Ascentiesymptomen in 2014-Innerlijke Lichaams Trillingen, Oor Klanken &
Hoofdpijnen
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Vind het wel of niet leuk, de Voorlopers van de
Voorlopers hebben nog steeds Ascentiesymptomen in 2014. Oude symptomen,
nieuwe symptomen, maar desalniettemin Ascentie gerelateerd. Ik ga op dit punt
geen tijd of energie verspillen met het klagen over welke van hen dan ook … Ik
bedoel, wat heeft het voor zin, nietwaar? … Ik ga slechts enige van de huidige
symptomen opsommen die ik ervaar en die hoogst aangescherpt zijn. Zoals
gewoonlijk zal jullie aantal variëren omdat wij allemaal unieke aspecten van de
Bron/God/Goddelijkheid zijn en daarom zal een ieder deze Licht Energieën ervaren –
zonne, fotonisch, galactisch centrum enzovoorts – en de veranderingen welke zij
automatisch in ons creëren, onze lichamen en ons bewustzijn op onze individuele
manieren en tijden.
[De grootste moeilijkheid waar ik door de jaren heen mee te kampen had, dat ik over
het Ascentieproces en gerelateerde onderwerpen schreef, was het feit dat niet
iedereen op precies hetzelfde niveau was, is of zal zijn (trap-trede) van de
ontwikkeling en focus als ieder ander. Hetzelfde is zelfs waar met de Lichtwerkers,
Sterrenzaden, Wegwijzers, Voorlopers, Transmuteerders, Vrijwilligers enzovoorts.
Zelfs die Groep heeft niet dezelfde Ascentiesymptomen op precies hetzelfde tijdstip
ervaren. Dichtbij elkaar, ja, maar niet iedere Vrijwilliger ervoer dezelfde symptomen
tegelijkertijd zoals alle andere Vrijwilligers dat deden, net zoals zij niet allemaal
precies hetzelfde missiewerk of energietaken te doen hadden en hebben. Een ieder

heeft diens unieke bekwaamheden, talenten en taken om te doen.

