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Telepathie is de kunst van het Licht. Dit zijn de pulserende impulsen die over en weer gaan. Het is 

een prachtige dans van verschillende energetische elementen die wanneer zij in harmonie met elkaar 

resoneren, er een prachtige informatie overdracht kan ontstaan. Deze manier van communiceren 

gaat als volgt. Wanneer de energie een vraag heeft of een uitwisseling wilt maken, gaat deze zich 

vanzelf conformeren met een andere energie die zodanig aangetrokken wordt dat er vanzelf een 

mooie verbinding ontstaat. Wanneer deze liefdesdans plaats vindt tussen twee verschillend 

energieën, kan er uitgewisseld worden. De info stroomt dan heen en weer. Je kunt dit abstraheren 

tot kleur impulsen, via signaalcodes zoals golven en andere symbolieken. Deze worden één met 

elkaar in een nulpunt. 

 

TELEPATHISCH SCHERM 

Het telepathisch scherm is een soort energetisch platform van samenkomende Lichtimpulsen. Deze 

Energie van Licht resoneren zodanig dat er een beeld kan ontstaan, een holografisch beeld van 

energie, wat door het innerlijk oog waar genomen kan worden. Een soort beeldscherm wat aan en 

uit gezet kan worden. Op dit energetisch beeldscherm worden dan afbeeldingen, personen en andere 

vormen van samenkomst geprojecteerd. Vanuit de beide kanten waar de telepathische signalen 

worden afgegeven, is dit een samenkomst van deze zend-signalen. Punt A zendt uit en punt B zendt 

het signaal terug, reageert en op het punt van samenkomst ontstaat dit scherm. Waarop dan de beide 

bewustzijnen elkaar kunnen waarnemen en met elkaar kunnen communiceren. Dit kan door middel 

van geluid, afbeeldingen en een projectie van het zelf kan weergegeven worden. 

 

Telepathie is een zeer oud medium 

 



WAT EEN BELANGRIJKE STAP IS OM TELEPATHISCH TE KUNNEN COMMUNICEREN IS 

HET NULPUNT TE OPENEN IN JEZELF 

 

NULPUNT 

In dit nulpunt is er geen tijd of zijn er geen limieten. Dit nulpunt is tijdloos en grenzeloos. Wanneer 

de mens weer zijn nulpunt kan bereiken, kan er een begin gemaakt worden om via het telepathisch 

scherm te communiceren. Zo af en toe is er al telepathisch contact, zeer onbewust. Wanneer men dit 

bewust wil gaan toepassen, moet de structuur van de dualiteit los gelaten worden. Dit klinkt zeer 

ingewikkeld, maar dat is het juist niet. Eerst zal er met zichzelf een innerlijk contact gemaakt 

mogen worden. De mens mag gaan leren communiceren met het eigen nulpunt. Dit nulpunt bevindt 

zich in het NU-punt. Wanneer de mens steeds bezig is met zijn verleden of toekomst kan deze mens 

niet het nulpunt binnen gaan. Cremer als mens momenten van het NU-punt. Besef dat het NU, NU 

is en niet gisteren of morgen. Kan jij dit? Dan kunnen er andere verbindingen gemaakt worden 

binnen dat Nulpunt. Je kunt je dan verbinden met andere die in hun NULPUNT zijn. 

 

GEDACHTEKRACHT 

Gedachtekracht is een onderdeel van het telepathisch communiceren. In het nulpunt is het 

bewustzijn anders. De gedachten worden anders gebruikt. De gedachten en het bewustzijn oefenen 

om in het NULPUNT te blijven is de tweede stap. Je gaat dan een bepaalde stilte binnen. Probeer in 

deze stilte te verblijven. De gedachten van de mens gaan vaak alle kanten uit en zijn zeer chaotisch. 

Ongecontroleerd. Hier hebben de Lichtwezens heel veel last van als zij op de duale aarde neerdalen. 

Zij hebben dit gedeelte erg ontwikkeld en zijn zeer open en gevoelig voor alle signalen. Zij zijn 

gewend aan de harmonische Lichtgedachten. Zij zijn in harmonie met zichzelf en hun omgeving. 

