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Bevrijd jezelf – nu!

Het fenomenale van de tijd waarin we nu leven,
is dat je dit bewustzijn kunt veranderen. Je hoeft
niet meer maandenlang in therapie, je hebt geen
sessies meer nodig, je krijgt alles gratis en in
één moment door de energie die zich om je
heen heeft geformeerd. Dat moment is nu
gekomen!
Je kunt nu dus uit je oude bewustzijn stappen.
Dat is heel gemakkelijk: neem het besluit om dat
te doen! Kies ervoor om het nieuwe bewustzijn
binnen te gaan. Het is het bewustzijn van de
heelheid, de volmaaktheid, een bewustzijn zonder
schuld, karma, slachtofferschap en angst.
Ben je bereid om uit je zelfgebouwde gevangenis
in de kracht van je oneindige mogelijkheden te
stappen? Wil je je levenspotentieel ontwikkelen
en alle kansen grijpen die zich in je eigen leven
voordoen? Wil je je grote levensdoel realiseren?
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Als voorbereiding op deze beslissing doen we nu een
oefening. Je legt dan meteen het boek aan de kant en
doet de oefening zoals beschreven. Beloof je jezelf
dat? Jezelf, niet mij, want als je je geconditioneerde
geest nu deze hulp aanbiedt, zal hij huppelen van
plezier en vol enthousiasme alles los kunnen laten
wat hij tot nu toe heeft vastgehouden.
Pak een krant en vouw één pagina open. Leg deze
pagina op de grond. De massamedia zijn voor mij de
zuivere belichaming van het oude bewustzijn, dat op
karma, schuld, macht, angst en slachtofferbewustzijn
is gebaseerd. Je kunt met de krantenpagina dus een
voor jouw geest goed begrijpelijke representatie van
deze denkwijze maken. Dan pak je nog twaalf witte
vellen papier. Op elk vel papier schrijf je telkens één
woord, namelijk een van de kwaliteiten van het
nieuwe bewustzijn. Later gaan we nog gedetailleerd
in op die kwaliteiten. Schrijf nu op elk van de twaalf
vellen papier een van de volgende woorden:
Superflow
Helderheid
Genezing
Akasha-potentieel
Evenwicht
Oprechtheid
Zegening
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Manifestatie en
transformatie door de
kristallijne getallenmatrix

De kristallijne structuur die in jou aanwezig is,
maakt het je mogelijk je opnieuw te verbinden met
de oermatrix. De getallenmatrix die je straks gaat
gebruiken, herinnert je hersenen eraan om zich op
die intelligente matrix af te stemmen, waardoor je
cellen opengaan om zich de matrix te herinneren.
Je verstand zal je daardoor niet in de weg staan,
want dat ‘begrijpt’ die getallen.
Het verstand wil niets weten van engelen,
meesters en kristallijne dimensies, omdat die voor
het verstand niet bestaan. Een getal begrijpt je
verstand wél, daar wil het zich wel voor openen,
daar wil het wel ja tegen zeggen.
De grote verbanden van het nog niet onderzochte
DNA en de versmelting van het menselijke
aardebewustzijn met de hogere dimensies van de
aarde die jij en vele anderen de laatste maanden,
jaren en decennia hebben gecreëerd, beginnen het
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heel-zijn een volkomen nieuwe uitdrukking te geven
voor de mensen. Het lijkt allemaal heel logisch en
correct. Het heel-zijn, dat je als gevolg van het je
weer herinneren van je oermatrix zult beleven, zal er
eindelijk voor zorgen dat je het gevoel van gebrek
kwijtraakt.
Als je heel bent, zul je het leven in overvloed
beleven, zodat alles altijd aanwezig is. Je zult niet
meer het gevoel hebben dat je iets tekort komt. Je
hebt dan een magneet in jezelf geactiveerd die altijd
alles in je leven aantrekt. Je zult door de superflow al
je levensdoelen bereiken als je heel bent, want
volmaaktheid trekt volmaaktheid aan. Of je dan nog
doelen nodig hebt of niet, doet er niet toe.
Waarschijnlijk heb je door dit bewustzijn van de
heelheid ook niet meer zo veel behoeften. In de
buitenwereld kan niets je nog gelukkiger maken dan
je al bent. De nieuwe kleren, de auto, het huis, al die
dingen waar je tot nu toe achteraan bent gelopen,
zijn plotseling niet meer nodig om je gelukkiger te
voelen, omdat je vanuit jezelf al volmaakt bent.
Je zult die dingen nog altijd hebben, dat wel. Je
zult je alles wat je nodig hebt en wat dan nog ‘zinvol’
voor je voelt kunnen permitteren, omdat je in
overvloed leeft. Maar soms zul je jezelf ook afvragen
wat je nu met al dat geld, al die roem en die vele
mooie dingen om je heen moet beginnen. En dan
heb je het bewijs voor je heelheid. Eindelijk kun je
al die dingen als leuk speelgoed van het leven
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beschouwen; je ziet vanzelf welke dingen je op dit
moment het meeste plezier geven. Dan speel je
ermee, niet omdat je het nodig hebt, maar omdat je
het leuk vindt om ermee te spelen. Dan maak je
bijvoorbeeld een wandeling met het doel om na
140 kilometer lopen weer thuis te zijn en dan merk
je onderweg hoe gezellig het is in een hotel in de
duinen, waar je bij het haardvuur kunt zitten en een
boek kunt schrijven.
Nu we aan het eind van dit boek zijn gekomen, zou
ik je willen uitnodigen om jezelf als bron van je
heelheid te leren kennen. Met behulp van de laatste
oefening zul je ten diepste ervaren hoe het voelt om
weer helemaal heel te worden en je zult de energie
daarvoor uit je eigen innerlijk halen.
Pak je dagboek met wonderen er nog eens bij.
Heb je de twaalf vellen papier nog? Knip ze zo
uit dat ze in je boek passen en je de betreffende
master-kwaliteit kunt lezen. Elk van de twaalf
master-kwaliteiten krijgt dan een dubbele pagina in
je dagboek met wonderen. Plak het vel papier waar
‘superflow’ op staat op de linkerkant van de eerste
dubbele pagina die voor je ligt als je het dagboek
openslaat. Schrijf daaronder de getallenmatrix
1 2 1 8 6 6 7 6 3 8 1 2. Sla dan de volgende dubbele
pagina op en plak daar het vel papier met het woord
‘helderheid’. Schrijf daaronder de getallenmatrix
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