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Interactie van velden – de Ziel, Emoties en Intentie 

http://www.keshe-plasma-products.com/Brochures/Field%20Interaction%20-

%20Emotions%20and%20the%20Soul.pdf 

  

Plasma (review) 

Alles dat we in ons universum zien is gemaakt van met elkaar in wisselwerking zijnde 

magnetische velden van verschillende sterkte, snelheid en dichtheid. Van de kleinste 

deeltjes, atomen en moleculen, tot planten, dieren, onze lichamen, onze wereld, de planeet, 

ons zonnestelsel, elke melkweg en zelfs het universum. 

Een plasma bestaat uit miljoenen magnetische velden van zwaartekracht die 

samenkomen en op een dynamische manier met elkaar in wisselwerking zijn. De 

wisselwerking tussen verschillende magnetische velden van verschillende sterkte, creëren 

het oorspronkelijke zaadje van de plasma, waarbij de naar buiten gerichte velden van 

plasma bekend zijn als magnetische velden en de naar binnen vloeiende velden als 

zwaartekracht. 

Alles in ons universum is een plasma, van het kleinste atoom tot zandkorrels, een bloem, 

een vogel, onze lichamen, een boom, de aarde, de maan, onze zon, ons zonnestelsel, de 

melkwegen en het universum. 

Een plasma straalt continu en ongestoord velden uit. Ze stromen de omgeving in. De velden 

die de omgeving niet nodig hebben stromen terug in de plasma waar ze vandaan komen. 

Het is het principe van onvoorwaardelijk geven en ontvangen. Geven wat nodig is en 

terugnemen wat niet nodig is. 

Als we de ruimte zien denken we dat er niets is tussen de aarde en de maan of tussen 

planeten en sterren, terwijl de ruimte feitelijk overvol is met onzichtbare magnetische 

velden en velden van zwaartekracht. Ze bewegen allemaal met verschillende snelheden 

en verschillende wisselwerkingen. 

Onze driedimensionale fysieke realiteit is niet meer dan een manifestatie die het gevolg is 

van magnetische velden die onder bepaalde voorwaarden en met bepaalde interactie 

samenkomen. De fysieke realiteit wordt gecreëerd als velden met een bepaalde snelheid 

met elkaar in wisselwerking zijn. Velden die sneller of langzamer reizen dan degenen die 

onze wereld creëren, bestaan buiten onze realiteit in andere dimensies. 

De velden van magnetisch zwaartekracht van de aarde creëren de omgeving van de aarde 

en deze (omgeving) beïnvloedt hoe velden met elkaar in wisselwerking zijn en het leven op 

aarde creëren.  

De fysieke objecten op aarde zijn uniek voor de aarde door de unieke omgeving van de 

aarde. Het leven op andere planeten zal niet hetzelfde zijn als op aarde tenzij de condities 

of de interactie van velden op die planeet identiek zijn met de aarde.  Plasma’s 

manifesterend zich in verschillende fysieke vormen door de verschillende condities in de 
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omgeving. Zullen ze zich samenvoegen om een lichaam te maken, een rots, een boom, een 

planeet? 

Onze lichamen zijn niets meer dan een collectie van miljoenen velden die zijn 

samengekomen en wisselwerken om een plasma te vormen dat wij het menselijk lichaam 

noemen. Aminozuren, eiwitten, spieren, botten, huid, bloed, het zijn allemaal verzamelingen 

van velden, individuele plasma’s die samen de plasma van het lichaam creëren. 

De magnetische velden die je lichaam maken, komen van de velden van de zon van ons 

zonnestelsel, onze melkweg en ons universum. Zonder magnetische velden kan niets in de 

wereld of het universum bestaan. Dit was altijd het mysterie van de schepping. Het 

universum bestaat eenvoudig uit magnetische zwaartekrachtvelden die constant in 

beweging zijn, in wisselwerking, terwijl ze bewegen met verschillende snelheid en 

sterktes. 

Elke plasma lijkt op een opgerolde (spring)veer. De sterkste velden zijn in het centrum 

van de veer. De zwakste velden zitten aan de buitenkant van de plasma. Dit geldt ook 

voor onze lichamen. Het sterkste veld bevindt zich in de ziel.  

 

 

Je bent een plasma. Je energieveld vermengt zich met je omgeving. Negatieve emoties 

creëren een blokkade en filteren zowel wat je lichaam inkomt als wat eruit gaat. 

Wat je eet, wat je ziet, wat je hoort, wat je aanraakt, wat je ruikt, wat je denkt en wat je 

inademt beïnvloedt allemaal je energetische staat. De velden die je uitstraalt zullen 

veranderen afhankelijk van je emotionele staat en de staat van je lichaam. 

