
	

	

Body Coherence 
Activator  

 
De BCA ondersteunt het 

balanceren van energiestromen 
door je lichaam. 

 
De Body Coherence Activator: 

1. Heft stralingsbelasting op 
2. Stimuleert de natuurlijke polariteit 

van cellen 
3. Balanceert het cardiovasculaire systeem (bloedkwaliteit en bloedsomloop) 
4. Bevordert het functioneren van het parasympatisch en sympathisch zenuwstelsel 
5. Brengt het perifere zenuwstelsel tot rust 
6. Ondersteunt de hormoonhuishouding 
7. Ondersteunt een gezond collageen, huid en haar 
8. Vermindert spier en gewrichtspijnen 
9. Stimuleert wondherstel 
10. Bevordert een gezonde huid 
11. Ondersteunt de afvoer van gifstoffen uit de cellen en organen 
12. Vermindert Posttraumatische Dystrofie 

 

 
 
 
 
 



	

	

 
Je lichaam heeft een etherisch veld dat je cellen, organen en je gehele lichaam voorziet van 
alle nodige informatie om optimaal gezond te zijn. Dit is de fysieke blauwdruk van je 
lichaam. Deze steekt ook een paar millimeter buiten je huid uit. Als hier verstoring in komt, 
raakt de natuurlijke informatie-uitwisseling uit balans en ontstaat uiteindelijk ziekte. Het 
herstellen van verstoringen en disbalans in je fysieke blauwdruk en lichaam is dus essentieel  
voor je gezondheid. De BCA helpt je hierbij, doordat het een spectrum aan frequenties 
afgeeft die de informatie draagt van een gezonde fysieke blauwdruk. Zo ondersteunt de 
BCA op een natuurlijke wijze d.m.v. deze frequenties de fysieke blauwdruk/ het etherisch 
veld. Dit doet de BCA door het afgeven van een zachte puls die door het lichaam gaat en 
die zo het elektromagnetische veld van je fysieke lichaam ondersteund. 
 
 

 
 
 
 
Verstoring 
Verstoring van je fysieke blauwdruk kan ontstaan door emotionele en mentale blokkades, 
omgevingsfactoren zoals voeding, straling en vervuiling enz. Dit soort verstoringen kunnen 
zich geleidelijk vormen tot blokkerende clusters van lage trilling in je fysieke lichaam. 
Hierdoor raakt de natuurlijk lichaamsflow verstoord en ontstaan chronische en/of acute 
klachten. 

Een vervuilde Persoonlijke Ruimte                        Een schone Persoonlijke Ruimte 
 
 
 



	

	

Mediatie, visualisatie en Music from Source in combinatie met de BCA 
Door je trilling te verhogen via meditatie en je energieveld te zuiveren, ruim je geleidelijk 
gevormde blokkades op en ondersteun en versterk je de natuurlijke coherentie van je 
lichaam, geest en ziel. Je voelt je dan weer energiek, gelukkig, vrij, verbonden en creatief.  

 

 
 

 
Voor een optimale coherentie van je lichaam is een trilling nodig van 734 Hrz. 
(bewustzijnsfrequenties) en hoger, want dan is er coherentie van lichaam, geest en ziel. Dit 
is de basis voor gezondheid. De meditatie “Verbinden met de Bron” ondersteunt je om 
direct een krachtige verbinding te maken met je Hoger Zelf en de Bron waardoor je trilling 
boven de 734 Hrz. komt. Door dagelijks je verbinding te maken, te mediteren en je energie 
hoog te houden blijft je trilling steeds langer hoog en verdwijnen klachten die je eerder 
had. Dit vraagt natuurlijk tijd omdat het lichaam ook de tijd nodig heeft zich weer te 
herstellen en aan te passen.  
 
Een extra hulpmiddel om je trilling hoog 
te houden is het gebruik van Music from 
Source.  
Music from Source is een unieke manier 
van het vertalen van hoge 
multidimensionale frequenties en 
energie in klank. Dit is de energie van de 
Universele Bron, de levenskracht en het 
bewustzijn dat alles creëert, in 
standhoudt en doet evolueren. De klank brengt op een natuurlijke manier deze hoge 
frequenties om je heen en via bewustzijnsresonantie kan je lichaam deze frequenties weer 
herinneren en in zichzelf activeren. Zo wordt via een proces van organische afstemming de 



	

	

oorspronkelijke en optimale coherentie van lichaam, geest en ziel ondersteund en 
geactiveerd.  
Je kunt de werking van de muziek versterken door je intentie, via meditatie en visualisatie. 
Ervaar de muziek als golven, trillingen, of bijv. als kleine diamantjes vol kleur, die door je 
lichaam naar bepaalde plaatsen stromen.  Dit ondersteunt je in processen van reinigen, 
opruimen, helen, vernieuwen en verbinden. Op de bijgeleverde Video MP4’s kun je zien en 
ervaren wat Music from Source doet, hoe het is gemaakt en hoe je het kunt gebruiken.  
 
MP3 audio op USB 
Als onderdeel van het BCA-pakket vind je een serie MP3-opnames op een USB-stick. Het is 
aan te bevelen bij het dagelijks gebruik van de BCA om afwisselend opnames uit deze serie 
te beluisteren. Neem hiervoor steeds 10 tot 15 minuten de tijd – zie het als ME-time - bij 
voorkeur ’s ochtends na het opstaan en ’s avonds voor het naar bed toe gaan.  
 
Deze audiobestanden bestaan uit 4 geleide meditaties en 5 tracks met alleen 
muziek: 
 
Geleide visualisaties met muziek 
1-Je energieveld en heilige ruimte zuiveren - geleide visualisatie.mp3 
2-Verbinden met de Bron – Algemeen – geleide visualisatie.mp3 
3-Verbinden met de Bron – Avond geleide visualisatie.mp3 
4-Korte helende meditatie om angst, stress en verwarring los te laten en om weer in je 
kracht te komen – geleide visualisatie.mp3 
 
Muziek 
5-Archangel Gabriel - Shower of Gentle Light Around and In You Opening Your 
Consciousness.mp3 
6-Cleansing electro magnetic distortion.mp3 
7-Calibration.mp3 
8-Aligning Body and Energy.mp3 
9-Muziek bij korte helende meditatie om angst, stress en verwarring los te laten om weer in 
je kracht te komen.mp3 
 
MP4 uitleg clipjes 
Er zijn 4 MP4 clipjes op de USB stick toegevoegd. 

1- Sacred Space intro.mp4. Een korte introductie video van Hyacintha Kraidy met 
uitleg over je energieveld en heilige Ruimte en het belang om deze schoon te 
maken.  

2- Wat is Music from Source.mp4 Een korte introductie over wat Music from Source is 
en hoe het werkt. 

3- Hoe gebruik je Music from Source.mp4 Een korte introductie over hoe je Music from 
Source kunt gebruiken in allerlei situaties in je dagelijkse leven. 

4- Hoe wordt MFS gecomponeerd.mp4 Een korte introductie om te ervaren en te zien 
hoe in het proces van componeren multidimensionale energie en bewustzijn vertaalt 
wordt in klank. 
 

 



	

	

Meer inhoudelijke informatie vind je op www.Claritasessentiae.nl, 
www.Musicfromsource.net, www.OMniumUniverse.com 
en de youtube kanalen van Hyacintha Kraidy, Musicfromsource en OMniumUniverse 


