Omnium Leren – New Paradigm Education
door Caroline Cory – www.omniumuniverse.com
Dit is een vertaling van de inleidende les op een cursus die te zien is op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hdMmhPsl8qE
In deze serie lessen over onderwijs wil ik het hebben over een compleet nieuwe manier van
informatie ophalen, verwerken en delen. Daarom beginnen we met te kijken naar de
aannames die ten grondslag liggen aan dit nieuwe ‘systeem’ van werken. Zodat we de
gereedschappen en oefeningen in de juiste context kunnen plaatsen.
Wat zijn de fundamentele principes volgens welke we werken? Volgens welke principes
werkt het huidige onderwijs? Wat is het verschil met hoe het tegenwoordig op aarde werkt?
Tegenwoordig krijg je informatie aangeboden door een beeld te scheppen van iets buiten
jezelf en zo krijg je de informatie binnen. Dat verwerk je dan in je hersenen. Informatie
komt van buiten naar binnen in het huidige onderwijs. Ook gaat leren door het herhalen van
informatie. Men wil dat je informatie steeds opnieuw herhaalt. Informatie die verzameld en
georganiseerd is door andere mensen. Leren gaat door taal, door gecodeerde informatie die
overgebracht wordt. Dit overbrengen gebeurt veelal door de fysieke activiteit van lezen. De
inhoud van wat geleerd wordt is gebaseerd op huidige wetenschappelijke aannames en
geloofsovertuigingen hier op aarde. Deze zijn per definitie eindig, gefragmenteerd,
verstrooid. Ze zijn niet gebaseerd is op heelheid en één zijn met de informatie. Het is een
compleet andere manier en gebaseerd op andere aannames dan wat ik vandaag met jullie ga
delen.
Vergeleken met hoe er tegenwoordig in onderwijs gewerkt wordt, is het Omnium Systeem
van leren gebaseerd op de voorwaarde/aanname dat leren samenhangend is, dat alles
verbonden is; de hersenen zijn een holografische replica van het hele universum, het is
verbonden met het hele universum. Het is ook gebaseerd op het feit dat informatie al
binnenin je is. Er is geen informatie buiten jezelf die je erin moet stoppen. Het is al binnenin
je hersenen en het wacht daar om mee gewerkt te worden of geactiveerd te worden,
zogezegd. Leren is meer een bewustzijn, het is een uitbreiding, verruiming van wat al in je
aanwezig is. Je hoeft niets te herhalen en je hoeft niet iets in je op te nemen dat anderen
hebben verzameld. Het heeft te maken met dat je de informatie die al in jezelf is vergroot en
uitbreidt. Het leren is ervaringsgericht. Er is een natuurlijke manier om deze informatie op
te halen die al in jezelf aanwezig is en die is door ervaring. Daar gaan we verderop dieper in
detail op in.
Informatie is niet statisch en het is niet eindig. In tegenstelling is informatie levendig,
werkelijk, dynamisch. Het is continu in beweging en verandering. We zullen zien dat het
eigenlijk energie is. We gaan verder hier met de voorwaarden, want de basale principes gaan
je helpen om een gevoel te krijgen voor dit hele systeem als we verdergaan.
Het huidige onderwijs is heel lineair. De informatie is gefixeerd, het wordt in stapjes
geleerd. Je bent in die klas en dan die. En het curriculum is ook heel lineair. Het is
gebaseerd op leeftijd. De nationale normen vertellen wat je leert op welke leeftijd. Anderen
buiten jezelf bepalen de norm en regels voor je. Het voornaamste doel van onderwijs is
aanpassing; een diploma halen, een goede baan krijgen. We weten allemaal waar het over
gaat. Sociale status verkrijgen, succes hebben in het leven is het voornaamste doel van
onderwijs; om je aan te passen aan de huidige samenleving. De voornaamste
geloofsovertuiging is dat leren heel langzaam en moeilijk is. Hier geldt hetzelfde: “Je moet
je kosten betalen!” Dit is waar het huidige onderwijssysteem op gebaseerd is.

Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat leren niet-lineair is en multi-dimensionaal. Ik
denk dat informatie een bewustzijn is en het is oneindig. Het is non-stop. Het curriculum
heeft te maken met het hele universum en het universum is absoluut oneindig. Dus de groei
heeft niet noodzakelijk te maken met je leeftijd. De groei heeft te maken met je bewustzijn,
met je bewustzijnsexpansie. Het is niet bepaald door nationale normen, het wordt bepaald
door jou en je eigen bewustzijn. Het is totaal anders. Het doel van leren in het
Omniumproces gaat over jezelf uitbreiden naar planetair en universeel bewustzijn.
Natuurlijk is het idee dat je sociaal kunt communiceren en dat je je kunt aanpassen aan een
sociaal netwerk. Maar dat is niet het voornaamste doel. Leren heeft te maken met wie je
bent. Wat je hier doet op aarde. Dus het gaat over je bewustzijn uitbreiden op deze manier.
Zoals ik erover denk, moet leren snel zijn, makkelijk en leuk! Het hoeft niet zo langzaam,
moeilijk en ingewikkeld te zijn. Dit is een geloofsovertuiging die absoluut veranderd kan
worden.
Afbeelding 1 en 2
AANNAMES EN BASISPRINCIPES

Huidig Onderwijs

Omnium Universiteit

1. Leren wordt gezien als behouden in een
afgescheiden deel van hersenen/systeem

1. Leren is samenhangend, hersenen zijn n
holografische replica van het hele universum

2. Bij het leren schep je een beeld (in de
hersenen) van de informatie die buiten de
persoon is

2. Alle informatie is al in je hersenen
aanwezig wachtend om in je bewustzijn
geactiveerd te worden en om mee te werken

3. Leren is herhalen van informatie door
een persoon en informatie die verzameld en
georganiseerd wordt door anderen

3. Leren is een bewustzijn en uitbreiding
van de informatie die al binnenin je
aanwezig is

4. Bij leren wordt kennis overgebracht door 4. Leren is voornamelijk
gecodeerde informatie (taal) en door fysieke ervaringsgericht/experimenteel en
actieve activiteit van lezen, etc.
natuurlijk ophalen van informatie binnenin
je
5. Informatie is gebaseerd op
5. Informatie is levend, werkelijk, bestaat
wetenschappelijke aannames en
dynamisch in geïntegreerde hologrammen
overtuigingen. Het is eindig, gefragmenteerd en delen van het geheel
en verstrooid
6. Leren is (tijd / ruimte) lineair, informatie 6. Leren is niet-lineair en multiis gefixeerd en leer je stap voor stap
dimensionaal. Informatie zowel als
bewustzijn zijn oneindig
7. Het curriculum is lineair gebaseerd op
vakken en leeftijd van deelnemer. Leren
wordt beoordeeld met nationale normen

7. Het curriculum bestaat uit het hele
universum, overvloedig en oneindig.
Beoordelen van groei is gebaseerd op
bewustzijnsuitbreiding

8. Het DOEL van onderwijs is aanpassing,
diploma halen, een goede baan krijgen,
bereiken van sociale en economische status

