
Wetenswaardigheden Kosmos en Hulp. 8-2-2020 

12 DNA strengen dit komt overeen met het oorspronkelijk scheppingsplan van het Christus 

bewustzijn. De natuurwetten, die in andere dementies gelden, is niet aangepast op de derde 

dimensie maar aan haar kristallijne celstructuur die op silicium is gebaseerd. Wetenschappers 

zijn er tot nu toe van uitgegaan dat de weefsels van alle levende organismen uit 

koolstofverbindingen bestaan, ook de mens volgens aanname op koolstof gebaseerde 

celstructuur, maar deze zal over niet al te lange tijd bijgesteld moeten worden. Wetenschappers 

gaan er vanuit dat een op silicium gebaseerde celstructuur bij de mens niet mogelijk is ze 

denken dat zuurstof en al het water in ons lichaam het element silicium onstabiel maakt.  Dus nu 

we naar de andere hogere 5de dementie gaan, gelden er andere natuurwetten. Mensen met 

een hogere bewustzijnsfrequentie, kunnen een groter deel van hun DNA  gebruiken dan over het 

algemeen voor mogelijk wordt gehouden. Daardoor kunnen ze meer hersengebied en 

hersenfuncties activeren. Veel kinderen worden tegenwoordig geboren met een nieuwe 

celstructuur en DNA met 12  strengen. Dus de 12 strengen DNA mogen weer geactiveerd 

worden daardoor worden er meerdere gaven (zoals telepathie e.d) tegelijktijdig geactiveerd.  

Pijnappelklier (epifyse zitten ook kristallen bij hoger bewustzijn) vergroten. Kwantum sprong. 

Men mag zich meer Geestelijk gaan ontwikkelen om ons bewustzijn en zintuiglijke waarneming 

te verruimen. Dus je denken en doen veranderen en naar binnen kijken, om oude denk en 

gedragspatronen bewust los te laten, om andere mensen en de gehele schepping, de 

gebeurtenissen die te wachten staan met liefde tegemoet te zien en treden, kun je een volledig 

nieuw geestelijk potentieel verwezenlijken. Men zit te veel met gedachten in het verleden en 

negatieve herinneringen, oordelen over de ander. Je onderdruk jezelf en je ziel, daardoor 

ontstaat weerstand, blokkades en angst in je. Dus luister naar je ziel je Universele Bron die als 

een bol van licht en liefde bij je is of boven je hangt als een Zon. Luister naar je innerlijke stem. 

Vraag en het wordt gegeven, laat het los en vertrouw onvoorwaardelijk dat het gebeurd, zie het 

al voor je visualiseer het. 

De negatieve spiraal van zelfsabotage kan worden doorbroken als je meer ruimte geeft aan je 

innerlijke stem, je ego ontmaskerd, meer helderheid in je leven creëert en vastgeroeste denk en 

gedragspatronen loslaat zo kom je stap voor stap bij je innerlijke balans de Bron, vrede, rust en 

vertrouwen. 

HELDER WETEN./ Akashakronieken = Bibliotheek van het Universum. 

Fijnstoffelijke sfeer waar alle informatie ligt opgeslagen elke gedachte die ooit door iemand is 

gedacht, elk gevoel dat door iemand is gevoeld, elke woord dat ooit in welke taal dan ook is 

gesproken en elke daad die ooit is verricht, dus alle gebeurtenissen uit alle dimensies van het 

UNIVERSUM liggen in energetische vorm in een gigantische kennis bibliotheek opgeslagen. Via 

gedachtenkracht kan men toegang verkrijgen in hogere frequentie bewustzijn. En op je eigen 

Intuïtie en kennis uit vorige zielservaringen en levenservaringen en van je begeleiders die je 

bijstaan en ondersteunen wanneer je het vraagt, dan is het inspiratie genoemd. Je verbind je 

met de hoogste Bron de Schepper in jezelf. 

 

 

 

 



Energetische werknemer DNA. 

Ontgiften van DNA cellen, men kan vragen wat het lichaam nodig heeft, zoals voeding om te 

ontgiften, of voor genezing van pijn, angsten, ziekten en kwalen, zoals bv. welke kruiden, planten 

(waar ook ter wereld deze aanwezig zijn, mediteer en/of visualiseer waar ter wereld deze 

groeien, pluk ze in je visualisatie (gedachten doe net of je ze kunt zien) en eet of drink het.) die 

men nodig heeft. Men krijgt dan een antwoord die spontaan opkomt, of men leest het in een 

blad of boek zomaar, iemand verteld iets dat als antwoord voor jou is en het kwartje valt. Volg dit 

dan op en bedank je eigen lichaam voor het advies. 

