Persoonlijke energiehuishouding!
De energie die je inademt moet je bewust op een hoger niveau handhaven. Je moet zorgen dat de
energiestroom vollediger blijft binnenstromen. Dat moet gebeuren op een heel specifieke manier,
waarbij je moet opletten dat je andere activiteiten je energieveld niet moet doen afkalven als je het
eenmaal hebt opgebouwd.

Begrijp je dat?
Wat je verder in je leven doet moet je hogere energieniveau ondersteunen. Je moet congruent zijn.
Je moet dus verstandig leven.
De juiste voeding is een essentieel onderdeel om het hogere energieniveau vast te kunnen houden.
Dode materie (voedsel) zorgt direct voor een lager energieniveau!
Wij mensen zien eruit als iets stoffelijks, vlees en bloed, maar we bestaan uit atomen. Pure energie!
De westerse wetenschap heeft dit inmiddels ook bewezen dat dit zo is.
Als we atomen van dichtbij bekijken dan zien we eerst deeltjes en op nog diepere niveaus`s
verdwijnen de deeltjes en worden ze pure energie die op een bepaald niveau vibreert. Bepaalde
voedingsstoffen verhogen onze energie en trillingsniveau en andere verlagen het.
Het is een hele simpele waarheid waar wij niet omheen kunnen.
Onthoud dat je het niveau van de energie die je uitstraalt, de energie die de wereld ingaat, moet
opbouwen en uitbreiden. Je zult pas slagen als je dat kunt. Je moet de kracht van je verwachtingen
leren hanteren. Als we dat doen worden we daarnaast ook nog eens geholpen door de spirituele
wereld.
Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over
moet geven!
Er bestaan specifieke methoden om je energieveld groter te maken en uit te breiden. Hierdoor
wordt je creatiever en invloedrijker.
Je moet dus de energiekloof doorbreken van de negatieve naar de positieve energie.
Energie opbouwen en stabiliseren is noodzakelijk om op het hogere trillingsniveau te kunnen
blijven. Iets wat we ons maar al te vaak niet realiseren. Mensen die op een hoger energieniveau
kunnen acteren maar dit op een lager niveau doen hebben vaak geen zin om hun manier van leven
te veranderen. Men vindt de ideeën wel interessant maar willen daarna onbewust verder leven op
de manier zoals ze dat gewend zijn.
Er bestaat dus een verschil tussen weten hoe het allemaal werkt en de praktische toepassing in ons
dagelijks leven.

Beïnvloeding van ons energieniveau:
Positief:
Bewust waarnemen
Levend voedsel
Bewuste aandacht
Verhogen energietrilling

Negatief:
Onbewust waarnemen
Dood voedsel
Verslappende aandacht
Verlagen energietrilling

Hoe ervaren wij als mens de kosmische energie?
Het zien en herkennen van de schoonheid der natuur.
Je lichter gaan voelen.
Je kunt met meer wijsheid zien wie je bent en waar je mee bezig bent.
Je krijgt intuïtieve gedachten en dromen over wat er op je levenspad te wachten staat.

Je energieveld vasthouden op het hogere energieniveau:
We moeten de kwaadwillendheid van mensen die in angst leven niet gaan visualiseren. We moeten
ze realistisch bekijken en voorzorgmaatregelen nemen en het nooit op jezelf projecteren. Het is
ronduit slecht te noemen om negatieve gedachten te koesteren. Als we willen dat de energie sterker
en groter wordt dan moeten we niet denken in slechte dingen of gevolgen.

Wij in het westen doen aan symptoom bestrijding terwijl ze in de oosterse wetenschap doen aan
preventie.

Het op de juiste manier gaan gebruiken van je verwachtingskracht:
We moeten gaan leren hoe e.e.a. in elkaar grijpt. Het begint met het besef dat onze gebedsenergie
echt bestaat, dat die van ons uitgaat en invloed heeft op de omgeving. Als we dit eenmaal tot ons
door laten dringen, snappen we ook dat dit veld vergroot kan worden maar dan moeten we wel de
1e t/m de 4e extensie in ogenschouw nemen.
e

De 1 extensie:
Eerst moeten we de kwaliteit van de fysieke energie die we in ons opnemen verbeteren. Denk aan
het verhogen van het energie trillingsniveau! Je kunt voortdurend sterk blijven, door ons voor te
stellen dat die energie een veld is dat voor ons uitstroomt, waar we ook gaan.
e

De 2 extensie:
Kunnen we benutten voor de stroom van synchrome gebeurtenissen in ons leven te vergroten. Dat
doen we door steeds in een staat van bewuste aandacht te verkeren en de verwachting te koesteren
dat er een ingeving zal komen of een toevalligheid op zal treden die ons verder brengt in ons leven.
Die verwachting zorgt ervoor dat onze energie nog verder zal reiken en sterker wordt, omdat we op
dat moment onze eigen intentie op èèn lijn brengen met wat in de bedoeling ligt voor de groei en
de evolutie van de doelstelling opzich.

e

De 3 extensie:
Heeft met een andere verwachting te maken: de verwachting dat ons gebedsveld het energieniveau
in andere omhoog kan brengen, hen zodanig verheft, losmaakt dat ze hun eigen verbinding met het
goddelijke gaan ervaren en contact maken met de intuïtieve gevoelens van hun hogere zelf. Dit
verhoogt uiteraard de kans dat ze ons intuïtieve informatie zullen verstrekken waardoor ons eigen
niveau van synchroniteit weer verhoogd wordt. Intermenselijk ethiek!
e