8. Het doel van onderwijs is uitbreiding van
zelf naar planetair en universeel bewustzijn

9. GELOOFSOVERTUIGING: Leren is
9. Leren is rechtstreeks en onmiddellijk,
langzaam en moeilijk. “Je moet je kosten
snel, makkelijk en leuk
betalen!”
Dit zijn de voornaamste verschillen in onderwijs: leren en onderwijzen zijn gebaseerd op de
principes van de natuur en de dynamiek van bewustzijn. Dat is de voornaamste voorwaarde
van dit systeem van leren. Ik hoop dat degenen die al met mij gewerkt hebben met dit soort
concepten in mijn lessen, dat jullie het beginnen te voelen. Ik hoop dat je deze informatie
kunt ervaren niet door logisch begrip, maar dat je kunt voelen wat het betekent en de
consequenties die deze aannames die ik net gepresenteerd heb, kunnen hebben.
Wat is het karakter en de dynamiek van bewustzijn? Dit zijn de basisprincipes:
Dat alle bestaan energie is; in de ene of de andere vorm. Er is een oneindig aantal vormen
van energie aanwezig. Sommige van die energie kun je bewustzijn noemen of het is in de
vorm die wij bewustzijn noemen.
Informatie is ook een vorm van energie. Enige soort informatie is een vorm van energie. Als
alle bestaan energie is, dan is informatie ook energie.
Omdat informatie energie is, kan het spontaan in wisselwerking zijn met andere
energievormen. Want energie is in de basis elektromagnetisch, het is levend, het heeft een
elektromagnetische frequentie, een vibratie. Dus als informatie energie is, is het ook
elektromagnetisch en daardoor kan het spontaan met andere energievormen in
wisselwerking zijn. Je hersenen zijn ook een vorm van energie, dus informatie staat in
spontane wisselwerking met je hersenen. Moeiteloos en spontaan. Daardoor werkt het
Omnium systeem van leren door de trillingsfrequentie van je bewustzijn overeen te
stemmen met de informatie, met de trillingsfrequentie van de informatie die aan je
gepresenteerd wordt. Je stemt de trillingsfrequentie van je hersenen af op de
trillingsfrequentie van het onderwerp waarover je wilt leren; wiskunde, natuurkunde,
muziek of wat dan ook.
Dat is de voornaamste voorwaarde van dit nieuwe systeem van leren.
Afbeelding 3
OMNIUM EDUCATION AANNAMES
Leren en onderwijzen zijn gebaseerd op de principes van de NATUUR en de
dynamiek van BEWUSTZIJN
1. Het hele bestaan is ENERGIE, die manifesteert in oneindige vormen, namelijk dat
wat we ‘bewustzijn’ noemen
2. Informatie is ook een vorm van Energie – Bewustzijn
3. Informatie, in de basis elektromagnetisch, kan spontaan in wisselwerking zijn met
andere energievormen, namelijk je hersenen = entrainment (natuurlijke
overbrenging)
4. Omnium Leren = het CONGRUENT MAKEN van de trillingsfrequentie van het
bewustzijn van het individu met die van de informatie die gepresenteerd wordt

Afbeelding 4
Als alle bestaan energie is, dan is informatie ook een vorm van energie. In dit geval
(afbeelding 4) is een plant ook energie. Het is informatie, het heeft DNA, het is een
bewustzijn, het heeft een trilling. Een dier is hetzelfde; het is een andere vorm van energie,
van informatie, het heeft DNA. Wat is DNA? Het is gecodeerde informatie. Deze
gecodeerde informatie heeft een bewustzijn en heeft dus een trilling, enzovoort. Een
persoon, iedere mens heeft DNA, is dus gemaakt van informatie, is dus een vorm van
bewustzijn, dus heeft een trilling. Hetzelfde met een taal. Een taal is ook een vorm van
energie. Het is informatie, het is gecodeerde informatie. Dat is wat taal is. Dus is het ook
een vorm van bewustzijn, dus heeft het ook een trilling. Hetzelfde met natuurkunde en
wiskunde. Dus wanneer je dit ziet, besef je… Ik wil graag dat je je focus begint te
veranderen en begint te beseffen dat alles om je heen, alle bestaan, een vorm van energie is
– is dus een vorm van bewustzijn, dus bevat het informatie, dus heeft het een inherente
trillingsfrequentie. Voor de planeet is dat hetzelfde; het is een vorm van energie, het bevat
informatie… Zo is het ook met het zonnestelsel en zo ook met het gehele universum.
Het gaat allemaal over verschillende vormen van informatie. Informatie is energie; energie
staat spontaan in wisselwerking met andere energievormen. Je kunt zeggen dat wij in het
midden van de schepping zijn met informatie om ons heen die spontaan in wisselwerking
staat met onze fysieke hersenen.
Afbeelding 6
KARAKTER VAN ENERGIE
= Bewustzijn = Informatie
1. Energie is per definitie dynamisch, dat betekent interactief, continu in beweging.
Energie is in interactie met andere energievormen.
2. Bewustzijn is een vorm van energie = in interactie met andere energievormen /
bewustzijn

3. Bewustzijn is in wisselwerking door fysieke wetten (wet van aantrekking, wet van
reflectie onder andere)
4. Wanneer interactie natuurlijk is, dan kan alle informatie op natuurlijke manier
worden aangetrokken, overgebracht, verdeeld
5. Energie aantrekking en ‘overeenstemmen/samenvoegen’ (matching) gebeuren ook
natuurlijk volgens fysieke wetten: universele COHERENTIE
Fysieke wetten maken dat de interactie tussen bewustzijn, energievormen plaatsvindt. Er is
de wet van de aantrekking waar je inmiddels allemaal wel over gehoord hebt. Er is een wet
die reflectiviteit wordt genoemd. Er zijn ook andere wetten, maar daar gaan we nu niet op
in. Degene die relevant zijn voor het ontvangen en zenden van informatie, de fundamentele
wetten zijn de wet van aantrekking en de wet van reflectiviteit. Dus dit zijn de enige twee
die ik hier noem.
Universele coherentie is een wetenschappelijke term waar ik zo meteen verder op in zal
gaan. Want terwijl ik praat, hoop ik dat zich een soort kader vormt in je bewustzijn. Ik hoop
dat degenen die sensitief voor deze energieën zijn, dit voelen.
Dus wat er gebeurt is dat je op een natuurlijke manier informatie ontvangt en ophaalt. Je
luistert naar mijn woorden, je hoort de uitleg en tegelijk is er iets anders gaande. Wat ik zeg,
gebeurt op dit moment. Je haalt de informatie op één manier via je fysieke oren binnen, door
naar mijn woorden te luisteren. Op een andere manier is er deze natuurlijke overdracht van
energie die komt uit de informatie, de energie, die ik aan je gepresenteerd heb die organisch,
natuurlijk je fysieke hersenen binnengaat.
Laten we even over universele coherentie praten. Dit is een heel belangrijk concept. Want
opnieuw zul je zien dat dit systeem van leren gebaseerd is op universele coherentie. Dit is
weer een groot onderwerp, dus ik ga gewoon in simplistische termen praten over deze
universele coherentie en hoe het in relatie staat tot onderwijs en informatie ophalen,
informatie ontvangen en zenden.
Als je naar deze lichtgolven kijkt, zie
je dat ze allemaal net anders zijn,
sommige zijn langer, sommige zijn
korter. Aan de linkerkant zie je dat ze
coherent zijn, want ook al zien de
golven er anders uit -langer of korter,
ze zijn nog steeds coherent. Omdat er
een ratio, een verband, is tussen
iedere lijn, tussen iedere golf die ze
allemaal verbindt. Dit betekent dat je
in één octaaf van licht (dit zijn golven
van licht) een bepaald aantal rode
golven hebt bijvoorbeeld die
mathematisch coherent zijn met de groene golven en met de gele golven. Je gaat zien waar
ik het over heb in de paar volgende afbeeldingen, dus kijk het even aan wanneer dit een
nieuw onderwerp of nieuwe informatie voor je is. Aan de rechterkant zie je dat de golven
niet coherent zijn. De mathematische ratio, de verhouding, tussen de golven is niet
consistent van golf tot golf. Dat is waarom deze golven niet coherent zijn.

