
Dagelijkse meditatie ter ondersteuning van het Kern Angst Matrix 

Verwijderingsprogramma, om op innerlijke niveau Kern Angst uit je onderbewustzijn 

en energiesysteem te verwijderen. 

 

Stappenplan: 

1) Neem een comfortabele zittende houding aan, zorg dat je de komende 5 minuten niet 

gestoord kunt worden en verbind je met je hogere zelf.  

➤ Spreek de volgende affirmatie uit: Ik verbind mij met mijn hogere zelf NU 

 

2) Roep aan de Opgestegen Meester Djwhal Khul (of een andere Opgestegen Meester 

waarmee jij je sterk verbonden voelt). Djwhal Khul is de meester voor Kracht & Wijsheid. 

➤ Spreek de volgende affirmatie uit: Ik roep aan Opgestegen Meester Djwhal Khul NU 

 

3) Vraag Opgestegen Meester Djwhal Khul om het Kern Angst Matrix 

Verwijderingsprogramma in je energiesysteem te installeren met als doel het verwijderen van 

op angst gebaseerde energieën. 

➤ Spreek de volgende affirmatie uit: Opgestegen Meester Djwhal Khul ik geef de 

opdracht om het Kern Angst Matrix Verwijderingsprogramma in mijn energiesysteem 

te installeren met als doel om op angst gebaseerde energieën te verwijderen NU. 

 

* Wacht even met de volgende stap, zodat Opgestegen Meester Djwhal Khul de ruimte krijgt 

om de opdracht uit te voeren.  

 

4) Zie, voel en visualiseer hoe Djwhal Khul of welke meester je ook hebt aangeroepen de 

angst uit je systeem trekt, zoals het trekken van onkruid uit een tuin. 

 

* Kern Angst manifesteert zich als zwarte wortels of grijze energiebollen met vele tentakels, 

zie zich vastzetten in jouw systeem. Neem hier even de tijd voor. 

 

5) Zie, voel en visualiseer vervolgens hoe de Meester de op angst gebaseerde energie 

afvoert naar de Bron om deze te transformeren in pure energie die nu kan worden gebruikt 

voor hogere doeleinden in dienst van het goddelijke, de Bron. 

 

*Neem even de tijd voor deze zuivering en reiniging. 

 

6) Spreek de volgende affirmatie uit: 

Vanaf nu neem ik het besluit om alle op angst gebaseerde gedachten te vervangen 

door op liefde gebaseerde gedachten. 

 

7) Geef nu de opdracht dat jouw hele systeem wordt opgevuld met gouden energie van de 

Bron. En visualiseer dat er energie vanuit de Bron je kruin chakra binnen stroomt en jouw 

gehele systeem opvult. 

➤ Spreek de volgende affirmatie uit: Ik geef de opdracht dat er Divine light mijn systeem 

binnen stroomt en mij helemaal opvult, in overeenstemming met mijn hogere zelf NU 

 

*Neem even de tijd om je hele systeem op te vullen en geniet nog even na      


