Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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OPEN JEZELF VOOR JOUW GROTERE POTENTIEEL
Aan ieder van jullie wens ik een sterk begin van het Nieuwe Jaar
met een hart vol Liefde en mededogen
met veel balans in je lichaam
met veel respect voor jezelf en de anderen
met veel bewustzijn betreffende de essentie van je ZIJN
SPEEL HET SPEL MET ELEGANTIE
De voorbije tijd kregen we onze schaduwkanten onder ogen te
zien. Keuzes maken en loslaten wat we niet meer nodig hadden
bezorgde ons een heftige periode.
Afscheid nemen van mensen, relaties, werk, oude gewoonten…
Keuzes maken, diepe inzichten bekomen, diepzinnige
gesprekken…het was niet steeds zoals we wensten.
Maar nu kunnen we opnieuw plannen gaan maken.
Soms hadden we het heel lastig met onaangename gevoelens. We
bevinden ons natuurlijk nog in een zekere tussenwereld waarin we
gebeurtenissen tegenkomen die het ons nog moeilijk maken.
Laatste restjes wegen zwaar.
We kwamen in de gelegenheid delen van onszelf op te ruimen
waar we eerder geen tijd en ruimte voor hadden. Iedereen mag nu
voor zijn/haar eigen energie zorgen. Alle antwoorden vinden we
binnen in onszelf.
Belangrijk is te vertrouwen en onze stappen in het niets te zetten
om volledig bij onszelf te komen. Laat je verhalen uit het verleden
voor wat ze waren – verhalen van niet goed genoeg zijn, van
trauma’s allerhande, van gekwetstheid.
We zijn nu klaar om vanuit vreugde en plezier te creëren. We
worden geshaked om liefde toe te laten, vanuit compassie te leven
en dankbaar te zijn voor het leven en dat wat er is en wat we zijn.
Laat wonderen toe in je leven.
Hoe doe je dat ?

Door de intentie een bepaalde opening in je bewustzijnsveld te
creëren, om de beschikbare Goddelijke energie de kans te geven
door te komen. Je energieveld verschuift dan naar een dimensie
van eenheid. Dan kan de hogere energie gemanifesteerd worden
voor transformatie.
Jezelf openen voor jouw grotere potentieel, d.i. ontwaken.
Jezelf realiseren dat je meer bent, brengt je op de weg die je als
mens aflegt om je verlichting te realiseren in jouw aardse
werkelijkheid.
Je kiest er zelf voor om te ontwaken, je volle Zelf te ontdekken en
terug te keren naar de Bron en je Goddelijkheid op aarde te leven.
De manier waarop jij naar jouw realiteit kijkt – op die manier zal
ze zich aan jou voordoen.
Zolang jij je in je fysieke voertuig bevindt, zal je nog steeds
individuen op je pad tegenkomen met wie je niet resoneert. Een
houding van “niet-oordeel” handhaven en liefde uitstralen naar de
essentie van die persoon, ontheft je van de karmische
wisselwerking met deze mensen.
Je kan echter met al die verwarring en chaos om je heen toch
gecentreerd zijn in het rustige oog van vreedzaamheid en vreugde.
Je kan deze periode gebruiken om terug te blikken op hetgeen je
geleerd hebt.
Luister naar de waarheid die binnenin je opborrelt.
Geniet van deze tijd.
Het zij zo !
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