In deze afbeelding zul je
beter begrijpen wat dit
betekent en de implicatie
van deze universele
coherentie. Je ziet cilinders
opgestapeld, ze hebben
dezelfde maat, dezelfde
diameter of wat dan ook.
Wat hier gebeurt is dat je
ze met elkaar in lijn brengt
en de ratio, het verband,
tussen iedere cilinder is
hetzelfde in andere
woorden. Dat is waarom je
dit coherent kunt noemen.
Dus wanneer deze
coherentie ontstaat kan
informatie heel
gemakkelijk van het ene
punt naar het andere
stromen, want er is niets
dat het stopt. Maar kijk je aan de rechterkant van de afbeelding; als je cilinders boven elkaar
zou plaatsen met andere vormen, andere maten, andere vormen van energie die niet
mathematisch coherent zijn, dan gaat de informatie er niet naadloos doorheen. Het gaat niet
alleen over de maat, het gaat over de ratio, het verband, zoals ik eerder noemde. Als je aan
de linkerkant kijkt naar het verschil tussen de eerste, tweede en derde cilinders, dan zie je
dat er een mathematische ratio is; het is steeds vermenigvuldigd met 2. Dus de maat is
anders, maar er zit een logica in. De mathematiek erin is coherent. Dus in dit specifieke
geval zal de informatie die erdoorheen gaat naadloos zijn, heel snel en naadloos. Aan de
rechterkant zie je dat wanneer je drie objecten in een lijn wilt plaatsen die geen coherente
mathematische ratio hebben, dan zal de informatie die erdoorheen gaat niet naadloos
overgaan. Het zal scheef gaan, moeilijk zijn en meer tijd nodig hebben.
Dit betekent dat universele coherentie gaat over in lijn brengen, terwijl je de mathematische
ratio tussen dingen gebruikt. Tussen objecten en tussen bewustzijn in dit geval. Je zet ze op
de juiste manier in lijn, brengt ze in overeenstemming met elkaar, dan ga je boven tijd en
ruimte uit. Het is enkel logica. Wanneer je naar de linkerkant van de afbeelding kijkt, zie je
dat niets de pijl tegenhoudt, want de objecten zijn coherent. Ze passen in elkaar. Aan de
rechterkant moet het naar rechts en links gaan, het gaat niet zo naadloos.
Uitlijning (alignment) heeft te maken met mathematische coherentie. En in dit specifieke
geval, wanneer je mathematische coherentie bereikt, dan kan de informatie naadloos
overgebracht worden.
Deze mathematische coherentie bestaat tussen alle dingen en proporties. Voor degenen die
dit voor het eerst zien, je zult zien hoe dit relevant zal zijn voor leren en waarom het zo
belangrijk is om deze basis te begrijpen. Ik weet zeker dat jullie sommige van deze
geometrische vormen wel eens gezien hebt.

Dit is een heel makkelijke,
simplistische manier om te
begrijpen dat als geometrie,
de mathematiek van vorm,
coherent is, dan past het
naadloos in elkaar.
Je hebt het voorbeeld van
de matroushka poppetjes;
de vormen van deze
objecten zijn perfect
coherent en ze passen
naadloos in elkaar. De
informatie die in de
kleinste gaat zal door de
grotere opgehaald worden
en vice versa. Wanneer het
in de kleinste past, past het ook in de volgende en de volgende, enzovoort. Het past omdat
het allemaal in hetzelfde bewustzijn vervat zit. Dat is waar ik nu uitkom. Als jouw fysieke
hersenen dit kleine balletje zijn in dit centrum en je stopt er iets in, dan zit dat vervat in alles
wat groter is dan zichzelf. Dit is natuurlijk mits het allemaal in elkaar past en het
mathematisch coherent is.
Nog meer voorbeelden; dit zijn
je fysieke hersenen. Het is
belangrijk om een beetje tijd te
besteden om deze basisprincipes
te begrijpen, omdat al deze
plaatjes een soort platform
creëren, een fundament voor de
informatie die nog gaat komen.
Dus als we nu naar je fysieke
hersenen kijken, die een
bepaalde vorm hebben – het is
niet rond, het is niet vierkant,
het heeft een hele unieke vorm.
Het is op die manier gevormd
door de vorm van de cellen die
erin zitten; het aantal cellen, de
manier waarop ze
gepositioneerd zijn, de manier waarop ze in elkaar zitten en de manier waarop ze roteren, de
manier waarop ze trillen rond een cel – of een nulpunt. Daar komen we nog op.
Hier is je orgaan – je fysieke hersenen – die een specifieke fysieke vorm hebben, een
geometrische vorm, die in jouw fysieke lichaam past. Het is geen toeval dat je fysieke
lichaam er precies zo uitziet als het doet. Dat je deze specifieke vorm hebt met een hoofd en
twee armen en benen, etcetera. Het is heel zinvol en er is een ratio tussen de maat van je
hersenen en de maat van je gehele lichaam. Er is een logische, mathematische verhouding
die je hersenen toestaat om perfect te passen in je hoofd en om te functioneren; om te

controleren, bevelen of wat dan ook te zenden naar je hele lichaam. Dus die ratio is
ontzettend belangrijk, dat is waar we het eerder over hebben gehad.
Laten we verder gaan. Je lichaam zit in een energieveld. Dit energieveld is veel complexer
dan de aura (veel mensen praten over aura). Dit energieveld heeft ook een specifieke
geometrische vorm die groter is dan het fysieke energieveld. Je begint te zien dat er een
logische ratio, een mathematische coherentie is tussen de maat van je cel, de vorm van je
hersenen, de vorm van ieder orgaan in je lichaam. Alle organen passen perfect in je lichaam,
dat past perfect in een groter lichaam, een groter bewustzijn.
Als we doorgaan met deze
logica, dan zie je dat de
aarde ook een heel
specifieke geometrische
vorm heeft. Die past in
een heel specifieke
galactische vorm, die
perfect past in een
universele vorm.
Hoe komt dat? Wat is de
bedoeling hiervan? In het
voorbeeld van de
matroushka poppetjes die
in elkaar passen zie je dat
dit als doel heeft dat de
informatie die in het
kleinste poppetje vervat zit, ook ontvangen kan worden en daardoor vervat kan zitten in de
grotere, de informatie kan moeiteloos overvloeien van het ene punt naar het andere doordat
ze coherent met elkaar zijn.
Als je enige twijfel hebt over dat jouw vorm aansluit/past bij de vorm van het universum,
kijk naar deze afbeelding. Het fysieke DNA is coherent met het universele ontwerp.
Dit is je hersencel aan de linkere
kant en een groep van
melkwegstelsels aan de
rechterkant. Denk je dat dit een
ongeluk, een toeval is? Absoluut
niet! Wanneer je doorgaat met het
werken met deze principes, zul je
veel meer bewijs zien dat het
DNA, de vorm van je cellen, de
vorm van je hersenen, de vorm
van je lichaam, alle aspecten van
je lichamelijke wezen precies
afgestemd zijn op de vormen van
de planeet, het melkwegstelsel, het
universum waarin je bestaat. De
proporties, de ratio van je lichaam,

