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Een Octagon (acht gelijke zijden) is de overgang van 
een vierkant naar een cirkel, waarbij het vierkant de 
mens voorstelt, de cirkel het Goddelijke. De achthoek 
is de heilige verbinding tussen deze twee. Een stevige 
kabel trekt alle plateaus (op de afbeelding), vol met 
stabiele richtinggevende energieën, naar het 
galactische centrum toe. Het maakt niet uit in welke 
bewustzijnstoestand iemand is, er is voor iedereen een 
perfecte frequentie om aan te haken en mee 
omhooggetrokken te worden naar het grote Licht. Het 
gemak waarmee van bewustzijnstoestand kan 

worden geswitcht is kenmerkend bij deze energie, maar ook een piepje in het 
oor vanwege de hoge frequentie of het volledig wegvallen van alle 
omgevingsgeluiden. Een uitgerekt of zweverige gevoel zonder de aarding los te 
laten kan hierbij optreden. 

Door de enorme gelijkmatigheid van alle elementen weet ze de meest onrustige 
geest langdurig te kalmeren en in evenwicht te brengen. Ze ondersteunt het 
welbevinden met een weldadige ontspanning, volledige rust en een ongekend 
dieptegevoel waarin alles goed is. 

 

 

Kernwoorden: richtinggevende energieën – grote Licht –bewustzijnstoestand –
switchen – kalmeren – weldadige ontspanning. 

In te zetten: om zaken in lijn te zetten via richtinggevende energieën. Als hulp 
om omhooggetrokken te worden naar het grote Licht. Voor het gemakkelijker 
switchen in bewustzijnstoestanden. Om de meest onrustige geest langdurig te 
kalmeren. Voor een krachtige ondersteuning om te kunnen ontspannen. 

Vraagstelling:  
• Is het voor de persoon moeilijk om alles op een lijn te krijgen? 
• Zijn er nog steeds duistere gebieden waar het Licht niet kan komen? 
• Is het voor de persoon moeilijk om van bewustzijnstoestand te switchen? 
• Wordt de persoon geplaagd door een onrustige (kwebbelende), aandacht 

vragende geest? 
• Lukt het de persoon maar niet om in de diepte te ontspannen? 


