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In de maand april wint het Licht op het duister.
Alles wat in de natuur gebeurt, speelt zich ook in onszelf af.
Voor de manifestatie van de werkende Oostkracht wordt het element Lucht verbonden met het
element Water.
Het scheppen van nieuwe mogelijkheden is kenmerkend voor deze kracht.
Hetgeen wij kunnen leren van deze kracht is impulsief onze inspiratie te volgen en dingen in
gang te zetten. Wat goed werkt blijft over, al het andere – hetgeen niet kan aarden – vraagt om
losgelaten te worden.
De kracht van vernieuwing en transparantie is aan de orde en helpt onszelf te openen voor het
leven en de goede dingen waar wij over kijken. De verborgen geschenken komen maar aan het
licht wanneer wij onze weerstand opzij zetten en met vertrouwen het leven tegemoet treden.
Kijk naar de goedheid in je medemens in plaats van naar de ruwe bolster. Dit laat meer energie
door je heen stromen. Als wij ons afsluiten blokkeren wij onze eigen energie.
De kracht van de Lente manifesteert zich ook in de kleur geel, denk maar aan de vele
paardenbloemen.
Paardenbloemen staan voor de vele zaden die ze met gemak via de wind verspreiden.
Paardenbloemen helpen ons te zien waar onze eigen zaden zullen terechtkomen en onze blik te
richten waar wij ze willen heen leiden. Geel staat ook voor de frisheid, helderheid en
opgewektheid van onze geest.
De overvloed aan zaadjes kan je Zien als de vele ideeën en inspiraties die jijzelf kan aanwenden.
Wees de survivor die telkens ze wordt geknakt toch opnieuw recht veert en terug tot bloei komt
om nieuwe zaadjes de wereld in te sturen.
Bij de overgang van de seizoenen is de instroom van Nieuwe Energie op zijn hoogtepunt. Jezelf
verbinden met de diepere dimensies van de natuur op zulke momenten geeft je de gelegenheid de
harmonie in jezelf en in je gemeenschap te vergroten.
Ik wens je veel nieuwe levenskracht en veel zonne-energie. Ook achter de wolken schijnt de zon.
Jij kan zelf de zon laten schijnen voor je medemens.
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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