Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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VRIJHEID, VRIENDSCHAP, EERLIJKHEID EN GELIJKWAARDIGHEID.
________________________________________________________________
De principes van het Aquariustijdperk “vrijheid, vriendschap, eerlijkheid
en gelijkwaardigheid” worden geaccentueerd.
Deze grote beweging heeft ruimte nodig. Bijgevolg dient alles wat wij
kennen uit elkaar te vallen en te ontbinden. Verwacht je dus aan allerlei
ongemakken: ziek zijn, slecht slapen, een onveilig gevoel, onrust…
Door alle beslommeringen heen vinden wij de weg naar eenheid en
onvoorwaardelijke liefde en maken wij een sprong in bewustzijn en een
opening van ons hart naar liefde, vrijheid en verlichting.
Wij staan voor de versmelting, voor de éénwording van het spirituele
bewustzijn met het Aardse bewustzijn.
Wanneer je in staat bent om van jezelf te houden, ben je in staat om van
alles en iedereen te houden en om ook van de Aarde te houden, haar te eren
en te respecteren.
Het wordt meer en meer zichtbaar dat de dagen beginnen te lengen; het
Licht wint op het duister. Als je je nu verbindt met de diepere dimensies
van de natuur, bieden ze je kansen om de harmonie in jezelf en in de
gemeenschap te vergroten.
In “de buik” van de Aarde worden de eerste zaden en knollen wakker
onder de grond, want ze blijven nog even onzichtbaar vooraleer te zwellen
en te kiemen. Ook bij de dieren voltrekt het nieuwe leven zich nog in het
ondergrondse hol (of de buik) om aan te sterken vooraleer buiten eten te
kunnen vinden.
Alles wordt schoongespoeld door de smeltende sneeuw en het water dat
daardoor vrijkomt; sommige planten hebben die ruimte nodig om
makkelijker het licht te zien, andere vragen nog om bescherming tegen de
mogelijke vorst.
Bij het begin van de lente, Maria Lichtmis, wordt het vuil van de duistere
tijd met vers water weggewassen. Je kan het ook in de sauna uitzweten. Het
element water brengt stroming in de mensen die verliefd worden of frivool
carnaval vieren.

De kracht van het noordoosten stimuleert de overgang tussen de dimensie
van de Ziel en die van de incarnatie. Ze ondersteunt ons om inspiratie te
omarmen, deze te voeden en tot incarnatie aan te moedigen.
De nieuwe maan symboliseert de krachten van innerlijke vernieuwing. Wij
bevinden ons in een transitiefase met enerzijds het oude
overtuigingssysteem waarbinnen man en vrouw niet in evenwicht waren en
anderzijds een nieuwe tijd waarin de krachten van de man en de vrouw in
balans met elkaar de harmonie op Aarde kunnen herstellen.
Als energetische reiniging voor je woonst kan je salie en bijvoet branden.
Met een berkentak kan je jezelf en elkaar reinigen door deze over het
lichaam te strijken.
Zaai spelt in een potje als symbolische daad voor hetgeen je gaat zaaien dit
jaar.
Brand veel kaarsen of waxinelichtjes om het tere licht te verwelkomen.
Het ga je goed !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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