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Deze kaart laat - alsof je kijkt door een microscoop - 
een fractie zien van de grote Kosmische codering. De 
energie verbonden met deze kaart is een enorme 
compacte kracht uit de allerhoogste sferen - verpakt in 
een zip-bestand - klaar om de hogere Kosmische 
DNA-codes te downloaden en op aarde uit te pakken. 
Het energielichaam trekt via de kruin de codes naar 
binnen en gebruikt deze gerangschikte structuur om de 
meest fijnstoffelijke fouten en afwijkingen in het 
eigen DNA-netwerk te repareren en op vele niveaus te 
resetten.  

 
Het hele gedisciplineerde systeem komt tussen hemel en aarde in een 
oneindige cadans terecht en de energie dringt via de onderste chakra's diep in 
de aarde door. Het lichaam vraagt wat tijd om dit te ondergaan. Verwarming 
van de handen en een gevoel dat grenzen vervagen leveren vooral in de innerlijke 
wereld diepe rust en erkenning. Het hart stroomt vol met onvoorwaardelijke 
liefde; tevredenheid en een blijmoedige ervaring zijn daar tekenen van.  
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: terugkerende patronen – kosmische codering – zip-bestand 
downloaden – fijnstoffelijke fouten repareren – gedisciplineerd – oneindige cadans 
– aarde – verwarming – erkenning – onvoorwaardelijke liefde. 
 
In te zetten: om de hogere Kosmische DNA-codes te downloaden. Om de meest 
fijnstoffelijke fouten te repareren. Voor meer discipline. Om in de innerlijke wereld 
diepe rust en erkenning te brengen. Als ervaring van onvoorwaardelijke liefde. 
 
Vraagstelling: 

• Zijn er op het allerhoogste niveau Kosmische DNA-codes te downloaden? 
• Is een tool noodzakelijk voor de reparatie van fijnstoffelijke energie? 
• Ontbreekt het de persoon aan discipline en leeft het in een chaos? 
• Is het lastig om diepe rust en erkenning in de innerlijke wereld te beleven? 
• Heeft de persoon behoefte aan het ervaren van onvoorwaardelijke liefde?  
 

 
  


