
 
 

 

 
 

 

139 Vogelrijk 
om de derde dimensie te overstijgen 
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Deze eenzaam vliegende vogel behoort tot een 
eenheid, namelijk 'het vogelrijk', met een collectief 
bewustzijn waarin elk individu contact blijft 
onderhouden met het grotere geheel. Zo vormen wij 
als mensheid - al zijn we alleen - ook een eenheid en 
zijn (onzichtbaar) met elkaar verbonden. Via deze kaart 
activeren we deze onzichtbare verbindingen, vooral 
met kosmische begeleiders waarmee we onze 
eenzaamheid kunnen bestrijden. Als een mantel omhult 
de zachte energie ons energetische lichaam en neemt 

ons mee in een versnellende beweging die de aarde heeft ingezet.  
 
Opgenomen in de groepsenergie van gelijkgestemden ontstaat - zonder het 
loslaten van een goede aarding - een opwaartse druk om deze derde dimensie 
te overstijgen. Hogere energieën stromen trefzeker door alle systemen om 
verouderde en krakemikkige structuren te vervangen en nog kwetsbare 
(open)wonden te healen. Ze geeft in de nieuwe dimensies de vrijheid aan het hart 
en de longen om meer ruimte in te nemen. De serene stilte die ontstaat geeft een 
totale ontspanning bij hen die in contact komen met deze prachtige 'eenheids'-
energie. 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: gevormde eenheid – contact met grotere geheel – activeren 
verbindingen – kosmische begeleiders – versnellende beweging – derde dimensie 
overstijgen – contact eenheidsenergie. 
 
In te zetten: om als individu contact te onderhouden met het grotere geheel. 
Voor het activeren van (onzichtbare) verbindingen, vooral met kosmische 
begeleiders. Als aanzetje om mee te gaan in de versnellende beweging die de 
aarde heeft ingezet. Om deze derde dimensie te overstijgen. Voor ervaringen met 
de prachtige 'eenheids'-energie. 
 
Vraagstelling:  

• Is de persoon het contact verloren met het grotere geheel? 
• Kan de persoon de versnellende beweging die de aarde heeft ingezet 

bijhouden?  
• Is de persoon eraan toe om deze derde dimensie te overstijgen?  

 
 


