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Sjælkontakt giver højere tænkning
En tanke er lys i en bestemt frekvens af lys, dette lys, alt efter den elektriske spænding i lyset, har
en given farvesammensætning. En given tanke danner et bestemt interferensmønster i atmosfæren,
som vi kan se og aflæse som fraktale mønstre i atmosfæren. Nogle kan se dem med det blotte øje,
men det er få, og andre kan se dem for deres indre, spektrometriske øje.
Tanker giver følelser, som giver erfaring. Hvilken erfaring vi får, afhænger af hvilken spænding, der
er i tanken, altså med hvilken elektriske spænding tanken vibrerer. Den elektriske spænding, der er i
tanken, glider via meridianerne ned i kroppen, til den finder det organ, der vibrerer med tankens lys.
Tanken har derigennem påvirket et bestem organ.
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En tanke = med en følelse, som udsender lys fra hjernen ud i auraen. Tanken sender en elektrisk
impuls mod kroppens organer, og når tanken rammer et organ, der svinger med kroppens organ, så
sætter tanken sig der som en følelse, og på denne måde sættes der gang i celleaktiviteten i organet.
Når vi tænker en tanke, sender vi altså en lille, elektrisk strøm fra hjernen ud gennem kroppen frem
til et organ eller en nerveimpuls. Når cellerne i organet er aktivt sendes der et lille strøm af lys fra
organet ud i auraen.
Dette felt lyser som bølger ud fra kroppen, det elektriske energistrukturfelt, som vibrerer i mange
farver, også kaldet auraen, forandrer sig hele tiden, fordi vi hele tiden tænker nye tanker.
I dette lysfelt interagerer vi med atmosfæren, og dette lysfelt påvirkes og forstærkes af solens og
månens aktivitet. Alle stjerner, kometer og andre lysfænomener interagerer med vores egen aura.
Det atmosfæriske lys har altså også indvirkning på vores krop.
I auralyset ligger vores åndelige liv også implementeret, og det er i dette lys, vi eksisterer i
evigheden, og det er i dette lys, vi er en del af kosmos.
Bevægelse i tankestof er at flytte lys - I lyset ligger information. Der kan være tale om egen
programmering af tanker, som er lig med lys, men der kan også være tale om udefra kommende
tanker, som er lig med lyspåvirkning af det enkelte menneske. Man kan teleportere sine egne tanker
til en anden person eller til flere andre personer, og man kan teleportere sine tanker til atmosfæren,
dette gør vi hele tiden, og endelig kan man teleportere et nyt tankesystem ind til vore egne celler.
Tankestof aktiverer hele tiden vore celler, som også aktiverer det iboende DNA-materiale.

Tanker og sjælskontakt beliver vores biokemi.
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Hjernen som sender af information til kroppen
Hjernen er en sender og en modtager
Aktivering foregår via elektriske impulser, lys og magnetisme.

Hjernen sender en ny
information til cellerne
om, at de skal agere i
balance.
Cellerne aktiveres til ny
balance.

Når cellerne på ny
arrangerer sig,
forandres auraen.

Al information om et
menneske ligger i auraens
lys. Lyset er aktiveret via
hjernen, der har aktiveret
det iboende DNAmateriale.
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Tanke til det kollektive ubevidste
Flytte informationer
Hjernen sender tanke, som er en energiudladning af lys – der sendes til det kollektive energifelt

Hjernen sender og
modtager

Hjernen udsender informationer i
atmosfæren som et lys-kvant.
Dette lys-kvant kan opfanges af
andre hjerner
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Bevægelse i cellen uden sjælskontakt

Ingen sjælskontakt eller minimal sjælskontakt – Ingen aktiv højere tænkning
Ingen aktiv meditation, visualisering eller bøn
Måske lidt af begge. Måske kun sporadisk

Tanken sender lys
til auraen
Hjertet delvis
åbent
Tanken sender lys
også til cellen, som
så aktiverer cellen

Aktiverer en følelse
En vred tanke giver en
lav spænding i cellen
og omvendt.
Denne lave spænding
sendes ud i auraen
som en lavfrekvent
energi
Uden åbent hjerte og sjælkontakt er der et problem med at holde organet rask

Positiv tanke skaber høj spænding i cellen, som ledes til auraen. Dette lysfelt er det, vi møder andre
mennesker med, det er derfor, vi kan sige, at nogle mennesker er dejlige at være sammen med,
fordi de højner vores eget energifelt via deres højfrekvente auralys.
Omvendt giver negativ tænkning lav spænding i cellen, der gør, at auralyset vibrerer mindre højt og
dermed giver en mindre energi til omgivelserne.
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Bevægelse i cellen via Sjælskontakt

Sjælskontakt via meditation, visualisering, drømme og bøn
SIQ - Den Spirituelle Intelligens er aktiv
Fra kærlighedens kilde sendes optimalt lys til hjernen,
som aktiverer centre af alkærlig
og medmenneskelig tænkning

Der er skabt forbindelse imellem
hjerte og hjerne, der skaber en
særlig sund biokemi i blodet

Under meditation og visualisering
åbnes hjertet mere, for nogle
åbner det sig helt

Denne nye, alkærlige tænkning
giver en høj spænding i cellen, som
skaber en sund aktivitet i cellen og
som gør, at organet er bedre i stand
til at holde sin sundhedstilstand
intakt
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