
Telemetrie Juli 2021 

Bewustzijn… 

We zijn ons bewust van dingen die we waarnemen met onze ogen, geluiden die we horen met onze 

oren en objecten die we voelen met onze handen. 

Dat is ons 3D bewustzijn. 

De oppervlakte waarneming ... 

Ons bewustzijn is echter vele malen groter dan alleen deze waarneming. 

We voelen bepaalde stemmingen aan en registreren bepaalde emoties van anderen en krijgen 

hierdoor  een breder bewustzijn. Daarnaast beginnen zich toevalligheden te manifesteren in ons 

leven, die niet toevallig zijn, en spreken we van het vierde bewustzijnsniveau. 

En dan de vijfde dimensie: Dit is het kunnen overzien van het totaalplaatje met alle dimensies daarin 

vertegenwoordigd, wat alleen lukt  als je al het voorgaande (de derde  en vierde dimensie) naar de 

achtergrond laat gaan. 

Op dat moment laat je je ziel en je hartenergie ontwaken en krijg je contact met je ware zijn. 

Dan krijg je ook supervisie over wat er werkelijk is op dit moment en laat je de hersenen 

verstommen,   met al hun gebazel. 

Dit verhoogt de trilling van je bewustzijn en stelt je in staat om de kosmische energie waar te nemen 

en te gebruiken waarvoor het bedoeld is: ervaren, delen, waarnemen en leren. 

Je lichaam, ofwel je materie, trilt daar op een gegeven moment in mee waardoor alle biologische en 

chemische processen in je lichaam als vanzelf geheeld, gevoed en bestuurd worden en dus …blijf je in 

opperste gezondheid en blijft je energie hoog. 

Wat je daarvoor kunt doen en zelfs kunt gaan oefenen is: veroordeel niet meer en keer je af van 

angst. 

Zoek de rust en vertrouwen van de kosmos en voel dat je geholpen en geleid wordt. Sterker nog, ga 

daar blindelings vanuit! 

Zeker nu op dit ogenblik, waarbij het aanbod van goedbedoelde raad vaak groot is en ongevraagd op 

je bord wordt gepresenteerd. 

In deze staat van  bewustzijn  weet en voel je alles zelf en vertrouw  je daarop. 

Als dit geschiedt met  een grotere groep mensen spreken  we van een collectief bewustzijnsniveau en 

bewustzijnsstaat. 

En dat is precies wat nu nodig is! 

Met liefs, Karin de Jager 

 

 

 

 



 

 