de planeet, het melkwegstelsel en het universum is mathematisch coherent, of het zou zo
moeten zijn in ieder geval.
Als je het bekijkt vanuit dit perspectief: je ziet de geometrie van je lichaam en energieveld,
dan de geometrie van de planeet en het melkwegstelsel en de geometrische structuur van het
universum en het past allemaal perfect in elkaar. Jij bevindt je in het kleinste deeltje, maar je
bent direct verbonden met al die andere lagen. Je hebt toegang tot de grotere bal, die de
universele connectie is. En hoe communiceer je dan? Hoe wordt deze ratio in stand
gehouden?
We hebben gepraat over hoe de
energie interactief is, hoe energie
overdracht plaatsvindt. We zeiden dat
energie naadloos van het ene in het
andere punt stroomt. Dat gebeurt op
natuurlijke wijze door nulpunt. Zie je
deze grote punten op het scherm? Dit
zouden zwarte gaten kunnen zijn,
zoals men ze ook wel noemt. Maar
het zijn natuurlijk geen gaten, het
zijn nulpunten, maar dat is een ander
gesprek. Deze nulpunten zijn een
replica van de nulpunten in je
hersenen en die van de planeet en
van het melkwegstelsel. Het op
elkaar afstemmen, in lijn brengen van deze nulpunten creëert een directe verbinding.
We hebben hier de laatste 5 a 10 minuten over gepraat, omdat dit het belangrijkste
fundament is voor de overdracht van informatie. Als je dit begrijpt, dan begrijp je de
overdracht van informatie op een nieuwe manier. Als je weet hoe je gemaakt bent, als je
weet waarom je op deze manier gemaakt bent, als je weet dat de manier waarop jij gemaakt
bent in proportie/afgestemd is met andere vormen van energie configuraties, dan weet je hoe
je daarmee in interactie kunt zijn op een compleet nieuwe manier.
Dus, coherentie betekent de naadloze overdracht van informatie op een gemakkelijke
manier. Laten we eerst definiëren wat informatie is.
Informatie is data in de vorm van een energiecluster. Deze energie kan mentale (mind),
bezielende (spirit) of fysieke energie zijn; het is een vorm van energie. Daarom heeft het een
beweging, een trilling die inherent is, het heeft een vorm en een massa. Het is een werkelijk
cluster. Hoe groter het cluster, hoe groter de massa, hoe groter de informatie is. Informatie
kan licht zijn, geluid, een mathematische code, het kan vele vormen aannemen. Maar het
heeft altijd een vorm, het is altijd een energiecluster. Het feit dat je je gedachten niet kunt
zien, betekent niet dat ze niet bestaan en dat ze geen massa hebben. Ik kan gedachteclusters
zien, ik kan je precies vertellen hoe het eruit ziet. Het feit dat we geen machines hebben die
dat kunnen meten, betekent niet dat ze niet bestaan op een fysieke manier. Het bestaat op
een fysieke manier, het kan alleen niet gemeten worden door instrumenten van de huidige
wetenschap.

Informatie, maakt niet uit wat voor
soort informatie – zij het licht, geluid
of een gedachtevorm of een code –
heeft daarom een vorm. Of je het ziet
of niet. Dit is een hele simplistische
kaart die een vorm laat zien voor
geluid, voor licht, voor een code. Het
ziet er niet precies zo uit, maar het is
een simpel voorbeeld om te laten zien
dat welke vorm van informatie het
ook betreft, dat het altijd een of
andere fysieke vorm heeft.
Dus als het een vorm heeft, heeft het
een trilling en als we die vorm op
elkaar afstemmen op een coherente
manier, dan kunnen we een naadloze
overdracht hebben. Zoals ik eerder
zei, hebben je fysieke hersenen een
vorm. De informatie die naar je toe
komt heeft een vorm. De bedoeling is,
zoals ook in het voorbeeld met de matroushka poppetjes, dat de informatie die naar je toe
komt mathematisch coherent is met de geometrie van je hersenen. Als dat zo is, dan zal er
een naadloze overdracht en integratie zijn. Wat je ook in de kleine bol stopt, het zal direct en
naadloos overgaan, geassimileerd en vervat worden in de grotere bol. Dat is waar het over
gaat, het is directe, naadloze overdracht en integratie.
We kijken terug naar een vorige
afbeelding. Je hersenen hebben
een geometrische vorm, zo ook
heeft een plant waar je naar kijkt
een geometrische vorm en ook de
kat. Scheikunde, natuurkunde,
taal, alles heeft een vorm. Dus het
gaat erom dat de energetische
vorm, de bewustzijnsmassa van de
informatie coherent is met je
hersenen.

Laten we hiernaar kijken. Dit zijn je fysieke
hersenen en je kunt de kleine rode punten
zien. Ze zijn niet werkelijk juist
gepositioneerd, maar dit is een plaatje wat ik
kon vinden. Het gaat erom dat de geometrie
van je hersenen al die kleine punten bevat die
we ook zagen op het universele niveau. Het
zijn zwarte gaten, nulpunten. Via de
nulpunten kan informatie overgedragen,
overgebracht worden. Wanneer je de
nulpunten van je fysieke hersenen in
overeenstemming brengt met de nulpunten
van het universum, dan heb je een directe
afstemming en informatie kan direct
overgebracht worden – het overstijgt tijd en
ruimte. Alles is energie, ook taal,
natuurkunde, etc.
Laten we naar deze afbeelding kijken met deze geometrische vorm. Laten we ons
voorstellen dat dit de Franse taal is. Franse taal is informatie, het is een energiecluster dat
bijeen gebracht is door sommige mensen. Het is een bewustzijn en daarom heeft het een
trillingen en daarom heeft het een vorm. Als we het nu in overeenstemming willen brengen
met onze hersenen, dan positioneren we het zo dat we de nulpunten van het bewustzijn van
de Franse taal in overeenstemming brengen met de nulpunten van je hersenen. Als we dat
kunnen doen, dan zal er perfecte mathematische coherentie zijn en daardoor zal er een
naadloze stroom zijn tussen de Franse taal en je fysieke hersenen. Wat er uiteindelijk
gebeurt is dat je ziet dat een bewustzijn er niet altijd zo uitziet zoals dit.
Vaak ziet het er zo uit, een beetje verdraaid
en vervormd. Hoe komt dat? Omdat
Wiskunde, Natuurkunde en Biologie en de
talen allemaal ontwikkeld zijn door
mensen. En mensen zijn de wereld gaan
begrijpen als eindig. Alles landbouw,
economie, politiek, geld is een vorm van
energie, is een bewustzijn. Als het
gecreëerd is door mensen die niet de
oneindigheid van het universum begrijpen,
maar die de wereld zien als eindig, dan zal
het niet coherent zijn met de geometrie
van het universum en daarom zal het er
ongeveer zo uitzien als op je scherm. Hier
is je fysieke hersenen met nulpunten en
hier is de informatie die je wilt opnemen,
in de vorm van een taal of natuurkunde of
wat dan ook. En dat is niet coherent met de
universele mathematiek. Omdat het gebaseerd is op eindige informatie. Menselijke
wiskunde is gebaseerd op eindige ideeën. Je wordt geleerd dat 1 + 1 2 is en zo is het. Dan ga
je kijken en dan vind je dat er bewijs is dat 2 en 2 4 is en 2 en 3 is 5. Er is overal bewijs voor

