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Op deze afbeelding staan - door computers vastgelegd 
- de stromingen en bewegingen van alle sterrenstelsels 
en clusters in dit Universum. De positie van ons 
melkwegstelsel, met daarin de aarde, is als een 
brandend energiepunt aangegeven door een rood 
steentje. Een nietig stipje in het onmetelijke heelal. 
Via dit kosmische web - gevuld met prachtig wit 
stralend Licht - komt er een rechtstreekse verbinding 
tot stand tussen het menselijke hart en de grote 
aantrekker - de kern - van dit supercluster.  
 

Deze verbindende hoogfrequente energie komt met haar bijzondere kwaliteiten 
als een - diep tot op het bot - doordringende (emotionele) golf binnen. Ze is vol 
van pure liefde en gericht op aarding. Het energielichaam verfijnt zich door 
deze substantie; ze wordt subtiel, ijl, vloeibaar, tijdloos en in staat om kleuren in 
zich op te nemen. Een totale transformatie in een fijnstoffelijker niveau. Het 
maakt het 'thuiskomen' en opstijgen naar een hoger leven in het Universum 
gemakkelijker. 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: supercluster – Universum – verbinden – hart – kern – 
hoogfrequent – diep tot op het bot – pure liefde – aarding – energielichaam 
verfijnt – kleuren – transformatie – fijnstoffelijker niveau – thuiskomen – 
opstijgen. 
 
In te zetten: om kennis te maken met de stromingen in de supercluster. Voor 
een rechtstreekse verbinding tussen het hart en de kern van de grote aantrekker. 
Om pure liefde te ervaren. Voor de verfijning van het energielichaam. Als begin 
van een totale transformatie in een fijnstoffelijker niveau. Om 'thuis te komen'.  
 
Vraagstelling: 

• Kan de persoon zich openstellen voor stromingen in het levende 
Universum? 

• Voelt de persoon de aantrekkingskracht van deze energie? 
• Is er een gebrek aan pure liefde in het aardse bestaan? 
• Is de persoon voorbereid op een totale transformatie in een fijnstoffelijker 

niveau? 
• Durft de persoon - thuiskomen - te ervaren en toch op de aarde te blijven? 

 
 