HULP VRAGEN. 

a: Gidsen:  zij kennen ons zielsplan in detail want voorafgaan aan onze incarnatie hebben we dat 

zielsplan samen met hen opgesteld, zij geven wijze adviezen en ondersteunen ons bij het 

vervullen van ons zielsplan. Vragen om hulp, bij ergens beslissingen over moeten nemen, als we 

niet helemaal begrijpen hoe verschillende dingen met elkaar verband houden, of in een bepaald 

onderwerp geïnteresseerd zijn en betrouwbare informatie over nodig heb. De vraag nauwkeurig 

formuleren, weten gidsen vaak het antwoord en geven je dan hogere inzichten. Gidsen zijn 

zielen die al een bepaalde levenservaring hebben, tijdens aardse en buitenaardse incarnaties. 

Ieder mens heeft meerdere Gidsen. Zij zijn verantwoordelijk voor wat wij meestal ‘toeval’ het lot 

of Gelukkige samenloop van omstandigheden noemen. Gidsen kunnen zijn bv. je eigen Gidsen, 

Maria, Jezus, Guan Yin,  Lakhsmi, meesters van het verre Oosten. 

b: Beschermengelen : zij hebben een zuiver beschermende functie. Zij beschermen je en zijn 

geestelijke bodyguards en beschermen ons zowel energetisch als lichamelijk tegen alle 

negatieve aanvallen, ongelukken die niet in ons zielsplan staan. Maar op geplande tijdstip van  

ons overlijden grijpen de beschermengelen niet in, omdat ze het zielspad van hun beschermeling 

kennen en respecteren. Deze beschermengel krijg je bij de geboorte mee en is altijd bij je. 

c: Lopers: in tegenstelling tot de gidsen en beschermengelen bevinden de wezens lopers 

genoemd voor je. Ze zijn een soort opdrachtuitvoerders die altijd paraat staan om opdrachten  

van ons te krijgen, waarna ze letterlijk wegrennen om aan de slag te gaan. Ze staan in een groep 

in een halve cirkel voor je. Je kunt ze op elk gewenst moment de opdracht geven om 

voorbereidingen voor iets te treffen, of om nu, of in de toekomst bepaalde taken uit te voeren. 

Als je het beleefd vraagt en hen bedankt voor wat ze voor je doen, doen ze bijna alles waar je 

om vraagt. De lopers lijken dus precies te weten welke taken voor hen bedoeld zijn, maar ze 

mogen pas in actie komen als we ze daartoe specifiek opdracht geven. We kunnen de lopers 

ook gebruiken om iets te vinden wat we kwijt zijn geraakt, of om eventuele obstakels weg te 

nemen, zodat we bijvoorbeeld op tijd op belangrijke afspraken komen of parkeerplaats nodig 

hebben of iets belangrijks nodig hebben. Vraag altijd met liefde en dankbaarheid. Lopers hebben 

niet zoveel te zeggen, afhankelijk van de opdracht hebben ze meer tijd nodig om alles te doen 

wat nodig is om de juiste voorbereidingen te treffen. 

d: Lichtgenezer : zijn fijnstoffelijke artsen, helpen mensen bij ongeladen letsel en schade aan 

fijnstoffelijk omhulsels, en het fysieke lichaam. Zij komen in Actie wanneer je expliciet erom 

vraagt met liefde en dankbaarheid. Heling kan het beste in rust of tijdens slaap gevraagd 

worden. Geef wel duidelijke instructies wat er genezen mag worden. Zij mogen dit alleen doen 

als volgens zielsplan is toegestaan. 

 



e: Ridders:  Als je direct gevaar loopt komen deze krachtige fijnstoffelijke wezens om je te 

beschermen. Het zijn beschermengelen die zich verder ontwikkeld hebben en gespecialiseerd in 

de fysieke wereld en op het astrale vlak. Zij beschikken over een breed scala aan middelen 

tegen specifieke aanvallen en kunnen zich fysiek manifesteren. 

f: Velddragers: Als je een persoonlijke opdracht hebt om je energieveld je Aura uit te breiden, 

zodat je een bepaald geografisch gebied, het trillingsveld en de algemene frequentie in stand 

kunt houden kun je deze harmoniserende fijnstoffelijke wezens om ondersteuning vragen zij 

komen uit het rij der feeën. 