deze logica. Dat klopt, je vindt overal bewijs omdat de aanname, de voorwaarde waarop dit
gebaseerd is eindig is. Wanneer je begint met de aanname, de voorwaarde dat het universum
oneindig is, dat je bewijs kunt vinden dat 2 en 2 4 is, maar dat 2 en 2 ook 5 kan zijn en ook
7 kan zijn. Het zal nu vreemd klinken, maar je zult merken dat snel genoeg merken dat de
huidige wetenschap de aannames waarop het gebaseerd is, zal moeten veranderen.
Alles op aarde is nu gebaseerd op eindige wetenschap en daardoor is niets coherent met de
mathematiek van het universum, want die is oneindig. Dus alle informatie die er nu is en die
we proberen te leren van biologie tot talen is incoherent. Het is inconsistent met het
universum. Het ziet er vervormd uit. Daarom is de stroom tussen je fysieke hersenen en de
informatie die je probeert op te nemen een ruwe, oneffen verbinding, een lastige overdracht,
moeilijk en vermoeiend.
Incoherentie, een verstoorde stroom…
laten we zeggen dit is de Franse taal
of een Biologie cursus of wat dan
ook. Dan heb je de nulpunten die dit
bewustzijn in een perfecte conditie
houden. Het is nu vervormd en naar
de zijkant gedrukt. En hier zijn je
fysieke hersenen. Maar raad eens? Je
fysieke hersenen zijn ook niet zo
overeenstemmend, in lijn met het
universum, omdat we het volgestopt
hebben met incoherente informatie.
Tegen de tijd dat we 20, 25 of 30 zijn
beginnen onze hersenen ook
incoherent te zijn met het universele
construct. Dus de nulpunten die je
hersenen in perfecte coherentie en uitlijning horen te houden met zijn omhuller (container) –
het fysieke lichaam, het energieveld, de planetaire structuur, het melkwegstelsel en de
omhulling van het universum – zijn incoherent. Wat doen we? We proberen onze
incoherente hersenen in overeenstemming te brengen met incoherente informatie. En dan
krijg je zoiets: incoherente hersenen met incoherente informatie en dan hebben we moeite
met ontvangen van informatie, met het opnemen, herinneren, opslaan, verwerken, begrijpen
van informatie. Want we zijn niet uitgelijnd, we zigzaggen. We proberen heel hard die
andere informatie te bereiken en daarom is de ervaring vervelend en moeilijk.
Hier zien we aan de linkerkant perfecte
coherentie van de hersenen en de informatie. En
aan de rechterkant incoherente hersenen en
incoherente informatie. Dit is waarom we in de
problemen zitten en dit moet veranderd worden.
Dit is niet hoe het bedoeld is. Het is de bedoeling
dat wat het ook betreft, een taal, wiskunde,
natuurkunde of zelfs daar voorbij hoe we
gemaakt zijn als wezens, dat we die informatie
kunnen ophalen uit het universum.
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CONCLUSIE
Het huidige onderwijssysteem en het leerproces zijn moeilijk, saai en heel tijdrovend omdat
ze gebaseerd zijn op principes die incoherent zijn met de natuur en het universele ontwerp.
Het universele ontwerp is gemaakt om communicatie en informatieoverdracht in stand te
houden tussen alle wezens en alle aspecten van het leven. Deze principes zijn meetbaar en
verzekeren de juiste overdracht van universele data, zodat ALLE SOORTGELIJK
GECREËERDE WEZENS toegang hebben tot deze informatie op een moeiteloze naadloze
manier.
Dit zou feitelijk de definitie kunnen zijn van WAAR LEREN: ontvangen, faciliteren,
toegang verlenen tot informatie die aanwezig is in het universum op een
ONBELEMMERDE manier.
Dat betreft ook wiskunde, de exacte vakken en kunstvakken.
De leraar is de facilitator van de natuurlijke fysieke wetten van het universum.
Hoe komen we daar? Is de vraag.
Dit is de introductie voor een langere cursus waarin we de basisprincipes hebben behandeld.
In de volgende lessen gaan we het hebben over hoe de daar gaan komen. Hoe komen we uit
deze bende? Hoe gaan we de informatie opnieuw in overeenstemming brengen die we
proberen te leren met onze fysieke hersenen? Om die mathematische coherentie te maken
tussen het bewustzijn van de informatie die we willen verwerken in onze hersenen? We gaan
het hebben over de dynamiek, over hoe we bewustzijn kunnen gebruiken als de
basisvoorwaarde voor leren en onderwijzen. We gaan het hebben over het raamwerk van dit
bewustzijn, over rastersystemen (gridsystems) en nulpunten in het leer- en onderwijsproces.
We gaan het hebben over hoe we de fysieke wetten kunnen gebruiken die deze
bewustzijnsinteractie bepalen. Hoe we resonantie en natuurlijke overdracht entrainment
kunnen gebruiken in het proces van leren en onderwijzen. En natuurlijk gaan we in op de
mechaniek, we gaan leren hoe we de bewustzijnsmassa kunnen inschatten (beoordelen) en
meten van een individu en zijn mogelijkheid om informatie op te nemen. Dus als het leren
en onderwijzen gebaseerd is op bewustzijn, dan moeten we weten hoe we dit bewustzijn
kunnen meten, zodat we kunnen weten hoe dit bewustzijn informatie op kan halen.
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OMNIUM LEREN: Dynamieken en Mechanismes
OMNIUM DYNAMIEKEN:
• Gebruiken van bewustzijn als de basis en voorwaarde voor leren en onderwijzen
• Gebruiken van het framewerk van bewustzijn: rasterwerken en nulpunten in het
proces van leren en onderwijzen
• Gebruiken van de fysieke wetten die bewustzijnsinteractie regelen: vibratie,
resonantie en natuurlijke overdracht in het proces van leren en onderwijzen
• En meer…

