
De Taal van Licht  

 

is de etherische taal uit de traditie van de Maya's en Azteken en wordt ook wel de Taal van ons 

energieveld, ook wel Aura genoemd. Zij is gebaseerd op de kennis van de oertaal der schepping,  

in samenhang met het licht-spektrum en gecoördineerd in een functionele volgorde.  

(Deze kleuren van het Licht zijn de ware bouwstenen van onze werkelijkheid). 

Alles wat met ons overeenkomt, in resonantie is, wordt magnetisch aangetrokken,  

al het andere bereikt ons niet omdat het op een andere golflengte zit. 

 

Onbewuste programmeringen  

In ons leven worden we gevormd door gedachten, ervaringen, overtuigingen, patronen en trauma's. 

Dit alles is verankerd in de cellen van ons lichaam en in onze Aura, zodat gelijksoortige ervaringen als 

een magneet door ons worden aangetrokken. 

Als bijvoorbeeld de (on)bewuste overtuiging bestaat: "Ik ben het niet waard liefde te ontvangen", 

blijft de persoon "bewijs" aantrekken dat dit concept bevestigt.  

Op die manier raakt het patroon steeds dieper verankerd - en heeft het dienovereenkomstige 

effecten op het leven van de betrokkene - en vaak ook op zijn of haar lichaam.  

 

 

Wijziging van het programma 

Door het toepassen van de ‚Taal van Licht‘  kan de trillings-frequentie van onze Aura bewust worden 

veranderd; zo kunnen nieuwe "scripts" worden gevormd die doorwerken op alle gebieden van het 

leven: we zullen geleidelijk aan diepgewortelde schadelijke patronen in ons leven kunnen oplossen. 

 

 

Het effect van de Taal van Licht  

De omringende en mee-bepalende energieën worden getransformeerd in overeenstemming  

en harmonie met de kosmische wetten. Hierbij is elke negatieve invloed (manipulatie) uitgesloten.  

De ‚Taal van Licht‘lichttaal is in staat om het spectrum van de golflengten van individuele mensen  

uit te breiden en daarmee ook hun mogelijkheden van (nieuw) leven en (nieuwe) ervaringen.  
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