De 4 extensie:
Begint wanneer we ontdekken hoe belangrijk het is om de uitstroom van onze energie te
verankeren en hem te kunnen handhaven ondanks mogelijk beangstigends of woede opwekkende
situaties. Dat doen we door altijd een zekere onthechte houding aan te nemen ten opzichte van de
gebeurtenissen die plaatsvinden, terwijl we toch ook verwachten dat het proces zelf zich zal
voortzetten. We moeten altijd uitkijken naar een positieve betekenis en altijd verwachten dat het
proces ons veilig zal stellen, wat er ook gebeurt.
Stel je eens voor dat jouw energie van jou naar hen stroomt en hun energieveld binnen komt, hen
verheft tot ze verbinding hebben met het licht in hun binnenste zodat ze hun hogere intuïtieve
gedachte gaan ontdekken? Wat denk dat er zal gaan gebeuren als we al die krachtenvelden van
koppelen aan onze doelstelling? Vul dit zelf maar in wat hier de gevolgen van zullen zijn!
Discipline en rechtvaardigheid zijn broodnodig en je mag nooit op een sluwe manier je doel
proberen te bereiken anders loopt het zeker mis. Je energieveld klapt per direct terug naar de derde
dimensie.

Het werkt alleen:
Als je heel goed weet wat je wilt.
Als je bedoelingen zuiver zijn.
Als je erg gemotiveerd bent.
En voeg hier aan toe, eerlijkheid, oprechtheid en transparant handelen dan heb je het proces van de
kosmische energie volledig begrepen.
Je moet het net zo gewoon gaan vinden als bijv. het opkomen van de Zon, de bloedcirculatie, je
hartslag enz.
M.a.w. je moet je bewust worden van je verwachting. Concreet betekent dit het stellen van een
reële doelstelling.
Hoofdzaak is dat je moet gaan beseffen dat het er altijd al is en dat je het dus met volle overtuiging
bewust en weloverwogen kan verwachten dat het komt. Zoals je zaait zul je oogsten.
Een kleine groep mensen is dus heel goed instaat om een heel systeem aan te passen. Het is
namelijk de kracht van het energieveld van de groep die instaat is om het onbewuste in de mens
bewust te maken. We kennen allemaal de 80/20 regel! 80% zijn de volgers en 20% geven leiding.
Binnen deze laatste 20% zit een 0,5% percentage die vernieuwing kunnen brengen.
We leven nu meer dan ooit in een tijd om een spirituele levensbeschouwing te hebben of te
ervaren.

Nog altijd leeft de westerse wetenschap in de veronderstelling dat zij vat kunnen krijgen op de
kosmische machine aan de hand van wiskundige vergelijkingen. Tot ieders verbazing zijn de
overeenkomsten tussen de huidige westerse fysica en de oosterse metafysica wel heel erg groot.
Wat we dus zien gebeuren is dat er een steeds grotere stroming zich daadwerkelijk gaat verdiepen
in deze oosterse theorieën. De westerse fysica kan slechts tot een bepaalde grens en niet verder
gaan in haar objectieve bestudering van de natuur, omdat het zich beperkt tot een statisch model
terwijl de natuur zelf en dynamisch model is en het altijd zal blijven. De westerse wetenschap
levert ons indirecte informatie op terwijl de oosterse wetenschap ons juist hele directe informatie
levert omdat het in staat is gebleken het natuurlijke ritme te volgen en daarnaast het ook als
zodanig accepteert dat het zo is.
Wetenschappelijke kennis is dus allemaal afgeleide kennis en afgeleide kennis is echter slechts een
deel van het geheel en kan het geheel dus nooit bevatten!
De wetenschap kunnen we eigenlijk ook zien als een sekte of religie. Het grote voordeel wat zij
binnen deze groep hebben is dat zij één is. Ze spreekt over heel de wereld dezelfde taal, gebruikt
dezelfde tekens en symbolen; een vergelijking zal voor elke wetenschapsman, onverschillig wat
zijn nationaliteit of culturele achtergrond is, hetzelfde betekenen. Tel daarbij op dat nieuwe
inzichten altijd ontstaan vanuit de kern en dus ook geschreven zullen worden in de daarbij
behorende taal. De verkregen kennis zal alleen voor de echte intimi te begrijpen en te verklaren
zijn binnen de wetmatigheden van de wetenschap. Net zo ongrijpbaar als welke sekte of religie dan
ook. Sterker nog, de wetenschap zal altijd iets van het geheel nodig hebben om tot verdere
inzichten te kunnen komen. Zie hier het ontstaan van de win win situatie die ligt opgesloten in de
samenwerking tussen oost en west.
Vraag is moeten wij deze sekte (lees westerse wetenschap), als zij hun grote ego niet kunnen
afleggen, noodgedwongen blijven volgen of kunnen wij onszelf een nieuwe weg banen welke ons
tot grotere hoogte zal doen stijgen? Ik denk zelf dat het laatste het geval zal moeten zijn omdat er
een sterke nieuwe stroming nodig zal zijn om de westerse wetenschap tot het inzicht te brengen dat
ze wel zullen moeten samenwerken. Tenminste als we willen groeien!
Het is ook erg interessant om deze vergelijking los te laten op een willekeurige organisatie omdat
het precies aangeeft waarom het toelaten van de oosterse wetenschap een noodzakelijk kwaad aan
het worden is willen de problematiek van vandaag het hoofd kunnen bieden. Doen we dit niet dan
zetten we de organisatie op een dood spoor en zal het uiteindelijk afsterven en dus niet meer
levensvatbaar blijken te zijn.
M.a.w. eigenlijk is er geen weg meer terug en zullen we er aan moeten geloven dat de koers van de
derde naar de vijfde dimensie is ingegeven hoe moeilijk dat voor sommige ook zal zijn.
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