OMNIUM MECHANIEKEN:
• Inschatten en meten van de bewustzijnsmassa van een individu en zijn vermogen om
informatie op te nemen
• Omwerken (alter) van de menselijke hersencapaciteit, bewustzijnsmassa en configuratie om informatie op de juiste manier in stukken te breken (voor
onderwijzen van anderen). Onderwijzen door in stukken breken.
• Omwerken van trilling, mentale focus, nulpunt-uitlijning van de fysieke hersenen
• Omwerken van informatie massa om overeen te stemmen met de menselijke
bewustzijnsmassa
• Veranderen van onderwijs- / leerproces in een co-creatieproces
• En meer...
We gaan het hebben en leren hoe je de hersencapaciteit, de bewustzijnsmassa en de
configuratie kunt veranderen, zodat je informatie op de juiste manier voor anderen in
stukken kunt breken (refract). Dit is in het geval van onderwijzen. Dit heet onderwijzen
door in stukken breken ‘refraction’. Je gaat op een compleet nieuwe manier onderwijzen. Je
hoeft niets te herhalen, je hoeft geen boeken te lezen en zulk soort dingen. Het is een proces
van in stukken breken van informatie volgens de universele wetten. We gaan het hebben
over en leren hoe we de trilling kunnen veranderen, de mentale focus veranderen en de
nulpunt-uitlijning van de fysieke hersenen veranderen. We gaan leren hoe we de informatie
massa kunnen veranderen zodat die uitgelijnd is met de menselijke bewustzijnsmassa. We
gaan ook het leer- en onderwijsproces veranderen in een co-creatieproces. Het is een
compleet andere benadering van ophalen van informatie, overbrengen van informatie. Het is
een compleet revolutionaire aanname. Je moet aan deze informatieoverdracht denken voor
de toekomstige mens. De toekomstige mens die de hersencapaciteit op een totaal nieuwe
manier gaat gebruiken.
VRAGEN VAN DEELNEMERS VAN DE LES:
David vraagt: kun je deze techniek gebruiken om misalignede informatie te leren zoals
aardse talen? Jazeker, want de meeste informatie die op aarde is, is misaligned. Bijvoorbeeld
van een taal, het bewustzijn van een taal is niet coherent met de universele structuur. Maar
ondertussen wil je graag naar Thailand en een paar woorden kunnen zeggen. Dat kan. Het
idee is dat je begint te leren dat je je fysieke hersenen in overeenstemming kunt brengen met
dat bewustzijn. Je moet een techniek leren hoe je in deze wereld kunt blijven leven en een
taal kunt leren en tegelijkertijd niet (geopardize) of compromitteren met dat onze fysieke
hersenen aligned zijn. De reden dat we zo vervormd raken als op die ene afbeelding is
omdat we onszelf alignen met de incoherente informatie. De incoherente informatie is de
economie, is geld, is de landbouw, wat we op school geleerd hebben. Al die informatie is
incoherent. Wij komen binnen met een heel puur en schoon bewustzijn dat aligned is met
universele coherentie en wij hebben het misvormd. Wij zijn het gaan matchen met het
vervormde bewustzijn. Dat is waardoor onze fysieke hersenen zo misvormd raken. Dat is de
bedoeling van deze lessen: om te leren hoe we onze hersenen op de juiste manier in lijn
kunnen brengen. En ondertussen wanneer je over software of een taal wil leren gebruik je
dit ook, dat gaan we de volgende keer doen.
Christina: Wat gebeurt er als je je hersenen uitlijnt met de universele structuur en je wil iets
misaligneds leren?

De meeste autistische kinderen vinden het moeilijk om aardse kennis op te halen,
bijvoorbeeld lezen en schrijven op school. Ze letten niet op omdat de informatie zo
incoherent is, voor hen slaat het nergens op. Wat zij doen, ze blijven hun mindchannels
uitlijnen met de universele structuur en gaan om de aardse structuren heen. Ze hangen uit in
universele structuren en ze communiceren met wezens en halen informatie binnen uit het
universum die veel coherenter is; over de planeet, over de aarde, over de schepping of wat
dan ook. Ik zeg niet dat alle autistische kinderen zo zijn, maar velen zijn zo. En wat er
gebeurt, dat tussen deze incoherente informatie en de fysieke hersenen is geen
communicatie. Ze kunnen niet communiceren, dat is de reden waarom.
De meesten van ons komen naar de aarde en dat is waarom we school haten, dat is waarom
we het moeilijk hebben op school. School zou leuk moeten zijn, het zou een feest moeten
zijn. Maar wat er gebeurt is dat we binnenkomen met deze uitgelijnde hersenen en we zitten
in een schoolsysteem en de informatie die aan ons gepresenteerd wordt, is allemaal
incoherent. Van wat de leraren ons leren, van wat anderen om ons heen zeggen, van de
informatie die we krijgen, het curriculum dat we volgen. We worden gebombardeerd met
deze stroom van incoherente informatie. De meesten van ons beginnen hun fysieke hersenen
te vervormen, gewoon zodat we ons aan kunnen passen, zodat we ons sociaal kunnen
verbinden op aarde en kunnen functioneren. Functioneren tot een bepaald niveau. Maar wat
gebeurt, is het gevaar hiermee is dat wanneer we klaar zijn met school is dat we ons
afgestemd hebben op die incoherente informatie en daarom kunnen we niet zonder… dit is
de realiteit; we hebben onze fysieke hersenen veranderd, we hebben het passend gemaakt
met de incoherente informatie die ons geleerd wordt.
Dus wat ik zeg is dat het niet alleen gaat over geloofsovertuigingen. Het gaat er niet alleen
over dat je geloofsovertuigingen veranderd zijn, natuurlijk zijn die ook veranderd om je aan
te passen aan de incoherente informatie. Maar de mogelijkheid van je fysieke hersenen om
informatie op te halen, om informatie te verwerken, om te functioneren is ook
gecompromitteerd. Dat is wat ik zeg, dat er werkelijk fysieke beschadiging is geweest,
nouja.. de mathematische configuratie van je cellen, van je fysieke hersenen is veranderd.
Dit is ook de reden dat ik die bepaalde sessies nu begin te geven. Want tot aan dit jaar
(2012) zou het heel moeilijk geweest zijn om onze fysieke hersenen opnieuw uit te lijnen
met de juiste universele geometrie en gebombardeerd worden met misaligned en
incoherente informatie. Nu voor degenen die nieuw zijn… Je kunt luisteren naar de gratis
webcasts op de website: www.omniumuniverse.com (eerst een account maken en dan vindt
je het vervolg van deze lessen en verscheidene webcasts in de ‘Free Library’) Ik leg uit wat
er gebeurt in het collectieve gridsysteem, de geometrie, de ‘container’ van bewustzijn die
het collectief bevat en die overeenstemt met de grotere structuren en die nu de informatie
naadloos laat stromen meer dan eerder tevoren. Het is nog maar het begin, uiteindelijk zal
het makkelijker en makkelijker worden.
Wat ik zeg is dat we deze gereedschappen nu kunnen beginnen te gebruiken. We kunnen
beginnen om onszelf uit te lijnen met misalignede informatie – alleen voor een praktisch
doel; omdat we software snel willen leren gebruiken, omdat we een taal snel willen leren, of
wat dan ook. Waar het ook om gaat is dat we leren om zelf coherente informatie te creëren.
Coherente informatie voor onszelf en coherente informatie voor anderen. Dat is de manier
hoe we de nieuwe realiteit gaan creëren en een onderwijssysteem. Dus we kunnen beginnen
te functioneren met deze gereedschappen nu. En uiteindelijk draaien wij dit hele ding om
naar verloop van tijd. Dat is het doel van deze lessen.

