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20191219-MvS-3-3-Bewustzijnsverruiming-geleid-door-inzicht-

Kerkenveld-1x-aantekeningen 
 
2019 12 19 MvS Educatiedag 3 – Kernwoorden 
 

 als het volgens de script is, dan sluit het script erop aan 
 
 als je jezelf als een reiziger ervaart, maar niet vanuit je 

persoonlijkheid, dan sluit de werkelijkheid zich erop aan 
 

Perceptieverschuiving 
 

- je weet niet WIE je bent, maar gaat verder kijken naar je perceptie 

- er kunnen namelijk meer trillingen doorheen 
- informatie wordt erdoorheen gezet 

- ons bewustzijn wordt ook door welwillende beschavingen gemonitord en het wordt 
samengewerkt 

 

Herkennen, waar je bewustzijn dichttrekt – daar komt een afsluiting van een  
“glasvezelkabel” 

 
We zijn de providers van de intergalactische kosmische netwerk 
 

Oefening: is het “mijn” leven? 
 

Overzie je leven als een bestaande script: 
- die is al gescript, dus als ik met mijn bewustzijn daar niet aanwezig is, gaat het 

gewoon door (neuraal bewustzijn) 

- ? en als ik iets doe, wat niet gescript is? 
- ik ben niet het persoon in dat decor 

- als mijn leven al is, zonder, dat ik erin aanwezig ben, dan is het NIET MIJN leven 
- wat is het dan? Een ervaring of beleving 
- realiseer je, dat het leven van een ander ook niet zijn of haar leven is 

- dan valt het afgescheidendheid ook weg: “mijn leven is ook jullie leven”, diepe 
verbinding met het wezen 

- dan is het ook makkelijker met het leven van een andere te verbinden  - 
 

“Dynamisch plaatsnemen” 
- het is ook een soort terug-manipuleren van de matrix 
- we kunnen dit ervaren (“het is niet mijn / haar enz leven”) totdat er legitieme 

houders van dit veld zichzelf laten zien (nu zijn ze liever onzichtbaar), dan moeten 
ze opstaan en zichzelf zichtbaar maken 

 
Platte werkelijkheid 

- is een vervuiling 

- wat is dat – er zijn lagen achter  de fysische werkelijkheid 
- maar we hebben te maken met het gat, het afwezigheid van de ervaring van die 

lagen – “denklaag” zorgt ervoor 
 
Boom / muur / lichaam… 

 
- Is er een verschil tussen ons lichaam en de muur? 

Hoe je jezelf ervaart? 
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- beide zijn informatie, energie 
- verschil in programmering, functie 

- moet je perse in je lichaam zijn? kan je bewustzijn ook bv in de muur aanwezig zijn? 
- je kunt alles be-lichamen 

- hoe kun je jezelf trainen om jezelf anders te gaan ervaren? 
- schuiven met bewustzijn, denkvelden afwezig laten zijn, gelaagdheid van de 

werkelijkheid ervaren / uitnodigen 

- lichaam zou er zo wie zo bestaan, ook zonder bewustzijn (alleen neuraal bewustzijn), 
lichaam is gescript in een experimentele werkelijkheid 

- welke verschil is er tussen iets levend en niet levend? kunnen we dan ook in 
objecten zijn? 

 

Perceptie 
 

Wat is je lichaam? muur? boom? 
Als er geen wezenlijk verschil is tussen muur en lichaam zijn we eigenlijk ooit in 

gekomen? 
 
Waarom gingen we een voorkeur gaan geven aan het lichaam en niet een muur? 

 
Hebben we een lichaam nodig? 

 
“Dat, wat we geneigd zijn om als waarheid aan te nemen, is het grootste leugen.” =eerste 
/ makkelijkste keuze 

 
Wapensysteem: dat je denkt, dat je met anderen moet verbinden in een model. 

 
Gevoelens – wat je aan een situatie toekent betwijfelen, of die daadwerkelijk die waarde 

hebben, nog voordat het “denken” wordt. Anders wordt de tijdlijn daaraan aangesloten. 
Hoe – heroverwegen  wat voel ik?  waarde wordt anders 
 

Emotie zoekt vaak aanhakingspunt naar gedachte, gedachte zoekt emotie om aan te haken 
 simpel houden, “chantage” doorknippen, het verdwijnt, als je beseft dat dat je leven niet 

is;  
eigen keuze maken  vrije bewustzijn 

 
Kosmische portalen gaan dicht door “onbetrouwbaarheid” – hoe betrouwbaar kun je zijn? 
 

Oefening: lichaam – hoofd – onderwerp waar aandacht nodig is - hart 
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