Zo gauw we begrijpen hoe de velden werken kunnen we ons richten op het 

onvoorwaardelijk geven. We zijn allen een en niets is gescheiden. Onze velden hebben 

een wisselwerking met alles om ons heen en de velden om ons heen met ons. Kies hoe je 

wilt uitwisselen. 

 

 

De ziel creëert het fysieke lichaam in deze omgeving van de aarde. 

De omgeving creëert het fysieke lichaam dankzij de condities van deze planeet. 

Dit is hetzelfde als bij onze GANS-container, waarin de velden tussen de platen in het 

zoute water condities creëren voor het type GANS dat we willen. 

Het scheppingsveld, onze ziel, creëert een menselijk wezen. 

Erfelijkheid geeft de basisblauwdruk van hoe we manifesteren, maar het subtiele iets 

dat uniek van ons is, wordt gecreëerd door de ziel. 

Die extra lange teen, die ene wenkbrauw die iets hoger zit dan de andere, dat kuiltje in 

je wang als je glimlacht, is de expressie van de schoonheid van de ziel. 
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De Ziel 

Wat is een ziel? Wij zijn de ziel. De ziel geeft, het is pure liefde en dit verandert nooit. 

De ziel is de schepper; wij zijn de schepper. In deze realiteit manifesteert de ziel zich als 

een fysiek lichaam. Het heeft lagen net zoals het lichaam lagen heeft. De ziel spreekt heel 

rustig. Dat is onze intuïtie. De fysieke wereld is luidruchtig en verdringt vaak onze innerlijke 

stem (ziel). De ziel vertelt ons het verschil tussen goed en kwaad, het is ons geweten. 

Wat is het lichaam? Het lichaam is een plasma gemaakt van magnetische velden en 

zwaartekracht. De ziel manifesteert het lichaam in de baarmoeder, het schept het 

lichaam. Het lichaam stelt de ziel in staat om te bestaan en de fysieke realiteit te ervaren. 

Het lichaam heeft lagen en is een manifestatie van de ziel in interactie met de omgeving 

waarin het bestaat. 

Wat zijn emoties? Emoties zijn velden die door de ziel worden uitgezonden. Onze emoties 

zijn gelaagd en filteren wat onze ziel naar buiten projecteert. Onze emoties werken als 

filters van de velden van de ziel. Emotionele filters zijn het resultaat van onze interactie met 

de omgeving. Emotionele filters blokkeren de kracht van het pure veld van liefde van de 

ziel en ze blokkeren de kracht van de velden uit de omgeving waarmee we ons vermengen. 

(Velden geven en velden ontvangen). 

Onze gedachten en emoties gaan naar buiten (magnetische velden die het lichaam 

verlaten) en komen terug (zwaartekracht dat het lichaam binnenkomt). Zij hebben 

specifieke krachten. We creëren continu velden met onze gedachten. Verbeelding leidt tot 

intentie en schepping. We kunnen de wereld creëren die we willen. 

 

Intentie  

Onze wereld bombardeert ons met negativiteit. Luister of kijk maar naar de reguliere 

mediastroom. Het is heel erg negatief. Wees je bewust van de effecten van negativiteit op 

je lichaam, je emoties en je ziel. Je kunt ervoor kiezen jezelf niet bloot te stellen aan de 

negativiteit of beter nog, je kunt leren om het te observeren op een gebalanceerde manier 

en niet toe te staan dat het van invloed is op je emoties die de velden filteren van en naar je 

ziel. 

 

Bewuste INTENTIE geeft Bewuste Schepping, elke minuut van ons leven. 

 

Intentie om te geven ten behoeve van het belang van iedereen, is creëren van 

verhoging voor iedereen. 

 

Omdat de kracht van het emotionele veld van iedereen uniek is, moet het 

onvoorwaardelijk worden gegeven aan iedereen die het nodig heeft en kan 

gebruiken. Er voorwaarden aan verbinden creëert problemen ten aanzien van wat 

echt wordt ontvangen en wat naar je terugvloeit.  
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We moeten bewust op de juiste manier geven, op elk moment van de dag dat we in 

wisselwerking zijn met onze omgeving. We moeten onszelf trainen om onvoorwaardelijk te 

denken. Het lichaam volgt de aanwijzingen van de ziel; we moeten intentie beoefen.  

Als we GANS creëren, als we nanocoaten, als we de GANS gebruiken moeten we begrijpen 

en herkennen dat onze velden zich vermengen met de velden van onze creaties en met 

alles in onze omgeving.  

