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TRILLINGSFREQUENTIE

De mens bestaat uit een drie-eenheid van lichaam, geest en ziel. En alle drie de
componenten hebben een eigen energie- en/dus trillingsfrequentie. 

De ziel bevindt zich in een veld van de hoogste trilling. Het strekt zich veel verder uit
dan met de menselijke hersenen of met het menselijk voorstellingsvermogen te
bevatten is. 

De geest heeft al een (veel) lagere trillingsfrequentie dan de ziel, maar ligt toch
dichter bij de trilling van de ziel dan dat de frequentie van het lichaam dat doet. 

Om die reden mag je de kracht van de gedachten niet onderschatten. Gedachten
zijn energie, trilling en het universum verstaat die trillingen heel goed. 

Ons lichaam is het resultaat van de laagste trillingsfrequentie.



Je kunt je voorstellen dat het voor de ziel niet meevalt om vanuit een veld van
uitgestrektheid en de hoogste trilling, te gaan wonen in een lichaam met een veel
lagere trilling. Het afdalen in dichtheid en frequentie vraagt veel van de ziel. Het
moet zich ‘opvouwen’ en de beperkingen die een fysiek lichaam met zich meebrengt
accepteren. 

Die ziel is verbonden met de trilling van de kosmos en het lichaam met de trilling
van de aarde. Maar wat is dan de geest? In uitdrukkingen wordt vaak naar de ‘geest’
verwezen als het denkende deel, bijvoorbeeld in ‘het staat me nog helder voor de
geest’ of ‘ de tegenwoordigheid van geest hebben’. De bijbel verwijst naar De Heilige
Geest en dan wordt niet het denkende deel bedoeld zoals in de eerder genoemde
uitdrukkingen. 

‘De geest geven’ wordt gebruikt wanneer iemand overlijdt of als iets stuk gaat, maar
‘de geest krijgen’ wordt gebruikt als iemand ineens inspiratie krijgt. En inspiratie
komt vaak niet voort uit alleen het denkende deel, verderop zul je erachter komen
dat inspiratie en intuïtie voortkomen uit het zielsniveau. Dus wat is het nu precies?

Kun je de geest dan zien als een processor waarin een afdruk van de zielsmissie is
opgeslagen en daarmee vanuit de combinatie van unieke kwaliteiten van de mens
zoals hij/zij is (talenten, vermogen, persoonlijkheid) een analytische, praktische
vertaalslag maakt zodat de mens in staat is om zijn zielsmissie en leven te vervullen? 

De geest kun je zien als een soort intermediair. Met de middelste trilling van de drie
(lichaam, geest en ziel) kan het gedachten (dus trilling/energie) van de mens
naar de kosmos zenden en signalen uit de kosmos opvangen en vertalen voor de
mens.



OPDRACHT: HOE VOEL JIJ JE
VERBONDEN MET DE AARDE EN
HET UNIVERSUM? 

Iedereen die hier op aarde rondloopt heeft vrijwillig gekozen voor de origami-
uitdaging van de ziel. 

Iedere ziel die nu beschikt over twee benen loopt keurig opgevouwen in een lijf.
Opgevouwen, maar niet opgesloten. Want we blijven altijd verbonden met het
universele, de kosmos en daarmee het veld van zielen waar wij een onderdeel
van zijn.

Maar op welke manier voel jij je verbonden (of niet) met de aarde? Beschrijf zo
beeldend mogelijk die verbinding en zet op papier hoe het voelt. Hoe voel jij je
verbonden (of niet) met het universum? Beschrijf dat op eenzelfde manier. Zet
de wekker op 10 minuten en schrijf achterelkaar door.



OPDRACHT: HET WEB VAN
VERBONDENHEID

Zet je naam in het midden van een stuk papier en schrijf daaromheen met wie jij
je verbonden voelt. 

Schrijf daartussen vervolgens met wat jij je verbonden voelt. Pak een kleurige
pen of stift (of meerdere) en trek van uit jouw naam een web naar wie of wat jij je
het meest verbonden voelt, en met wie of wat daarna, en daarna, enzovoort. Zo
ontstaat er een web van verbinding. 

Eventueel kun je nog met een andere kleur verbindingen aangeven die de
genoemde personen of dingen met elkaar hebben.



OPDRACHT: WAT BETEKENT
VERBINDING VOOR JOU?

Nu je bewust tijd hebt gemaakt om te connecten met jouw verbondenheid ten
opzichte van jezelf, je ziel en omgeving, door onbewuste gevoelens en gedachten
ruimte te geven om zich te mengen met jouw bewustzijn, kun je andere inzichten
opgedaan hebben. Zie je ineens helder welke verbindingen belangrijk voor je zijn
en welke verbindingen niet (maar je daar wel veel tijd in stopt). 

Schrijf vanuit dit vernieuwde perspectief een gedicht in een dichtvorm die
intuïtief goed aanvoelt. Let op, je schrijft niet voor een wedstrijd. Jouw gedicht
wordt niet beoordeeld door een jury. Volg je pen, volg je woordenstroom en laat
ontstaan. Zelfs - of misschien wel juist - als je daarmee een dichtvorm creëert die
niet eerder bestond.