Dus hoewel ik hoofdzakelijk tegen deze Groep gesproken heb in mijn artikelen sinds
2007, niet iedereen in deze Groep ervoer de Ascentiesymptomen op precies dezelfde
manier en zeer zeker niet allemaal op precies hetzelfde tijdstip. Vanwege dit is het
moeilijk om over deze symptomen te schrijven ( en andere gebeurtenissen ) op een
algemene of één maat past allen soort van manier. Wij Ascentie schrijvers en de
lezers moesten allemaal onze wegen onderscheiden door deze Ascentie stadiums,
fasen en lagen (Trap-treden) heen omdat het een Individuele zaak (Leeuw) is, net
zozeer als het een Groeps zaak (Waterman) is.]
De januari 2014 lijst gaat over enige primaire symptomen vanaf de start van 2010
tot vandaag. Ascentiesymptomen en hun pijnscheuten, pijnen, tensies (druk),
veroorzaakten ultra gevoeligheden etc. verandering gedurende de tijd terwijl wij
meer Dichtheid/dualiteit transmuteren en vanzelfsprekend meer complexe, hogere
frequentie Licht/Eenheid belichamen.
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Hoofdpijnen en tensies (druk), hoofdhuid geïrriteerdheid. Hoofdpijnen bewegend van
rechts naar links of vice versa, of van voor naar achter, of het beweegt ietwat
rondom nabij de top van het hoofd. Deze hoofdpijnen zijn geen typische
‘hoofdpijnen” maar gelokaliseerde pijnen, tensies en zachtheden op bepaalde
plekken van het hoofd, de schedel en de hoofdhuid die rond bewegen van de ene
plek naar een andere en een andere na verloop van tijd.
Deze hoofdpijnen en tensies veroorzaken verdere pijnen en tensies in het gezicht, de
ogen, wenkbrauw beenderen rondom de ogen, holtes, omlaag in/naar rechter/linker
kaakgewricht, oren en zelfs de tanden en het tandvlees zo nu en dan.
Oog pijnen, oog droogheid, oog geïrriteerdheid en een gezwollen gevoel, oog
moeheid, sporadische wazige visie, de bovenste helft van beide ogen zeer gevoelig
en pijnlijk, pijnscheuten omhoog het hoofd in iedere keer dat je knippert, ultra
gevoeligheid voor het hogere frequentie transformatieve Zonlicht, Foton Licht, en de
Galactische Lichtenergieën die in jouw ogen komen en jouw optische zenuwen
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beïnvloeden (ontwikkelen), twee (Dualiteit) brein helften, het volledige centrale
zenuwsysteem, DNA etc.
Warme opvliegers – perioden van ernstige innerlijke warmte veroorzaakt door
krachtige transmuterende Kundalini vuren
Koude opvliegers – perioden van ernstige innerlijke koude veroorzaakt door het
omhoog gaan van een volgende energetische Traptrede in/naar een NIEUWE hogere
frequentie maar vooralsnog lege ruimte
“Ochtend ziekte” – perioden van misselijkheid in de ochtend veroorzaakt door de
shock en intensiteit van het herbetreden van het fysieke lichaam iedere ochtend.
Het horen van hooggestemde bijna constante innerlijke oorklanken.
Het voelen van veranderingen in de dichtheid – toename of afname van de dichtheid
en de druk hiervan op jouw lichaam en wordt veroorzaakt door van fysieke locatie te
veranderen ( het betreden van verschillende winkels, gebouwen, steden, locaties
etc.)
“Boeddha buik” – ernstig opgeblazen in en dwars over het volledige middenrif
gebied, maag, buik, darmen etc. Je zou dagenlang kunnen vasten maar je zou nog
steeds een “Boeddha Buik” hebben!
Innerlijke lichaamstrillingen. Deze innerlijke trillingen nemen toe in intensiteit,
frequentie en snelheid over de jaren, hen veroorzakend op te bouwen van milde
innerlijke lichamelijke elektrisch-achtige trillingen naar het gehele lichaam en
hoofdschudden.
Perioden van intense maar gelukkig kort-levende droefheid, depressie, je
overweldigd voelen, verslagen voelen, en de altijd aanwezige totale uitputting voor
het zolang en zo hard hebben gevochten van het goede gevecht.

•Hoofd Pijnen en Tensies - Ik heb eerder
gesproken over het Herbedradingsprocesvan de twee hersenhelften, maar vanaf
2010 voorwaarts hebben wij onze hersenhelften (de oude 3D Dualiteitsbewustzijn,
werkelijkheid, en energetische blauwdrukken/sjablonen, codes etc.) een rigoureus
Ascentieproces voelen ondergaan van het Herbedraad worden op alle niveaus
en in alle energetische en fysieke lichamen, slechts om in staat te zijn van het
fysiek belichamen van grote meer complexe hogere frequentie Eenheidsbewustzijn,
energetische blauwdrukken/sjablonen/codes etc. en overeenkomen met de externe
werkelijkheid. Nodeloos te zeggen, dat dit samengeperste evolutionaire proces fysiek
pijn gedaan heeft en overvloedig hoofd, hoofdhuid, schedel, gezicht en oogpijnen en
tensies en Kroon en Wenkbrauw chakra veranderingen gedurende de jaren
veroorzaakte.