De ongecontroleerde gedachten van de mensen zorgen voor vele storingen bij Hen en tasten de 

energievelden aan, breken deze af.  

 

Tijdens de NAR (Nieuwe Aarde Resonantie) wordt er een mooi krachtveld neergezet van hoge 

trillingen, in dat krachtveld kunnen Zij dan naar beneden komen, zonder dat hun energie wordt 

aangetast. In dat krachtveld wordt er dan gewerkt in die Hoge Frequentie en met hoge trillingen. 

dan kan er veel omgezet worden in het energetisch systeem van de mens en de groep. De 

energetische reisleidster neemt de andere deelnemer dan mee in deze hogere trilling. Zij kunnen dan 

oplossen met elkaar. De Energetische reisleidster waakt over al de energieën van de deelnemers en 

deze cirkel moet goed afgestemd worden zodat er geen storingen kunnen ontstaan van buitenaf. 

Daarom wordt er altijd een voorbereidende fase die vooraf gaat aan deze NAR cirkels neergezet. 

Zowel ervoor als erna. Zo bouwt de energie zich op en af. Dit gaat in samenwerking met de 

Universele Lichtwezens. Deze hebben immers overzicht en creëren zodanig mee om de juiste 

resonantie neer te zetten en waken ook over het totale bewustzijn wat dan ontstaat en voeren een 

healing uit. 

 

Het afreizen naar de hogere dimensies is een natuurlijk fenomeen, maar is de mens het niet gewend 

dan mag deze goed begeleidt worden in het reizen, zowel heen als terug. 

 

Het telepathisch contact is dan belangrijk, omdat de energetische reisleidster dan het medium is 

tussen de stoffelijke wereld en de andere Lichtwerelden. De energetische reisleidster communiceert 

steeds op een telepathische manier, via beeld, woord en geluid met de andere realiteiten en draagt 

ook zorg voor het fysieke deel. Daar communiceert zij ook telepathisch mee. Via gedachtekracht 

komt dit tot stand.  Zij kan in verschillende realiteiten en bewustzijnslagen tegelijkertijd zijn door 

middel van opdeling en het multidimensionaal contact. 

 

PIJNAPPELKLIER 

De pijnappelklier is het centrum wat goed verbonden moet zijn met de drie hoofd antennes op en in 

het energetische hoofd. Deze energetische antennes lopen door de pijnappelklier heen en wanneer 



deze geconnect en geactiveerd zijn met elkaar dan kan er een telepathisch contact ontstaan. In het 

energetisch systeem van de mens is dit het belangrijkste punt wat een grote inbrengt heeft in het wel 

of niet  slagen van het telepathisch communiceren. Zorg dus eerst dat deze energetische antennes 

zijn aangesloten. Vaak zijn deze geblokkeerd. Bij het sterrenkind zijn deze vaak goed in werking en 

daarom wordt dit kind niet goed begrepen. Dit kind heeft een veel groter bereik dan een mens die 

geblokkeerde antennes heeft. De pijnappelklier mag gevoed worden met Licht, zodat deze mooi kan 

blijven uitzenden en ontvangen. De antennes worden zo mooi energetisch onderhouden. Door 

middel van naar het NULPUNT in jezelf te gaan kun je dit in balans houden. 

Ook via de NAR laadt je de energie toestroom op en je lichaam wordt gezuiverd. Jouw energetisch 

lichaam wordt zo weer in balans gebracht. De toevoer van het Licht komt zo weer bij je binnen en 

verspreidt zich in je lichaam. Dit kan snel en doeltreffend gedaan worden, tot het moment dat dit 

vanzelf blijft stromen. Er zijn geen zware meditatie trainingen of strenge diëten voor nodig.  

 

Sommige manieren van voedsel tot je nemen kunnen ondersteunend zijn en je op weg helpen, maar 

zijn niet noodzakelijk. Vaak als er meer Licht in je stroomt en trilt, dan is dat vaak voldoende om 

alles wat je tot je neemt in Licht om te zetten. Tot die tijd kan bewust eten en leven wel belangrijk 

zijn. Alles wat vanuit liefde gebeurd is goed. Kwel jezelf nooit. Leef vreugdevol. 

 

 

 

 

 

 


