen	  en	  om	  door	  (soms	  je	  eigen)	  lagen	  van	  weerstand	  tot	  verandering	  te	  
werken.	  To-‐Me	  ondersteunt	  je	  om	  verandering	  te	  genereren	  met	  kracht	  en	  
liefdevolle,	  zachte	  energie.	  Dat	  is	  een	  nieuw	  aspect	  voor	  mannen	  (en	  vrouwen).	  
	  
De	  dag	  dat	  To-‐Me	  gecreëerd	  werd	  in	  Mount	  Shasta	  (13	  oktober	  2014)	  in	  de	  USA,	  
waaide	  er	  een	  hele	  sterke	  wind.	  To-‐Me	  reflecteert	  Ehecatl-‐Quetzalcoatl,	  de	  wind	  
god	  die	  een	  aspect	  is	  van	  de	  creatie	  god	  Quetzalcóatl.	  
To-‐Me	  genereert	  een	  innerlijk	  weten	  over	  beweging	  en	  het	  ritme	  van	  
verandering.	  ‘Dans	  de	  dans	  van	  klank	  en	  ritme,	  bewegend	  met	  de	  klanken	  van	  
verandering	  en	  ontwikkeling,	  beweeg	  je	  lichaam	  met	  de	  klanken	  en	  ritmes	  van	  
universele	  werelden	  en	  interdimensionele	  werelden.'	  
To-‐Me’s	  volledige	  naam	  is:	  Sha	  Nayah	  T’	  AMIA	  Khan:	  TO	  –	  ME.	  De	  draak	  die	  Oost	  
en	  West	  in	  zich	  samenbrengt.	  Een	  versmelting	  van	  Kracht	  en	  Schoonheid.	  Een	  
Stem	  van	  Waarheid	  in	  de	  winden	  van	  verandering.	  
	  
Lees	  meer	  over	  To-‐Me	  in	  de	  blog.	  
	  

