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Strange attractor
magische aantrekking
Op de afbeelding van de kaart staat een pas ontdekte
'strange attractor' uit het heelal. Deze magnetische
aantrekker verzamelt elektrisch geladen lichtdeeltjes.
Samen vormen ze volgens de wetten van het
Universum één geheel. Daar draait en spint alles
volgens dezelfde geordende regels en met de juiste
snelheid, zoals een elektron met een duidelijke richting
en precisie om een atoom heen slingert.

Al spinnend herstelt deze hoogfrequente kracht de natuurlijke Mer-Ka-Ba
(Lichtvoertuig) en sleept de omringende losse elementen met zich mee, samen
met de te ver uiteengedreven auralagen. Ze creëert tegelijkertijd - net als in het
oog van een orkaan - een stille leegte in het centrum, waar het ruim, vredig en
rustig is. De rijk inzetbare kracht komt uit hogere dimensies binnen via een
opening die het meest toegankelijk is; zoals bij de keel, het hart, het derde oog of
de kruin en klemt zachtjes de enkels vast voor aarding. De krachtige werveling
baant zich een weg - al reinigend (detox) en transformerend - door alle
(aura)gebieden tot diep in elke cel en in het DNA. In stroperige stromingen brengt
ze lang doorwerkende versnellingen aan, hetgeen een stap voorwaarts is in
de spirituele ontwikkeling.

Kernwoorden: magische aantrekking – wetten van het Universum – herstelt
Mer-Ka-Ba – sleept losse elementen mee – auralagen – stille leegte – hogere
dimensies – reinigend – transformerend – lang doorwerkend – versnelling – stap
voorwaarts.
In te zetten: voor ordening volgens de wetten van het Universum. Om de
natuurlijke Mer-Ka-Ba te herstellen. Als auralagen te ver uit elkaar zijn gedreven.
Om tijdens meditaties stille leegten te bereiken. Als detox voor de auragebieden.
Voor versnelling in stroperige stromingen.
Vraagstelling:
• Heeft de persoon via gedachtekracht (meditatie) 'gerommeld' aan de
natuurlijke Mer-Ka-Ba?
• Zijn de auralagen te ver uiteengedreven?
• Kan de persoon tijdens meditaties de kwebbelende geest naar een stille
leegte brengen?
• Is er sprake van vervuiling of vergiftigingen in het auragebied?
• Ondervindt de persoon stroperige trage stromingen en een gebrek aan
vitaliteit?
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