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Deze afbeelding toont een dwarsdoorsnede van een 
roterende torus (donut) gezien vanaf een 
vierdimensionaal niveau en is een opeenstapeling 
van lagen van licht en hoogfrequente energie. De 
turbo XXL heeft overeenkomsten met een bromtol, 
waarin de centraal verticaal draaiende as het 
balancerende stabiele deel is. Precies in het midden, 
knallen - vanuit een kwarts-piramide (halve octaëder) - 
gammastralen vol geladen ionen-deeltjes als 
oneindige energiebronnen vliedend in de rondte.  
 

En net zoals bij erupties van botsende neutronensterren, zal alles wat in de 
nabijheid van de kern komt erdoor verhitten en versnellen. Het torusvormige 
netwerk van magnetische veldlijnen, accelereren in een brede uitwaaiering de 
vierdimensionale ruimte binnen. Ze escorteert - via de ultra golflengte - het 
persoonlijke energieveld in de steeds ijler wordende energie. Ze bezorgt de 
waarnemer kalmte, ruimte en een gevoel van vrijheid in en rondom het hart. 
Samen met een warmte die ver de aura instraalt, raakt een verfrissende 
opwaartse stroming de kruin en de boven het hoofd gelegen chakra's, om die 
naar hogere dimensies te tillen. 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: roterende torus – vierdimensionaal niveau – turbo XXL – verticaal 
draaiende as – balancerend – geladen ionen-deeltjes – oneindige energiebronnen 
– verhitten – versnellen – escorteert – persoonlijke energieveld – ijler wordende 
energie – kalmte – ruimte – vrijheid – kruin – chakra's – tillen. 
 
In te zetten: om de vliedende kracht van een turbo XXL te ervaren. Als hulp bij 
het vinden van oneindige energiebronnen. Bij verkilde gevoelens of koude 
ervaringen. Om binnen de vierdimensionale ruimte te geraken. Als escort om het 
persoonlijke energieveld binnen ijle energie te begeleiden. Voor een gevoel van 
vrijheid in en rondom het hart. Om boven het hoofd gelegen chakra's naar hogere 
dimensies te tillen. 
 
Vraagstelling:  

• Heeft de persoon moeite met het vinden van oneindige energiebronnen?  
• Zijn er verkilde gevoelens of koude ervaringen/plekken bij de persoon?  
• Oefent de persoon in het bereiken van vierdimensionale ruimten?  
• Is begeleiding gewenst in het waarnemen van ijle energie?  
• Is er in en rondom het hart een beklemmend, beperkend gevoel?  
• Is er hulp nodig om de boven het hoofd gelegen chakra's naar hogere 

dimensies te tillen? 


