Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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VERSTILLING EN DIEPE VERBONDENHEID
De herfstequinox is gepasseerd en het wordt stilaan duidelijk dat de herfsttijd is
ingegaan. De zomer is definitief voorbij.
Bij de planten trekt de levenskracht zich terug uit bladeren en stengels, en wordt
opgeslagen in de kern. De delen die niet meer dienen worden terug geschonken aan de
Aarde. Alleen de essentie blijft bewaard. De ontvangen levenskracht in de zomer wordt
de basiskracht van de plant.
De dieren verzamelen in en buiten zichzelf hun voorraden. Sommige vrouwtjes dragen
reeds , zoals de planten, de kiem van de volgende generatie in zich. Centraal staat het
opnemen van de essentie en het achterlaten van het overtollige.
Deze natuurlijke cyclus voltrekt zich eveneens in de mens: ontkieming, groei, bloei,
vruchten en zaden vormen, verval, rust.
Bij de seizoens-overgangen ontvangen wij pieken van instroom van nieuwe energie. Op
deze tijdstippen jezelf verbinden met de diepere dimensies van de natuur, biedt unieke
kansen om de harmonie in jezelf en je gemeenschap te vergroten.
Weeg af wat belangrijk is voor jou, voed het en verinnerlijk. Laat alle beperkende
conditioneringen los en transformeer ze tot kracht.
Geef ruimte aan je dromen zonder er iets mee te moeten doen. Wees passioneel en ga
door je angsten heen. Koester je droom.
In deze periode van vertraging laat je weten aan de essentie van het leven, het
Universum,…(vul de naam in die jij verkiest) dat je er bent en je verbindt met de mooie
eigenschappen ervan: liefde, verbondenheid, schoonheid, vrede, harmonie, kracht,
heelheid, vertrouwen, overgave,…
Vertrouwen en overgave bevorderen het verder openen van je hart waardoor je in een
positieve spiraal terecht komt. Deze ontwikkeling ondersteunt je bewustzijnsgroei op
een dieper niveau.
De herinnering van je eenheid met het AL, de Kosmos en het Goddelijk Veld is
noodzakelijk betreffende de grote transformaties en uitdagingen die wij in deze tijd
gecreëerd hebben en door maken.
In deze tijd van overconsumptie dien jij je eigenwaarde te herontdekken door je
onsterfelijkheid terug te vinden in de stilte van je hart. Je kunt niet permanent creëren.
Regelmatig dien je te rusten en je terug te trekken in je eigen essentie en je Zijn te leren
vertrouwen. Later vind je dan de kracht om opnieuw te scheppen vanuit een meer
essentieel niveau.
De meest volmaakte geometrische figuur is de cirkel. De cirkel symboliseert het
Universum, volmaaktheid, evenwicht tussen het mannelijk en vrouwelijk principe,
onderlinge liefde en respect. Een dubbele cirkel staat symbool voor het leven op Aarde
en de relatie van de Grote Moeder met het Universum om haar heen. Het herinnert je
aan je kosmische oorsprong en je connectie met het AL.
Alles in het heelal - de planeten, de natuur, bloemen en planten, de vruchten van de
Aarde - is opgebouwd uit geometrische patronen. Dit vinden we ook terug in ieder
atoom van ons lichaam.

Kijken naar een geometrische figuur geeft resonantie tussen het Licht van de geometrie
en jouw innerlijk Licht. Overeenkomstige bewustzijnsaspecten in jou worden daardoor
geactiveerd. Daarbij worden deze trillingen in jouw energieveld wakker. Deze activatie
vindt plaats via het zenuwstelsel, meer bepaald door je oogzintuig dat innerlijk en
uiterlijk Licht met elkaar verbindt om het vanuit eenheid te laten resoneren.
Wees je alzo bewust van je EENHEID met het AL en WEES GELUKKIG.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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