Positieve emoties creëren positieve liefdevolle velden. Negatieve emoties creëert leren 

negatieve schadelijke velden. 

Wees positief als je nanocoating creëert. Het zal het resultaat van de nanolagen 

beïnvloeden, hoe goed ze zullen werken als je ze gebruikt voor het creëren van GANS. 

Wees positief als je GANS creëert. Jouw energie vermengt zich met de energievelden 

van alles om je heen. 

Als je een Magrav gebruikt, of een pain pen wees altijd positief en in balans. Heb de juiste 

intentie. Je intentie beïnvloedt hoe goed de plasma voor je werkt. 

Het lichaam geeft velden af, het is een plasma. Ons energieveld verandert afhankelijk 

van de staat waarin het lichaam en de emoties zijn. Voeg de energie van liefde toe aan 

alles dat je doet. Als je GANS maakt voeg dan liefde toe aan het proces. Vermeng je 

energievelden in elk stadium van het creatieve proces met liefde. Heb de juiste intentie bij 

alles wat je doet in je dagelijks leven. 

Je intenties en je energie zullen de GANS die je maakt beïnvloeden. De energie zal 

energetisch in de GANS zijn. Het bevindt zich in de nanolagen die je creëert. 

 

Intenties voor meer geld is een intentie vanuit schaarste. Het een negatieve energetisch 

intentie en deze zal in je GANS worden geprojecteerd als je op die manier denkt tijdens de 

creatie van de GANS. Als je deze GANS voor genezing gebruikt zal het niet helpen bij de 

genezing. 

 

 

Positieve gedachten die je in water projecteert creëren diverse prachtige patronen. 

 

Vergelijkbare resultaten kun je bereiken met het gebruik van muzikale tonen. 

 

In de natuur verschijnen kristallen in organische patronen, die geïmpregneerd zijn 

met de velden van het gasgedeelte van onze planeet, en ook met de planten en de 

natuur om hen heen. 

 

Kijk hiervoor bij het onderzoek dat is gedaan door Masuro Emoto, over hoe 

bewustzijn water beïnvloedt. 
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Intentie is het creëren van een doelbewust plan om een actie uit te voeren. Je moet 

geloven in de kracht van intentie. Dat is de eerste stap. Verwoord je intentie. De beste 

manier om een intentie te specificeren is door het gewenste resultaat te visualiseren, 

waarbij je alle vijf je zintuigen betrekt in de tegenwoordige tijd.  

Stel je bijvoorbeeld voor hoe het met je is als je pijn is verdwenen en de genezing al 

gebeurd is – hoe beïnvloedt dit je vermogen om te bewegen, je gewoontes, je leven? Voel 

wat je je voorstelt! 

De meest succesvolle atleten visualiseren hun prestaties tot in de kleinste details – hun 

perfecte prestatie! Zij betrekken al hun zintuigen in de mentale voorbereiding, vooral hoe het 

fysiek voelt, de sensaties die ze in hun lichaam ervaren. 

Onze hersenen zijn een spier die we kunnen trainen; de mentale voorbereidingen bestaat 

uit een echte training van de hersenen van de bewegingen die de atleet zal doen tijdens zijn 

prestaties. 

Wetenschappelijke studies laten zien dat de kansen op genezing van elke ziekte kunnen 

worden voorspeld tot 93% door te kijken naar de mate van beslistheid en de details van 

de visualisaties. 

Zet je intentie helder voor je neer. Je mentale instelling na het maken van een intentie 

moet er een van vertrouwen zijn. Blijf je bewust dat je intentie zich vermengt met het 

magnetische- en zwaartekrachtveld in je omgeving. Jij bent de enige kanaal waarlangs de 

kracht, de interactie, zal opereren. 

Tenslotte: intenties die door een groep mensen worden gemaakt geven de beste 

resultaten, vooral als een deel van de leden van de groep ervaren zijn in mediteren. 

 

 

Interactie 

 

Interactie creëert een oneindige loop (liggende acht, lemniscaat MtB) 

 

De emoties 

De emoties filteren alles (alle magnetische en zwaartekrachtvelden) die in ons lichaam 

bestaan en die erin binnenkomen. Onze zintuigen zijn onze verbinding met de buitenwereld. 

De verbinding, via onze zintuigen, is onmiddellijk. 

 

Een onbalans in emoties kan ziektes in het lichaam creëren. 
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We trekken het veld aan dat overeenkomt met onze eigen velden. Als je negatieve velden 

uitzendt zul je daarom negatieve velden aantrekken. 