3.10	  Daisy-‐Bell	  
	  
Daisy-‐Bell	  vertegenwoordigt	  dat	  jij	  (nu)	  een	  frisse	  start	  maakt	  in	  jouw	  leven	  en	  
de	  manier	  waarop	  je	  dingen	  doet	  en	  ziet.	  Het	  ondersteunt	  je	  om	  de	  
verbindingslijntjes	  tussen	  de	  punten	  te	  zien	  en	  synchroniciteit	  in	  jouw	  leven	  te	  
herkennen	  zodat	  je	  informatie	  beter	  begrijpt	  in	  de	  context	  van	  het	  geheel.	  Het	  
ondersteunt	  je	  om	  nieuwe	  keuzes	  te	  maken	  en	  nieuwe	  stappen	  vooruit	  te	  zetten.	  
De	  hybride	  ‘being’	  Daisy	  vertegenwoordigt	  de	  kwaliteit	  van	  puurheid	  en	  
onschuld.	  Dit	  is	  de	  puurste	  staat	  van	  (boven)	  zintuigelijk	  gewaar	  zijn	  en	  innerlijk	  
weten	  in	  een	  liefdevolle	  verbinding	  met	  Al	  dat	  Is	  in	  het	  universum.	  Dat	  diepe	  
weten	  en	  die	  connectie	  is	  nog	  steeds	  aanwezig	  in	  jouw	  innerlijke	  kind.	  
Daisy	  verbindt	  je	  met	  alles	  via	  de	  Centrale	  Zon.	  Zij	  spiegelt	  dit	  door	  haar	  pure	  
witte	  stralende	  bloemblaadjes	  die	  licht	  uitstralen	  vanuit	  het	  gouden	  centrum.	  De	  
zonnestralen	  hebben	  nieuwe	  lichtcoderingen	  en	  boodschappen	  om	  met	  jou	  te	  
delen	  en	  Daisy	  helpt	  je	  deze	  te	  vertalen	  met	  behulp	  van	  jouw	  herinnering	  van	  de	  
speelse	  energie	  die	  jij	  inbracht	  als	  kind.	  
Daisy	  heeft	  een	  hybride	  zusje	  die	  Shasta	  Daisy	  genoemd	  wordt.	  Door	  haar	  
leefplek,	  Mount	  Shasta,	  representeert	  Shasta	  Daisy	  een	  verbinding	  met	  midden	  
aarde	  en	  met	  al	  de	  lichtschepen	  in	  de	  lucht.	  Zij	  heeft	  een	  groot	  familie	  gevoel	  met	  
alles	  wat	  beneden	  en	  boven	  is.	  Zij	  is	  ook	  een	  grote	  communicator	  en	  fungeert	  als	  
een	  docking	  station	  voor	  andere	  soorten	  zoals	  insectoïden.	  
Haar	  familie	  en	  ‘zusterschap’	  van	  madeliefjes	  leven	  dichtbij	  haar	  in	  oneindige	  
velden	  van	  bewustzijn.	  Allen	  ondersteunen	  met	  hun	  puurheid	  en	  zachtheid	  het	  
kristallijne	  grid	  van	  Moeder	  Aarde.	  Hier	  kan	  Shasta	  Daisy	  die	  kinderen	  en	  
volwassenen	  aantrekken	  met	  een	  puur	  hart	  om	  de	  ketting	  van	  madeliefjes	  te	  
vormen	  en	  het	  leven	  te	  Leven	  in	  een	  multidimensionale	  werkelijkheid.	  
De	  frequentie	  Daisy-‐Bell	  ondersteunt	  je	  om	  je	  meer	  met	  het	  kristallijne	  grid	  en	  
haar	  lagen	  van	  bewustzijn	  te	  verbinden.	  Deze	  vertegenwoordigen	  de	  energie	  van	  
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de	  toekomst	  waar	  je	  met	  anderen	  kunt	  samenwerken	  en	  co-‐creëren	  als	  een	  
groep	  die	  de	  nieuwe	  mensheid	  vertegenwoordigt.	  Als	  iedereen	  vanuit	  innerlijk	  
weten	  en	  goddelijke	  wijsheid	  werkt,	  dan	  genereert	  dat	  een	  vloeiende	  
samenwerking.	  We	  noemen	  dit	  ‘Samensmeltend	  bewustzijn’.	  Je	  verbindt	  je	  met	  
elkaar	  in	  een	  stroom	  van	  natuurlijke	  synchroniciteit	  waar	  iedereen	  het	  geheel	  
ondersteunt.	  Daisy-‐Bell	  opent	  in	  jou	  een	  natuurlijke	  uitdrukking	  van	  deze	  staat	  
van	  leven	  in	  een	  staat	  van	  synchroon	  bewustzijn	  met	  anderen	  in	  het	  veld.	  
In	  de	  volgende	  channeling	  legt	  Kryon	  het	  begrip	  ‘Coalescence	  Consciousness’	  uit.	  
De	  frequentie	  Daisy-‐Bell	  ondersteunt	  je	  in	  jouw	  hogere	  zintuigelijke	  waarneming	  
en	  telepathie	  in	  andere	  dimensies.	  De	  frequentie	  nodigt	  je	  uit	  om	  te	  co-‐creëren	  
met	  de	  Goddess	  Frequenties	  en	  om	  (madeliefjes)	  kronen	  en	  kettingen	  van	  
natuurlijke	  schoonheid	  te	  creëren	  wat	  je	  ook	  deed	  toen	  jij	  een	  kind	  was.	  
De	  frequentie	  versterkt	  ook	  de	  geboorte	  van	  het	  heilige	  kind	  in	  jezelf	  en	  om	  zelf	  
meer	  kind	  te	  zijn	  zoals	  Jeshua	  en	  Maria	  Magdalena	  jou	  dat	  laten	  zien.	  In	  contact	  
met	  deze	  frequentie	  kun	  je	  meer	  met	  je	  eigen	  ‘Ik	  Ben’	  energie	  verbinden	  en	  jouw	  
‘Leven	  leven	  in	  het	  Licht’	  in	  de	  stralen	  van	  de	  Centrale	  Zon.	  In	  het	  nieuwe	  
paradigma	  kun	  je	  erop	  vertrouwen	  dat	  jouw	  andere	  zelven	  deel	  zijn	  van	  een	  
support	  groep	  die	  samenwerken	  vanuit	  dit	  ‘samensmeltende	  bewustzijn’.	  Samen	  
groeien	  we	  in	  dit	  eenheidsbewustzijn.	  Dit	  nodigt	  je	  nog	  meer	  uit	  om	  nog	  meer	  te	  
houden	  van	  de	  schoonheid	  en	  grootsheid	  van	  wie	  jij	  werkelijk	  bent	  in	  het	  
centrum	  van	  het	  Levende	  Licht.	  
	  