Innerlijke Lichaamstrillingen - Ik heb ook over het
doorgaande lichamelijkHerbedradingsproces gesproken in zowel mannelijke als
vrouwelijke lichamen (Dualiteit in mannelijke en vrouwelijke lichamen en het
individuele en collectieve bewustzijn) en hoe het door velen gevoeld en
waargenomen wordt als deze innerlijke lichaamstrillingen. Deze innerlijke
lichaamstrillingen zijn de fysieke en energetische lichamen in mannen en vrouwen
die Herbedraad worden, en dit proces beweegt zich door het lichaam heen en bouwt
gedurende de jaren in intensiteit op zodat de Hoger Hart Eenheidsfrequenties en het
bewustzijn belichaamd kunnen worden in mannen en vrouwen. Wij
moeten Individueel de Dualiteit energieën/bewustzijn binnenin onszelf en onze
lichamen en breinen integreren, voordat wij een overeenkomende externe
wereldrealiteit (Groep) hebben van dezelfde Hoger Hart Eenheidsfrequenties.Voor
velen van ons zijn deze milde innerlijke lichaamstrillingen over de jaren gegroeid
naar een constante innerlijke beroering en een bijna gewelddadig innerlijk schudden,
alsof wij een jet-vliegtuig zijn die op het punt staat voldoende kracht en snelheid op
te bouwen om letterlijk van de startbaan op te stijgen. Dat voorbeeld is meer waar
dan je eerst zou kunnen veronderstellen.

•Innerlijke Oor Klanken — Wanneer wij deze
constante innerlijke hooggestemde klanken horen, wordt dat veroorzaakt doordat wij
toenemende hoeveelheden van meer complexe, hogere frequentie Licht Energieën
belichamen door onze Herbedrade breinen. Het gaan van de 3D Dichtheids Dualiteit
lagere frequentie en bewustzijn naar het hogere 5D Licht Eenheids frequentie en
bewustzijn is nogal een evolutionaire sprong en zou veroorzaken dat over de jaren
ieders innerlijke oren klanken weergeven en dat hun hoofd pijn doet! Het is een
normaal bijeffect van waar wij innerlijk en extern doorheen gaan dus heb geen
angst. Natuurlijk, als je hierover oprecht bezorgd bent, of over ieder ander Ascentie
gerelateerd symptoom/bijeffect ga dan alsjeblieft naar jouw dokter.
•Oog Pijnen — Met de hersenhelften die Herbedraad worden, gingen en gaan onze
fysieke ogen, optische zenuwen, entree van het hogere frequentie Licht in/naar onze
breinen door onze ogen heen etc., fysieke visie en hogere helderziende visie nog
steeds in een zeer korte periode door dramatische evolutionaire veranderingen heen.
Als je aandacht geschonken hebt aan de Zon en het licht dat het
uitstraalde voordathet Ascentieproces begon, de kleur ervan, het gevoel ervan en zo
verder, zoals ik dat mijn volledige leven gedaan heb, dan weet je ook dat de Zon en
diens kleur, gevoel en energie gedurende de laatste twintig jaren zo
ongeveer dramatisch veranderd is.
De zon heeft onophoudelijk iedere hogere Licht Energie frequentie (code, blauwdruk)
ontvangen en toen naar de Aarde en de mensheid uitgezonden, hetgeen ernaar
toegestuurd werd vanuit het Melkweg Galactische Centrum (GC); door het steeds

