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HOE VRIJ BEN JIJ ?

NIEUWSBRIEF JULI

Zomertijd. Vakantietijd. Iedereen geniet. Maar… betekent dit ook synoniem van
vrijheid voor jou ?...
Vrijheid is één van de 3 streefdoelen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en
broederlijkheid.
Dit zijn 3 items die perfect passen in de Nieuwe Tijd.
Weliswaar duurt de overgang nog wel zo’n 100 jaar. De verschuivingen echter zijn in
het Westen reeds duidelijke vormen aan het aannemen.
Niet steeds dekken woorden en namen nog langer de lading. Oude methodes werken niet
meer. We zijn steeds verder ouderlijke en voorouderlijke lijnen aan het uitzuiveren.
We ontslaan de daders van hun rol en laten onze slachtofferrol los.
Waarden als vergeving, dienstbaarheid en het Christusbewustzijn worden geactiveerd.
Wij worden zelfsturend vanuit innerlijke leiding.
Onze energie is naar binnen gericht in plaats van naar buiten.
We worden uitgedaagd tot liefde voor onszelf. Wij mogen onszelf zijn en bevrijden zo de
zuivere scheppingskrachten vanuit onze eigen Bron. Er is dan geen machtsstrijd meer
nodig. Je aanvaardt jezelf zoals je bent en in hetgeen je doet. Je accepteert tevens de
ander in zijn/haar hoedanigheden.
In plaats van geïrriteerd te raken, de mentale strijd aan te gaan en ruzie te maken, kan
je de energie aarden door je ideeën vorm te geven, door te sporten, te poetsen, te
tuinieren, te schilderen, te zingen…vul zelf maar verder in. Je kan deze energie dus in je
voordeel aanwenden.
De manifestatie van iets vanuit het niets vereist innerlijke rust en stilte, de leegte.
Vanuit deze trilling ervaar je je essentie, je verbinding met de Bron, als een totaal uniek
en authentiek wezen.
Jouw essentie wil graag tot vorm komen. Benut dus je passie !
Jijzelf bent de Graal, de Bron van waaruit jij bepaalt hoe jij je voelt en hoe mensen op
jou reageren. Wanneer je vanuit je essentie leeft, vanuit je Bron, leef je volledig in het
NU.
Volg gewoon de stroom en creëer vanuit je bezieling. Dan ontstaat een oneindig
potentieel aan mogelijkheden, een oneindig veel grotere kwaliteit van leven, waardoor je
weer overvloed, compassie, vreugde en vitaliteit kan ervaren. Neem de leiding over jouw
leven en word de overwinnaar !
Stem je energie en je bewustzijn af op het veld van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.
Dan komt je eigen energie in beweging en breng je genezing of andere ingrijpende
gebeurtenissen op gang. Je bent dan zelf de Schepper van het wonder dat zich voltrekt
binnenin jezelf.

Ik wens je veel groei vanuit de huidige Zuid-kracht en de energie van “slang”. Laat je
“oude vel” achter je en transformeer.
Sla de zonnekracht op en benut deze vitale krachten om je te manifesteren met nieuwe
vormen die uit het vergane geboren worden.
Het zij zo !
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