Bedank altijd alle fijnstoffelijke Lichtwezens voor hun hulp met onvoorwaardelijke liefde en licht. 

Helpers kunnen zich altijd laten manifesteren, laten zich zien in andere verschijningsvormen en 

passen zich aan onze verwachting of situatie aan. Bv. Als een mens die je iets verteld, via een 

brief leest, lezen in een boek, via TV hoort, of bilboard ziet ect.. Wordt je bewust van je 

Geestelijke Helpers en vraag om ondersteuning, of geef hen opdrachten met Liefde want daar 

zijn ze voor en doen het met alle onvoorwaardelijke Liefde voor jou. Het geeft hun ook vreugde 

en vervulling als ze hun taak in dienst van het Goddelijke Scheppingsplan mogen uitvoeren 

Je kunt je Gidsen ook vragen om via jouw te willen communiceren met de Gidsen van de andere 

persoon, personen waar men, of degene een conflict mee heeft of een bepaalde situatie graag 

opgelost wilt zien, formuleer dit zo duidelijk mogelijk. Zodat die persoon of personen via hun 

Gidsen inzichten (antwoorden) krijgen of bewust (duidelijkheid krijgt) worden van het conflict of 

situatie en daardoor zich bewust wordt waar zij, hij mee bezig is, liefdevol en vrediger gaat 

reageren (ook naar zichzelf toe) of er duidelijkheid over krijgt. Bedank jou Gidsen en de Gidsen 

van de andere persoon, personen altijd voor hun hulp en hun bijdrage met Liefde 

Els.Epskamp  

We hebben allemaal bepaalde wereldbeelden en ideeën. Aan de ene kant 
zijn er de wereldbeelden, overtuigingen en opvattingen die bepaalde 
mensen of de maatschappij ons hebben opgelegd en die we hebben 
overgenomen. Aan de andere kant zijn er wereldbeelden die uit ons eigen 
hart komen. Het doel zou zijn dat we de wereld beginnen te zien zoals ons 
hart het ziet - dus we beginnen met ons hart te zien en vanuit ons hart te 
handelen. ” 

"Als het goddelijke plan weet dat er in deze eeuw een spirituele revolutie 
zal plaatsvinden, dan bereidt het zich daarop in de vorige eeuw voor. Er 
worden dus pioniers gestuurd die het voorbereidende werk doen en die 
bijvoorbeeld de eerste spirituele boeken schrijven. Deze pionierszielen die 
dat al doen Ben hier tientallen en eeuwen geleden geweest en leefde 
spiritualiteit in de donkere tijden - ze deden het vrijwillig omdat ze het 
zelf wilden doen en niet omdat iemand hen vertelde dat mijn 



dankbaarheid niet alleen gaat naar degenen die nog te komen, maar ook 
voor degenen die er nu zijn en degenen die er al zijn geweest. " 

 

“Geluk vinden is gemakkelijk. We moeten gewoon ons perspectief 
veranderen op wat we geluk noemen. In plaats van te wachten tot het 
geluk komt, kunnen we opmerkzaam en dankbaar zijn voor het geluk dat 
er al is. We kunnen de wonderen vinden waar ze zijn - overal. ' 

 

“We zijn gemanifesteerd licht en gemanifesteerde liefde. Wanneer mensen 
aan licht denken, denken de meeste mensen gewoon aan iets helders, 
maar ze associëren het woord niet met het gevoel van liefde. Licht en 
liefde kunnen niet gescheiden worden. In het begin was er zoiets als een 
"liefdeslicht" en er was geen scheiding in dit liefdeslicht. Dat zijn we 
allemaal in ons diepste wezen. " 

“Je hoeft niet altijd een reden te hebben om gelukkig te zijn. Je kunt 
gewoon zo zijn. " 

“Onze woorden hebben een grote kracht. Je kunt mensen zegenen met 
woorden. Als je tegen iemand zegt: "Ik wens je geluk", dan zal geluk naar 
hen worden gestuurd. Woorden, letters - alles heeft een bewustzijn. Ook 
zij zijn wezens en ze maken een verschil. Daarom vraag je jezelf altijd af: 
"Wat denk ik nu, wat voel ik, wat zeg ik?" Je acties zijn het resultaat van 
deze drie aspecten. We worden een baken wanneer alle vier aspecten - 
ons denken, voelen, spreken en handelen - gericht zijn op het goede. ' 

Christina von Dreien  

 

 

      

 



 

 

 

 

 


