
Checklist Zelf-Bekrachtiging: Hartsintelligentie in het Kwantum-Denken
ZIJN wie we ZIJN, ieder voor zichzelf en ieder verbonden met de grote Universele 

Levenskracht in zichZelf en met het geheel.

Vooraf
Er is volop aanwezigheid, er is veel gaande, maar dit wordt gemaskeerd door de covid-
beweging. Bovendien: Buitenaardse beschavingen willen contact met wezens waarbij de 
liefde stroomt van alle kanten.

Schoonmaken
Maak jezelf schoon van gedachtes die niet van jou zijn.
Gedachtes naar anderen, over anderen en naar jezelf. (Geen bullshit!).
Schoon, schoon, schoon! Zijn wie we Zijn. Verbonden. 
 
Bekrachtigen 
De kracht vanuit spontaniteit is het grootst.  
Laat het spontaan zijn en niet ‘afgesproken’.

Samen bekrachtigen
Doe het zelf en vanuit jezelf (ook als je samen bent) en wees je bewust dat je anderen niet 
nodig hebt. Jij doet het. 

Ervaar jezelf in de groep
Ervaar jezelf zoals je jezelf ook ervaart als je alleen aan het mediteren zou zijn. 
Als je alleen bent, ben je onschendbaar. Eigen vermogen, eigen voelen inschakelen. 
Afstemmingsvraag: ben ik nu net zoals ik alleen ben?

Wat doen we?
Zaken heel erg in beeld zetten. Zet het helemaal in beeld.

Menselijke observatie brengt verandering in de draaggolf van informatiepatronen.  
Subtiel of fors. 

Allereerst: besef je dat je een reiziger bent met een menselijke ervaring, hier op bezoek.

Bij stap 1:
Je kijkt met de harde schijf van je lichaam naar een situatie (zet het helemaal in beeld).
Waar: In je hoofd tussen je oren. 
 
Bij stap 2: 
Bekijk de situatie van binnen hoe die zou zijn in een krachtige, heel dienstbare situatie voor 
jou. Dus van pijn naar een situatie dat je je goed voelt. De omgekeerde situatie van stap 1.
Waar: In het membraam/trillingsveld waar het hart ligt ingebed. Reis hierheen met je 
voorstellingsvermogen. De situatie zoals het behoort te zijn, komt naar voren in dit gebied. 
In: liefde, zuiverheid en respect
laat assistentie en observatie vanuit andere werelden open zijn.

Bij stap 3: 
Schakel heen en weer tussen de twee verschillende trillingsvelden hoofd, hart. Ze smelten 
samen. Het hart vervult het hoofd.  
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