 

 

 

Het ego 

 

 

We hebben ook de neiging om velden naar ons toe te trekken van de dingen die 

we bewust of onbewust zoeken. 

 

Ben je op zoek naar mensen die jouw behoefte vervullen aan bevestiging van je 

overtuigingen? Dan zul je ze vinden. 

 

Ben je op zoek naar iemand die je kunt redden? Dan zul je een ‘moeilijk’ mens 

vinden die het je lastig maakt, zodat je nu je behoeften kunt vervullen om hen te 

redden. 

 

Hoe halen we de velden binnen die ons kunnen helpen? 

 

Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. 

 

Een veld kan geen match vinden voor iets dat niet aanwezig is, dus kijkt 

nauwkeurig waarom je met bepaalde mensen omgaat, of bepaalde emoties hebt 

over dingen of mensen. 

 

Zit je vast in een bepaald patroon, groot of klein? 
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EGO… 

Het gevoel belangrijk te zijn is het innemen van een positie van superioriteit. 

Het constant bevestigen van je idee 'ik weet dit, ik kan dit zelf zonder anderen’. 

Wat is hier aan de hand? 

De meesten van ons voelen zich onzeker als we niet de antwoorden hebben, of we 

voelen ons dom als we geconfronteerd worden met nieuwe informatie die we nog 

niet hebben eigen gemaakt. 

De meesten van ons proberen, in enige mate, dit ongemak om zeep te helpen 

door het creëren van een ego. 

We halen alleen die velden naar binnen, die onze bestaande krachtvelden die ons 

beter doen voelen dan anderen, bevestigen. 

Dan is er een veld van cognitieve dissonantie gecreëerd. (= je niet gedragen naar 

wat je weet/ervaart- MtB) 

 

Als een plasma verbinden we ons met velden die met die van ons 

overeenkomen en we trekken ze naarbinnen. 

Het ego weerstaan 

Open je mind en je hart. 

Je ziel heeft elk krachtenveld van alle universums, dus je kunt elk veld 

binnenhalen dat niet geblokkeerd is door emoties. 

Wees open voor nieuwe informatie en verken het met een open mind zodat je 

elke dag iets nieuws leert. 

Luister in plaats van te horen. 

Vergaar kennis in plaats van alleen maar ervaringen. 

De uitdrukking Kennis Zoeker is er om een goede reden. 

Begrijp dat mensen met een ego proberen hun onzekerheid te verbergen. 

Besluit bewust niet bang te zijn om te weten. 
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Begrijp dat je een plasma bent, dat je magnetische- en zwaartekrachtvelden bent en dat je 

in wisselwerking bent met alle velden in je omgeving, positief en negatief. Herken het 

positieve en het negatieve.  

Filter bewust de negatieve velden uit. Heb die intentie. Sta ze niet toe te definiëren wie je 

bent. Heb de intentie van liefde op elk moment in je bestaan. Geef, heb lief en vindt 

balans. Creëer vanuit het perspectief van liefde en balans. Bouw de kracht op van de velden 

die je nog niet hebt. Wees nederig. Accepteer dat je niet alle antwoorden hebt, dat je in een 

leerproces zit van leren en ervaren, maar HOE je kiest om te ervaren is heel belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je niet in een goeie bui bent zal die energie van je uitstralen en naar je terugkomen.  

Een veld van geluk creëert een veld van geluk voor anderen. Blijf niet hangen in het 

negatieve, observeer uit, maar geeft liefde, geen haat. 

 

Wat niet door anderen wordt binnengelaten, komt bij JOU terug. 

De velden die we uitzenden verbinden zich met velden van dezelfde kracht in 

onze omgeving. 

De velden van dezelfde kracht worden dan gecombineerd met de velden van 

andere entiteiten en ze komen bij ons terug. 

Dit betekent dat ze vergroot zijn als ze bij je terugkomt. 

Soort zoekt soort en de velden worden opgebouwd. 

Welk veld zou jij willen bouwen? 

 

 

 

Wat niet door anderen wordt opgenomen wordt bij JOU teruggebracht. 

Je voelt jezelf met je eigen emoties in een feedback loop. 

Denk hierover na. 
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Wees bewust. Begrijp dat je bewustzijn altijd een intentie heeft en dat je daardoor een 

bepaald effect hebt op de wereld om je heen, of je dat nou bewust bent of niet. Leer om je 

intentie te controleren. Stuur liefdevolle intenties na anderen, naar de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelmatig mediteren brengt je mind tot rust en zal je helpen in het proces van creëren 

van positieve intenties. Plasmatechnologie is een ander gereedschap dat je kan helpen 

om je lichaam en je emoties te balanceren 

 

De ziel is een Gever en wil alleen maar liefde geven. Negatieve emoties blokkeren en 

beperken de ziel in het geven. 

