Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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Op naar je natuurlijke bewustzijnsstaat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat je niet meer nodig hebt verdwijnt en is niet meer bereikbaar voor
je. Je krijgt de kans om met een schone lei opnieuw te beginnen, maar
vanuit een andere kijk benaderd. Daardoor veranderen ook je
ervaringen.
Het gaat er steeds meer om op je innerlijke stem te vertrouwen.
Doordat we vasthielden aan illusies creëerden we veel pijn en lijden.
Illusies doordat we ons afhankelijk opstelden t.o.v. anderen en onze
bevestiging buiten onszelf zochten, door projecties en begeerten.
Onder invloed van Jupiter – de planeet van bewustwording – worden we
bewust van diepere gevoelens. We worden geconfronteerd met oude
gevoelens van niet goed genoeg zijn, onvoldaanheid, niet trouw
gebleven zijn aan je ware zelf…
Loop niet weg voor conflicten. Baken je grenzen af en geef uiting aan je
gevoelens. Kortom: neem je eigen leiding en ga in je eigen kracht staan.
Jij bent de baas over je eigen leven en wat daar gebeurt. Laat de
autoriteiten van buitenaf voor wat ze zijn. Jij bent je eigen Meester.
In deze transformatiefase naar wedergeboorte kunnen we onszelf op
zielsniveau beter leren kennen. Welke overlevingsstructuren mogen we
nog loslaten ? Welke controle- en machtselementen zitten nog vast ?
Onze nog niet erkende schaduwkanten zien we geprojecteerd in de ons
omringende wereld. Alles wat je in een ander afwijst wijs je in jezelf af.
De ander toont je welke overtuigingen je nog in de weg zitten.
Neem dus tijd om met al de afgewezen en onbewuste delen van je Zelf
aan het werk te gaan en aanvaard je aardse grenzen.

Geleidelijk aan krijg je toegang tot meer verfijnde energie, hogere
frequenties, nieuwe informatie en grotere wijsheid.
Tijdens het opruimen van je emotionele blokkades en het loslaten van
weerstand en zelfontkenning krijg je ook behoefte aan meer verfijnd
voedsel en minder voedsel. Je wordt steeds meer bewust van het effect
van voeding op jouw levenskwaliteit. Je groter wordend bewustzijn
verbindt je met het bewustzijn van hetgeen waarmee je je voedt. Het
eenheidsgevoel met je voedsel stimuleert de bouw van een evenwichtig
lichaam en je groei in bewustzijn.
Stuur dankbare gedachten naar je voedsel vooraleer je begint te eten.
Omarm je eigen bestaansrecht. Open je hart naar liefde voor jezelf,
zelfacceptatie en liefde voor en acceptatie van elkaar.
Ontdek het heiligdom binnenin jezelf waarmee de verbinding met de
absolute goddelijkheid in een menselijke vorm kan worden gerealiseerd.

Het zij zo !
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