
 
 

 
 

 

75 Piramide  
fundament voor de 4e dimensie 
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De meeste Lichtwerkers en zoekenden naar het Licht 
hebben wel iets met piramides, vooral de grote 
Egyptische Cheops geniet enorme bekendheid. In die 
piramide werden mystieke inwijdingen gehouden en 
in ons DNA hebben we daar nog onbewuste informatie 
over. Piramideenergie vormt een stevige fundering in 
de 4e dimensie en heeft door haar weerkaatsingen een 
karakteristiek om magnetische velden te veranderen in 
harmonische vibraties.  
 
 

In contact met de piramide stroomt er als een gouden vloeistof een krachtige en 
toch zachte - hoogbewuste - energie vanaf de kruin in de richting van het hart, 
verder door het gehele systeem tot aan de voeten toe. Ze maakt als een 
kosmische antenne contact met Gidsen, begeleiders en het hogere zelf. Als een 
mummie omhult ze het energielichaam en plaatst haar (opnieuw) in de ruime 
etherische piramide. Daar worden lagere vibraties omgezet, oude mystieke 
(onaangename) herinneringen aan de piramides geheeld en positieve 
energieën aangetrokken. De diepe, vredige, serene rust geeft een inzichtgevend 
moment om te focussen op het leven en op de taak hier op aarde. De totale 
relaxatie brengt aanwezige spanningen en fixaties naar het bewustzijn, 
voornamelijk van het hoofd, de nek, schouders en rug. 
 
 
 
Kernwoorden: fundament voor de 4e dimensie – mystieke inwijdingen – 
harmonische vibraties – kosmische antenne – omzetten vibraties – oude 
herinneringen healen – inzichtgevend – focussen op het leven – spanningen nek. 
 
In te zetten: voor een stevige fundering voor de 4e dimensie. Als een kosmische 
antenne voor contact met Gidsen, begeleiders en het hogere zelf. Om lagere 
vibraties om te zetten en oude herinneringen aan de piramides te healen. Om te 
focussen op het leven en op de taak hier op aarde. Voor totale ontspanning van 
hoofd, nek, schouders en rug. 
 
Vraagstelling: 

• Mist de persoon een stevige fundering voor de 4e dimensie? 
• Mag het contact met Gidsen, begeleiders en het hogere zelf zich 

uitbreiden?  
• Kan de persoon hulp gebruiken bij het omzetten van vibraties? 
• Focust de persoon zich voldoende op het aardse leven? 
• Is de persoon zich bewust van de spanningen in hoofd, nek, schouders en 

rug? 


