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Origineel: Denise LeFay – What is Unity Consciousness – September 25th 2011 

deniselefay.wordpress.com/2011/09/25/what-is-unity-consciousness/ 

Nederlandse vertaling: 

Wat is Eenheidsbewustzijn?  

 

Eenvoudig gezegd kwam pre-ascentie, gepolariseerd  bewustzijn, focus en frequentie vanuit de 
onderste drie chakra’s. Dat was de enige lens waardoor de grote massa “de realiteit”  waarnam: 
recht uit het kruis en de solar plexus onderbuik. Niet verwonderlijk waarom het zo lang zo donker is 
geweest, als de onderste drie chakra de enige lens is waardoor een soort zijn “realiteit”  
aanschouwt. Hoe afschrikwekkend makkelijk het geweest is voor sommigen om de menselijke soort 
te controleren, manipuleren en samen te drijven in dualiteit, door deze drie onderste chakra’s. 

Maar, door het Ascentie proces wordt deze frequentie bandbreedte en de mate van functioneren en  
waarnemen verhoogt naar het  bovenste gedeelte van de borst. Niet het oude lagere fysieke hart 
met haar hart chakra, maar de thymus klier die hoger in het borstgedeelte zit en wat ik het Hoge 
Hart noem of wat anderen Eenheidsbewustzijn noemen. Nou, denk je niet dat de realiteit 
dramatisch zal veranderen door het verhogen van ons zichtpunt? 

We weten allemaal wat lagere frequentie gepolariseerd bewustzijn inhield.  Een eeuwig 
touwtrekken tussen een kant, persoon , familie, land , groep, religie, geloofssysteem tegenover een 
andere. En uiteraard zag het er van de andere kant, groep, religie of geloofssysteem net zo uit. Zij 
tegen ons, wij tegen hun, hij tegen haar, zij tegen hem , een eindeloze heen-en-weer als 
gehypnotiseerde idioten, niet bij machte om te ontsnappen aan hun beperkte, gepolariseerde 
denken en de bijbehorende realiteit. 
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Ascenderende individuen met een bloeiend Hoge Hart of Eenheidsbewustzijn hebben de 
duale/gepolariseerde emotionele energieën en geprojecteerd rotzooi in hen zelf dusdanig 
opgeruimd dat ze kunnen ontsnappen aan het eeuwige getouwtrek van dualiteitsbewustzijn en 
realiteit. (Dit was het begin van wat individuen in de laatste paar jaar zijn beginnen te ervaren als de 
Scheiding van Werelden). Deze individuen zijn en nemen in toenemende mate waar vanuit hun Hoge 
Hart gebied boven in hun borst, in tegenstelling tot de onderste drie chakra’s in de duale 
frequentieband. 

De belangrijkste manier waarop ik weet dat ik vanuit een groeiend Hoge Hart Eenheidsbewustzijn 
leef is dat lagere frequentie dingen veel minder effect op me hebben, dan vanuit de onderste 
chakra/onderbuik het geval was. Ik zie iets verschrikkelijks en schijnbaar verkeerds in de wereld, 
maar ik heb een hoger perspectief en weten,  met een toegenomen emotionele neutraliteit. Mijn 
Hoge Hart begrijpt makkelijk waarom dingen gebeuren en ik heb grote compassie voor alle spelers 
die hun individuele rol vervullen en levens leiden, echter ik ben uiteindelijk emotioneel neutraal en 
wordt niet geraakt door wat om me heen gebeurd. Dit is een makkelijke manier om te herkennen of 
je meer en meer functioneert, leeft en waarneemt vanuit Hoge Hart Eenheidsbewustzijn. Het 
beweegt zich verticaal en qua trilling boven (zie nummer 3 in afbeelding) de lagere frequentie van 
horizontale dualiteit (zie nummer 1 en 2 in afbeelding). Dit perspectief verschilt radicaal van het 
lagere getouwtrek van duale bewustzijn en realiteit.  

Een ander kenmerk dat je leeft en functioneert vanuit een groeiend Hoge Hart bewustzijn is dat je 
meer voelt en weet, maar dat het je niet mentaal, emotioneel, psychisch of fysiek uit balans brengt. 
Je voelt en weet, en je weet dat je verbonden bent met Alles (geascendeerde 5D Aquarius groep) en 
daarbij ben je nog steeds een uniek individu (geascendeerde, creërende  5D Leeuw). Je weet dingen 
niet via je hersenen in je hoofd of je egoïsh verstand, maar vanuit je geïntegreerde Hoge Hart Voel 
Weet 5D Brein boven in je borst. 

Je fysieke lichaam communiceert ook met je en informeert je over van alles, maar dit gebeurt niet in 
je hoofd, brein of verstand maar door lichaamsbewustzijn, celbewustzijn en- geheugen; informatie 
voelen, weten - zonder  een verstandelijk lineair denkproces. Je voelt en weet meer omdat je je in 
een meer harmonische frequentie bevindt, gebruikmakend van een hogere,  meer harmonische 
band van waarneming. Het statement  “We are all One”  betekent iets heel anders op het moment 
dat je je bewust gewaar bent van en voelt dat dat feit een feit is en tegelijkertijd je niet je belangrijke 
individualiteit verliest.  

Het nieuwe Hoge Hart Eenheidsbewustzijn gaat veel meer over voelen en weten vanuit dit centrum 
zonder het lagere ” hoofd denken” – en ik weet dat dit voor sommigen onmogelijk of dwaas klinkt. 
Maar na een leven als helderziende in de gepolariseerde realiteit van de 3D Aarde, kan ik je vertellen 
dat wat ik tot nu toe ervaar vanuit Hoge Hart bewustzijn is buitengewoon meer geavanceerd en 
comfortabel dan helderziend/heldervoelend/helderhorend te zijn in lagere dualiteit. 
Onvergelijkbaar. 

Bereid je voor op weten en voelen als de nieuwe belangrijkste manier van perceptie, vanuit een heel 
andere plek in jezelf, dan vanuit het oude gepolariseerde brein en verstandelijke ego. Hoge Hart 
bewustzijn (in zoverre ik het tot nu toe heb ervaren, maar ik verwacht dat het zich nog verder 
ontwikkelt) is zoveel soepeler, makkelijker, zachter, sneller, wijzer en vooruitzien en zonder intens 
trauma of drama. Let op de nieuwe manieren waarop je informatie/realiteit ontvangt/waarneemt 
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door je lichaam en energieveld on plaats van alleen maar via het brein in je hoofd. Je zult verrast zijn 
door wat je ontdekt. 

 

 