Vraag: ‘Omdat info in interactie staat met andere informatie, is het dan zo dat informatie
geen vaststaande feiten behelst, maar dat leren op een natuurlijke manier eigenlijk inhoudt
dat je de schepping uitbreidt (pushing creation forward)? Doordat wij nu luisteren naar de
info die jij met ons deelt en wij verwerken die op onze individuele manier, brengen wij die
informatie beschikbaar aan de hele mensheid?’
– Ja! Het hele framework, het hele fundament van alles gaat veranderen. Alle tegenwoordige
aannames en uitgangspunten beginnen met dat alles eindig en materieel is. Daar begint de
niet uitlijning. Onze fysieke cellen, het feit dat onze stoffelijke vorm overgaat in een andere
vorm, betekent niet dat leven, materie eindig is. Vanaf die aanname begint alles op een
verkeerde manier en beperkt het een totaal nieuwe kijk op alles.
Vraag: ‘Wat kunnen we nog meer doen dan meditatie om informatie op een nieuwe manier
op te halen?’
– Dat is het doel van deze cursus en vandaag is de introductie hiervoor. Ik ga jullie
specifieke gereedschappen delen en leren die jullie kunnen gebruiken.
Vraag: ‘Moeten we onze hersenen in foutieve uitlijning brengen om het te gebruiken? Dat
klinkt gevaarlijk.’
– Wat ik zei is dat dat hetgeen is wat we allemaal hebben gedaan; we hebben onze hersenen
foutief uitgelijnd gemaakt omdat de informatie die we kregen foutief uitgelijnd was terwijl
we verteld werden dat dit de waarheid en alleen de waarheid was. Wat doe je? Je bent kind
en je weet niet beter… Je vervormd je hersenen om overeen te stemmen met de info die we
krijgen ipv te matchen met het universum. Die misvorming is waarom het zo’n zooitje is,
waarom we ziek zijn, waarom er zoveel chaos is. Omdat de fysieke hersenen veranderd zijn
waardoor ze hun originele frequentie en blauwdruk niet meer konden vasthouden. Wanneer
je nulpunten verandert, verandert de structuur van de materie. Dit leerden we in de healers
program; het nulpunt behoudt de vorm van een orgaan in zijn originele staat. De vorm
betekent de trilling. Wanneer het nulpunt in het midden van je hersenen is, roteren en
functioneren alle cellen in hun optimale staat. Wanneer je het nulpunt verplaatst, dan gaat de
hele structuur wiebelen. Uiteindelijk gaat alles wiebelen en wordt je hele fysieke structuur
foutief uitgelijnd. Dan ga je ook foutief uitgelijnde dingen aantrekken, want deze niet
uitgelijnde frequentie stemt overeen met niet uitgelijnd eten, contacten, etc… En voor we
het weten is onze hele realiteit een zooitje. Zo zie je dat alles met elkaar verbonden is en dat
je onderwijs/leren niet kunt scheiden van onze realiteit, van wie we zijn. Onderwijzen/leren
is wie je bent, het verbindt je met de realiteit om je heen; de planeet en het hele universum.
Het heeft te maken met je bewustzijn dat overal mee verbonden is.
Vraag: ‘Dit klinkt zo geweldig. Ik vraag me af hoe lang het duurt om dit te integreren in al
mijn cellen?’
– Ja precies, dit is waarom ik deze informatie begin te delen met jullie. Er is een momentum
voor dit proces en het is de tijd dat het makkelijker en sneller gaat om jezelf met deze
informatie uit te lijnen. Wanneer je vanaf nu begint om deze dingen begint te oefenen, gaat
het uiteindelijk makkelijk voor je zijn en ga je het aan anderen leren. En inderdaad: als je
het zelf niet meestert, hoe kun je het dan anderen leren.
Dit is wat ik voorstel: je brengt jezelf in uitlijning en je plaatst de informatie die je op wilt
nemen, bijvoorbeeld een taal, voor je en lijnt het uit met je hersenen en je staat toe dat de
informatie naadloos overgebracht wordt. Heel heel makkelijk. Maar we gaan praten over de
uitdagingen en hoe we daarmee om kunnen gaan in de volgende lessen.

Vraag: ‘Mensen met zgn leermoeilijkheden hebben dus eigenlijk geen leermoeilijkheden,
maar zij laten ons zien dat wij werken met foutief uitgelijnde informatie?’
– Ja, dat is precies wat ik bedoelde te zeggen! Het feit dat kinderen autistisch zijn of dat wij
moeite hebben met hoe dingen gaan, is omdat de informatie die ons gegeven wordt
incoherent is met wie we werkelijk zijn, met dat we oneindig zijn. In onze cellen in diepere
lagen zijn we direct verbonden met het bewustzijn van het universum en we weten dat alles
oneindig is en in constante beweging en dat het gecreëerd wordt terwijl we aan het praten
zijn. We hebben dit begrip in onze cellen. En dan krijg je iemand die je vertelt dat je iets
steeds opnieuw moet herhalen om het te onthouden. Of je past je aan en misvormt daarmee
je hersenen, of je kiest ervoor om dan maar niet te slagen… Dus ja, vaak hebben kinderen
met leerproblemen een weerstand tegen de incoherente informatie die ze moeten leren.
Vraag: ‘Is het voor verschillende wezens makkelijker om coherent te zijn met verschillende
informatie? Bijvoorbeeld voor een planetair wezen met planetaire informatie en voor een
galactisch wezen met galactische informatie?’
– Dit is informatie waar we het hier niet over gehad hebben, dit wordt behandeld in
Mastering the Human Mind cursus. Ik zal er kort iets over zeggen: We verschijnen hier op
aarde allemaal als mensen, maar ieder wezen heeft een andere oorsprong. Sommigen komen
vanuit verschillende delen in het universum, anderen komen vanuit de planetaire sferen.
Dus de vraag is of de aard van je wezen het makkelijker of moeilijker maakt om je met
bepaalde informatie te verbinden. Dit heeft meer te maken met je aardse contract. Dat
betekent dat ik kan komen van bijvoorbeeld de Pleiaden en ik kies om het onderwijssysteem
uit te dagen en daarom te komen met leerproblemen, dan zal ik die uitdaging hebben. Maar
als dat niet is wat ik kom doen, dan zal dat niet het geval zijn. Dus het heeft niet zozeer te
maken met wat voor wezen je bent als wel met wat je hier op aarde in dit leven komt doen.
Vraag: ‘Het zou mooi zijn als er in huidig onderwijs meer aandacht besteed zou kunnen
worden aan … Ook al is deze manier niet duurzaam...’
– Ja, het begint op deze manier generaties geleden en het groeit uiteindelijk uit tot een
systeem waarin wij opgroeien.
Laat ik dit hier zeggen: wat we hier doen is niet om het huidige systeem te veranderen, want
dat is niet mogelijk. Het zou hetzelfde zijn om te zeggen: laten we de wetenschap
veranderen. Het kan niet, want het is gebaseerd op de verkeerde aannames. Dit is vaak wat
alternatieve vormen van onderwijs willen doen; het systeem van binnenuit veranderen. Het
werkt niet, want ze leren nog steeds op dezelfde manier. De manier waarop is beter en fijner
en ze leren ook andere dingen, maar het fundament klopt niet. Dat is niet wat ik aanbeveel.
Ik beveel aan om een compleet ander systeem te creëren. Het werkt niet om op een systeem
verder te bouwen dat gebaseerd is op eindigheid. Daaruit kan geen oneindigheid
voortkomen. Je begint door te zeggen dat alles oneindig is en daar begin je op te bouwen.
Vraag: ‘Kun je het verschil uitleggen tussen coherent leren en leiding (guidance)?
– Het is eigenlijk heel anders. Leiding ontvangen gaat meer over informatie ontvangen over
waarom je hier bent en hoe je verder moet gaan, wat het volgende is wat je zult doen, dat
soort dingen. Het is meer algemeen. Leren gaat over informatie binnenhalen en verwerken
van iets wat je nog niet kent en wat je ook nog niet weet dat je wilt leren. Zoals ik zei
bijvoorbeeld ‘Hoe is de aarde gecreëerd?’ of ‘Waar is een plant van gemaakt?’ Je kunt je
systeem van leiding gebruiken om jou te vertellen wat je moet leren, wat relevant is voor jou

