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VERSTERKTE

Hoe onveilig voel jij je toch !
Je wilt een grote stap in je leven zetten maar wanneer is het daarvoor nu
eigenlijk het juiste moment ?
De tijd forceren loont niet, dus dien je geduldig te wachten tot dat juiste
moment zich aandient.
Intuïtie ! Intuïtie ! Intuïtie !
Dat is het. Alles is immers reeds in voorbereiding. Geen angst dus.
Vertrouw op je intuïtie. Want als je kiest voor angst dan bestaat de
mogelijkheid dat je te afwachtend wordt om met de stroom mee te bewegen.
Hoe dikwijls doe jij je anders voor dan je bent ?
Hoe dikwijls verstop jij je ware gevoel, je emoties ?
Ach, je wilt jezelf beschermen natuurlijk ! En je wilt per se in de smaak
vallen en erbij horen ! Wie niet trouwens. Je bent niet de enige.
Als je jezelf wilt onderscheiden dan is je kwetsbaar opstellen dè manier om
dat te bekomen. Laat je gevoelige kant zien en je laat je sterkste
inspiratiebron zien aan je omgeving. Door je bescherming te laten vallen
verdiept het contact met je omgeving.
Met de gave van intuïtief invoelen kan je de weg naar jouw doel vinden.
Alle beperkingen als angsten, onzekerheden blokkades, analyses… ze zijn
er altijd wel ergens, maar laat ze los als het moment zich voordoet.
Belangrijk om te resoneren met elkaar en het universum is je regelmatig
afstemmen op de natuur en de kosmos.
Adem liefde en verlangen in en haal er energie uit zodat je je kracht voelt
toenemen.
Jouw energieveld verbindt zich steeds intenser in zijn uitbreiding met het
universum in een ritmische uitwisseling. Die uitwisseling impliceert
informatie en vergroot jouw aantrekkingskracht op diegenen en situaties
die met jou resoneren.
Laat weten aan het universum dat je er bent.
In deze tijd van het jaar staat de zon op haar hoogste punt.
De meeste dieren en planten hebben nu hun volledige groeikracht bereikt.

Zij benutten nu ten volle de versterkte zonnekracht.
Ook jij kan je nu bezinnen over het leven zoals het nu is.
Wat wil je veranderen, wat wil je meer kracht, meer glans geven ?
Wat heb je nodig om in al je levensdomeinen te bekomen wat je wilt
ervaren ?
Zoek een voorwerp uit de natuur dat past bij ieder van die levensdomeinen
die jij anders wilt ervaren.
En geniet, geniet, geniet. Neem er de tijd voor ! Het is zomer !!!
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
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