3.11	  Holy-‐Hock	  
	  
De	  frequentie	  Holy-‐Hock	  representeert	  een	  hybride	  jongen.	  Hij	  weerspiegelt	  ons	  
Vrede	  op	  aarde.	  Vrede	  is	  de	  basis	  van	  zijn	  bestaan.	  Hij	  laat	  je	  ervaren	  hoe	  je	  een	  
samensmelting	  kunt	  zijn	  van	  een	  mens	  in	  mannelijke	  (vrouwelijke)	  vorm	  en	  een	  
goddelijk	  mens.	  De	  frequentie	  Holy-‐Hock	  ondersteunt	  je	  om	  in	  een	  staat	  van	  zijn	  
en	  innerlijk	  weten	  te	  zijn.	  Het	  geeft	  je	  een	  dieper	  besef	  van	  wie	  je	  bent	  en	  wat	  
jouw	  plek	  is	  in	  het	  bestaan	  als	  mens	  in	  synchroniciteit	  met	  je	  multidimensionele	  
zelven.	  
Met	  de	  ondersteuning	  van	  Holy-‐Hock	  en	  de	  ‘entourage’	  van	  andere	  spirituele	  
‘beings’,	  word	  je	  ondersteund	  op	  jouw	  reis	  in	  vrede	  en	  harmonie	  met	  alle	  dingen.	  
Holy-‐Hock	  ondersteunt	  je	  om	  je	  meer	  verbonden	  te	  voelen	  met	  en	  laat	  je	  ervaren	  
dat	  jij	  hoort	  bij	  de	  aarde,	  de	  wind,	  de	  lucht,	  de	  zon	  en	  alle	  elementen	  binnen	  het	  
universum.	  Holy-‐Hock	  ondersteunt	  je	  ook	  om	  je	  levenskracht	  te	  balanceren	  met	  
al	  het	  leven	  en	  hij	  nodigt	  je	  uit	  om	  gewoon	  jezelf	  te	  zijn.	  Je	  beseft	  je	  meer	  en	  meer	  
dat	  alles	  elkaar	  ondersteunt	  en	  samenwerkt	  in	  een	  heilige	  (hele)	  harmonie	  in	  de	  
ervaring	  en	  gevoel	  van	  de	  Heilige	  Graal.	  
De	  frequentie	  nodigt	  je	  uit	  om	  met	  een	  verhoogde	  sensitiviteit	  en	  gevoeligheid	  
verliefd	  te	  worden	  (zijn)	  op	  alle	  geuren	  en	  de	  smaak	  van	  het	  leven	  op	  aarde.	  Het	  
Leven	  kan	  letterlijk	  nieuwe	  deuren	  en	  portalen	  voor	  jou	  openen	  die	  jou	  nieuwe	  
manieren	  van	  leven	  laten	  zien	  en	  je	  in	  beweging	  brengen	  om	  op	  een	  nieuwe	  
manier	  te	  leven.	  Wanneer	  je	  je	  plek	  voelt	  in	  het	  grote	  geheel,	  dat	  geeft	  dat	  een	  
gevoel	  van	  vrede	  en	  zekerheid	  dat	  alles	  een	  plek	  heeft	  met	  hernieuwde	  vitaliteit,	  
zachtheid	  en	  tederheid.	  
De	  hybride	  Holy-‐Hock	  heeft	  de	  intentie	  om	  te	  incarneren.	  Hij	  zal	  nieuwe	  
ontwerpen	  binnenbrengen	  en	  ontdekkingen	  als	  een	  nieuwe	  ‘ingenieur’.	  Hij	  is	  een	  



Liquid Light Frequencies Beschrijvingen                            24                      Healing Arts © 2015  Wadenoijen NL	  
	  

samensmelting	  van	  vele	  culturen	  en	  vele	  dimensionele	  lagen.	  Hij	  reist	  door	  
water,	  land	  en	  alle	  ruimte	  daartussenin.	  
De	  frequentie	  Holy-‐Hock	  nodigt	  je	  uit	  om	  je	  horizon	  te	  vergroten,	  om	  te	  reizen,	  
om	  samen	  te	  smelten	  met	  andere	  culturen	  en	  deze	  met	  gemak	  aan	  te	  voelen	  en	  te	  
begrijpen.	  
De	  frequentie	  ondersteunt	  je	  om	  een	  levenskeuze	  te	  maken	  waar	  het	  leven	  van	  
jouw	  creatieve	  potentieel	  van	  je	  multi-‐D	  zelven	  jouw	  normale	  uitgangspunt	  
wordt.	  Je	  kunt	  jezelf	  zo	  voorbereiden	  op	  nieuwe	  incarnaties	  of	  jouw	  multi-‐D	  
leven	  in	  het	  Hier	  en	  Nu.	  Jij	  bent	  jouw	  eigen	  multi-‐D	  begeleiders.	  
Holy-‐Hock	  als	  kind	  houdt	  in	  zijn	  staat	  van	  zijn	  deze	  nieuwe	  mogelijkheden	  wat	  
nu	  mogelijk	  is	  in	  een	  nieuw	  geëvolueerd	  menselijk	  lichaam	  en	  in	  menselijke	  
omstandigheden.	  
Holy-‐Hock	  is	  een	  subtiele	  netwerker	  van	  de	  sterren	  die	  jou	  een	  simpel	  overzicht	  
laat	  zien	  vanuit	  vele	  perspectieven.	  Hock	  de	  Hele	  (Whole-‐y)	  vertegenwoordigt	  de	  
heelheid	  in	  zijn	  zijn,	  iemand	  die	  een	  diep	  gevoel	  van	  vrede	  en	  begrip	  van	  wie	  hij	  
is	  in	  het	  grotere	  plaatje	  van	  leven	  op	  aarde	  en	  in	  de	  andere	  dimensies.	  
Holy-‐Hock	  is	  een	  volledig	  bewuste	  samensmelting	  van	  mannelijk	  en	  vrouwelijk.	  
Zijn	  perfecte	  balans	  zie	  je	  in	  zijn	  heilige	  geometrie	  en	  de	  holografische	  velden.	  
Volledig	  verbonden	  en	  compleet	  in	  zichzelf,	  een	  jongen	  die	  IS,	  in	  perfecte	  
harmonie	  met	  alle	  dimensies,	  culturen	  en	  naties.	  