op dit moment. Maar dit proces van leren gaat over de eigenlijke informatie ophalen en
verwerken die van binnenuit het spinazieblaadje komt.
Dit is heel belangrijk, want je zult gaandeweg zien dat het ophalen van informatie meer
naadloos gaat, zelfs meer naadloos zal zijn, wanneer de informatie die je ophaalt coherent is
met wat je hier komt doen. Bijvoorbeeld, morgen sta ik op en ga ik Chinees leren omdat het
leuk is. En dat kan, maar het gaat niet om dat je gewoon maar dingen naar binnen stopt
omdat het kan en waarom niet? Het gaat erom dat het een specifiek doel dient voor jou op
dit moment op deze specifieke plaats. Dan is het leren van de Chinese taal mathematisch
coherenter met wie jij bent en wat je hier komt doen en zal het proces ook makkelijker gaan.
Het is een veel groter beeld, het is veel complexer. Je gaat je laten leiden om je met datgene
te verbinden wat coherent is met jouw frequentie, met jouw bewustzijnsmassa, met jouw
doel, met jouw bewustzijn uitlijning, met jouw plek in het hele universum, etc. Het is een
compleet andere manier van kijken naar leren.
Vraag: ‘Soms zijn er op de planeet grote ideeën die een grote verandering teweeg brengen.
Het zou geweldig zijn als de mensheid gaat beseffen dat materie niet eindig, maar oneindig
is… Maar ik denk bijvoorbeeld aan het besef dat de wereld rond was ipv plat. Wat gebeurde
er in de hersenen van mensen, wat waren de implicaties daarvan? Bracht het een collectieve
bewustzijnsverschuiving teweeg?’
– Dat gaat inderdaad gebeuren als je gaat demonstreren dat 2 en 2 niet altijd 4 is… De
menselijke hersenen zijn zo gewend geraakt aan het uitlijnen met niet uitgelijnde informatie,
dat we vergeten zijn dat er universele, coherente waarheid is. Dat eerst er ontkenning zal
zijn. En het grootste deel van de mensheid zal in de misvormde toestand blijven en in die
waarheid blijven geloven. Totdat er genoeg mensen zijn die de universele wetten begrijpen
en dat er voldoende bewijs is door genoeg mensen, waardoor het algemeen waar bevonden
gaat worden. Zo zal het ongeveer gaan. En dat is wat ik voorstel dat we hier doen. Nu klinkt
het misschien volstrekt gestoord wat ik zeg. Dat je gewoon naar een Chinees boek kunt
kijken en op die manier de taal kunt leren bijvoorbeeld. Dat is niet helemaal precies hoe ik
het bedoel, ik zal er verderop meer over vertellen. Maar ongeveer is het zo, dat is de
potentie van hoe we verder in de toekomst kunnen functioneren. Het klinkt gestoord, maar
dat maakt me niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat de menselijke geest in staat is om zichzelf
met alles te matchen en daaruit de informatie direct en natuurlijk op te halen. Direct is niet
altijd ogenblikkelijk. Soms zal het in een paar seconden zijn, soms in een paar minuten,
soms in dagen. Ik wil best een paar dagen nemen om Chinees te leren, dat is best cool denk
ik vergeleken met hoe het nu gaat!
Wat ik probeer te zeggen is dat dit de toekomstige potentie is. Een radicaal idee dat
aanvankelijk niemand gelooft en gaandeweg blijkt het waar te zijn en sluiten mensen zich
erbij aan. Dat is wat ik voorstel dat we doen. Dat we ons verbinden met de potentie van
informatieoverdracht, dat is de potentie van de menselijke hersenen. Kun je je niet
voorstellen dat op een dag je gewoon ergens naar kunt kijken, een plant bijvoorbeeld. Dat je
niet naar de bibliotheek hoeft en erover hoeft te lezen, maar dat je gewoon de informatie op
kunt halen uit de plant zelf – Hoe ademt hij? Uit welke chemische componenten bestaat hij?
Hoe lang kan hij leven? Waar leeft hij? Hoe voedt hij zich?
Kun je het voorstellen dat je naar een plant kunt kijken en de informatie kan zich gewoon
naar jou overbrengen omdat de plant de informatie bevat, het is in zijn DNA. Zou het
mogelijk zijn dat de informatie uit dat dna gewoonweg overgebracht wordt op jouw
hersenen? Kun je je voorstellen dat je een muziekstuk in noten geschreven ziet en dat je het
direct kunt spelen? Sommige mensen kunnen dat al, ik moet iets moeilijkers uitkiezen.

Maakt niet uit wat, een taal… is het zo moeilijk voor te stellen dat de mensheid daar zou
kunnen komen? Als we het ons niet voor kunnen stellen, kunnen we er ook niet komen. En
realiseer je dat je hier niet alleen bent voor je eigen doel, ook voor het collectief. Of je het
beseft of niet, of je het gelooft of niet… Je komt binnen in menselijke vorm en je bent deel
van de mensheid. Ga je gewoon mee in de stroom die er al is en je volgt gewoon, kopieert
en verandert niets wanneer je vertrekt. Ik ga liever tegen de stroom in en ben degene die
zegt dat de aarde niet plat is, maar rond. En ik kies ervoor om te geloven in een systeem dat
de mens gelijkwaardig op welk moment dan ook informatie op kan halen uit alles op een
naadloze, moeiteloze makkelijke manier. Ik kies ervoor om zo’n persoon te zijn… ik steek
veel werk erin om dit bij elkaar te brengen en dit met jullie te delen. Wij zijn de pioniers in
de toekomstige manier en de toekomstige menselijke bewustzijn. Het begint niet over vijftig
jaar. Het begint nu, doordat wij erin geloven en doordat we ermee gaan oefenen en gaan
werken. Of je het nu helemaal begrijpt, of anderen het nu helemaal begrijpen of niet. Ik ga
het onderzoeken, ik ga ermee aan de slag, ik ga kijken hoe het werkt. Iedere dag breng ik
mezelf een stap verder totdat deze dingen gebeuren. Als we er niet mee beginnen, als wij het
niet zeggen en onze kinderen niet, zal de mensheid daar nooit komen! Hoe denk je dat een
soort evolueert? Iemand moet ergens mee beginnen, waardoor het bewustzijn naar het
volgende niveau geduwd wordt. En opnieuw, voor mij is dit proces van onderwijs – ik heb
moeite met het woord onderwijs, want het is geen onderwijs, het is leven het is geloven, het
is bewustzijn zijn, het bewustzijn van de mensheid uitbreiden, door de simpele universele
wetten die van iedereen zijn en die door alle aspecten van het leven stromen, door alle
informatie, door alle DNA. En het gaat allemaal over fysieke wetten.
Wanneer je wilt, stel je vragen, deel het met je vrienden. Dit is informatie over hoe we vorm
kunnen geven aan de toekomstige mens.