dieper en dieper in de 7D Foton Band van Licht Frequentie te draaien gedurende de
jaren; en ook vanuit andere bronnen en locaties. Natuurlijk zijn deze NIEUWE hogere
Licht Energieën opzettelijk ontvangen door onze Zon en werden toen opzettelijk naar
de Aarde, de mensheid, en al het leven op deze planeet uitgestuurd. Onze lichamen,
breinen, harten, ogen en al het andere moeten in staat zijn om deze meer complexe,
hogere frequentie Licht Codes of Lichtenergieën te ontvangen en te ‘ascenderen’
naar het volgende niveau en fase van de doorgaande spirituele creativiteit/studie.
Deze NIEUWE hogere Licht Energieën of Licht Codes ( welke de NIEUWE
Evolutionaire blauwdruk Cyclussen voor de mensheid en de Aarde zijn) moeten eerst
belichaamd worden door de Voorlopers van de Voorlopers, dan de Voorlopers, en
dan mettertijd steeds meer van de mensheid. Maar eerst, terug naar onze ogen en
waarom zij gedurende jaren pijn doen, een wazig visie hebben, droog, geïrriteerd en
opgezwollen aanvoelen.
Deze NIEUWE Licht Energieën, Licht Codes voor de NIEUWE Evolutionaire Cyclus
komen onze Herbedrade breinen en Herbedrade lichamen binnen, en natuurlijk ook
in onze ogen hetgeen pijnen, tensies en andere fenomenen veroorzaakt. Het
veroorzaakt ook dat wij in staat zijn om een breder bereik van alles te zien; kleuren,
frequenties, niet-fysieke Wezens, Licht, Golven en zo verder. Met andere woorden, al
dit NIEUWE hoger frequentie licht dat uitgestuurd wordt vanuit het GC door de
Melkweg heen heeft alles overal met NIEUWE Evolutionaire Licht Codes met een
dreun overspoelt voor de NIEUWE Cyclus; en onze ogen, optische zenuwen, breinen,
en de centrale zenuwstelsels (en al het andere) hebben dit NIEUWE Licht
geabsorbeerd, en omdat wij nog steeds in overgang met dit alles zijn, doen zij pijn,
voelen geïrriteerd aan, worden vaak droog en wazig etc. dit zal niet eeuwig duren,
maar het wordt veroorzaakt doordat wij binnenin deze NIEUWE hogere Licht
Energieën bestaan. Heb je meer anomalieën gezien (helderziendheid)? Dit is een
andere reden waarom steeds meer mensen een breder bereik van de
multidimensionale werkelijkheid, energieën en wezens zien, en dit is slechts het
begin!
•”Boeddha Buik” — En laat ons niet vergeten het altijd-aanwezige en fantastische
“Boeddha Buik” symptoom! Ja, ik ben sarcastisch omdat dit symptoom letterlijk
vanaf de eerste dag een gigantische pijn geweest is.
De korte versie van dit bijeffect is dat wij aan het “ascenderen” zijn of ons naar
boven en uit het frequentie bereik van de onderste drie chakra”s van de
gerelateerde patriarchale 3D Dichtheid/Dualiteitsbewustzijn en
werkelijkheid vandaan

ontwikkelen.

De bovenzijde van de Zonnevlecht Chakra (de derde en hoogste chakra van de
onderste drie) komt naar boven naar het fysieke middenrif en is het Grote Splitsen,
het onzichtbare energetische Dwars oversteken of de afbakeningslijn tussen de
onderste drie chakra’s en hun frequentiebereik en bewustzijn, en, het omhoog
“ascenderen” in/naar de Hoger hartchakra met diens 5D frequentiebereik en
overeenkomende bewustzijn en werkelijkheid. Deze ene “Boeddha Buik” Ascentie
Symptoom is een perfect voorbeeld van de Scheiding van Werelden & Tijdlijnen. De
mensen en andere wezens die nog steeds in behoefte zijn en/of willen bestaan
(creëren en leren) binnenin het frequentiebereik en bewustzijn van de onderste drie
chakra’s zullen dat, terwijl de mensen en andere wezens die moeten en/of willen
bestaan (creëren en leren) binnenin het frequentiebereik en bewustzijn van de
Hogere Hartchakra dat zullen doen… vandaar de behoefte voor de Scheiding van
Werelden & Tijdlijnen. De Goddelijke Bron verstrekt alles voor allen.

ascensie
Omdat het middenrifgebied in onze lichamen deze onzichtbare Grote Splitsing en
evolutionaire verschuivingspunt tussen de onderste drie chakra’s, het 3D bewustzijn
en overeenkomende werkelijkheid, en, het 5D Hogere Hartchakra, het 5D bewustzijn
en de overeenkomende NIEUWE werkelijkheid representeert, is het een hoogst
belangrijke Spirituele en Energetische Grensoverschrijding! Vanwege dit is onze
“Boeddha Buik” één opgezwollen, ultra gevoelig, toegetakeld en zeer kwetsbaar
gebied. Behandel het met respect en Liefde.
Er is veel gaande met het onmiddellijke naar buiten springen uit de 1-1-14 poort.
“Groep Hoger Hart Knuffel”,
Denise
January 5, 2014
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