 

Je bent een versterker van de velden die anderen je geven. 

 

Versterk je onbedoeld negativiteit en angst? 

Je kunt kiezen om je niet te verbinden en deze dingen niet te versterken, maar het 

veld te veranderen door de steun, liefde en positiviteit te geven die ons allen 

zullen verheffen. 

 

Concept 1. Wat je uitstraalt komt terug in ons. 

Concept 2. Je zweeft in de velden van de emoties van anderen en je versterkt 

ze. 

Concept 3. Verander bewust het veld door geven en liefhebben te versterken 

waardoor je anderen uit hun negatieve emoties te verheft. 
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Emoties creëren ziekte 

Als je een emotionele blokkade creëert voor liefde van een geliefde of voor een 

bepaalde trigger in je leven, zal het brein dit op een fysieke manier interpreteren en 

het in het lichaam manifesteren. 

Organen reflecteren bepaalde aspecten van je leven en manifesteren kanker. 

Wij zijn een reflectie van onze emoties en de blokkades die ontstaan. 

 

Emotie is de filter tussen de ziel en fysieke manifestatie. 

Negatieve emotionele patronen blokkeren de ziel om te geven en te ontvangen in 

de fysieke realiteit. 

Als iets is geblokkeerd, wat gebeurt er dan? 

De velden kunnen niet stromen. 

En dan is er gebrek... 

 

 

Onze emoties veranderen om het stromen van de velden te deblokkeren 

zodat we onze balans kunnen herstellen. 

We hebben allemaal de neiging om op dingen te reageren, en vaak op een 

emotionele manier. 

Een mooie start is om een stapje terug te doen, je van het onderwerp te 

distantiëren en het te bekijken vanuit een perspectief van andere mensen. 

Als we beginnen onze reacties te analyseren ontdekken we een vaak dat ze 

slechts een patroon zijn die niet passend is voor de situatie. 
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Dan creëer je een andere realiteit voor jezelf. 

Dan ben je sterk en kun je geven. 

Dan geef je aan anderen. 

Dan zend je velden van vrede uit. 

 

Jezelf begrijpen, en eerlijk zijn met jezelf over je eigen emoties is de eerste stap 

om jezelf en anderen te verheffen. 

Als je jezelf in balans brengt en op die manier jezelf niet leeg laat lopen door je 

emoties, start je een cyclus van harmonie in jezelf en naar buiten toe. 

 

Als we ophouden met liefde te geven, kan liefde niet naar ons terugkomen. 

Dan ontvangen we niet wat we nodig hebben. Dan handelen we op een 

oneigenlijke manier om een bepaalde boost te krijgen van iets of van iemand. 

Vechten, angst en woede triggeren anderen om op ons te reageren en we zullen 

de cirkel keer op keer herhalen. 

 

Als je je ziel toestaat om haar krachtige velden naar anderen te laten stromen door 

liefde te geven, zullen die velden naar je terugstromen. 

Dan zijn je emoties tevreden en blijft het lichaam gezond. 

Een sterk veld zal altijd een zwakker veld voeden, dus zal jouw sterke veld altijd 

een zwakker veld voeden en zul je niet beïnvloed worden door negatieve emoties 

die zwakker zijn dan de jouwe.       
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Plasmatechnologie 

Hoe kan plasmatechnologie de ziel helpen? We kunnen een omgeving creëren met de 

plasmatechnologie die we kunnen ervaren. De plasma omgeving zal ons helpen ons 

lichaam en emoties opnieuw te balanceren. 

GANS van zink bijvoorbeeld is verbonden met de emoties. Het helpt je meer volwassen te 

worden met de manier waarop je met de dingen van het dagelijks leven om gaat. 

Plasmatechnologie creëert omgevingen die in onszelf kunnen bestaan en ons helpen 

onze lichamen en emoties opnieuw te balanceren, maar intentie is uitermate belangrijk en 

zal de effectiviteit van de Plasmatechnologie beïnvloeden. 

 

Vertaling door Monique ten brink 

Maart 2018 

De vette teksten zijn accenten van Monique om het lezen gemakkelijker te maken. 

Ik heb de sheets vertaald die alleen uit tekst bestaan. De kopieën van de sheets van de 

presentatie staan in een aparte file (in het Engels). 


