WERKEN MET SPIRIT/ LICHTCIRKEL
Wat is het eerste woord of beeld dat bij je opkomt als je SPIRIT oproept?
Wordt er iets gefluisterd? Voel je iets ongrijpbaars? Voelt het liefdevol? Voel je een
oneindigheid in het universum? Voel je een bronenergie?
Heb je weerstand of kan je deze zachte subtiele energie in jezelf toe laten?
Heb je meer rust nodig om dit te kunnen voelen?
Deze kaart nodigt je uit om met spirit te leren werken en bij je puur gewaar-zijn te
komen.
Telkens je een vraag of conflict hebt, maak het even stil en stem dan af met een hogere
dimensie. Zo kan je het door je heen laten bewegen en voelen of een oplossing zich
aandient of je de situatie mag omarmen.
In een andere dimensie krijgen we meer en meer toegang tot deze fijnstoffelijke energie.
Er worden poorten open gemaakt om met spirit te leren werken.
Ik geloof dat er een bronenergie aanwezig is, die iédereen, jong en oud, kan leren
benutten om bij een diepere verborgen innerlijke kracht te komen.
Maak contact met iets dat niet sterft, voorbij de stoffelijke wereld en voorbij de
persoonlijkheid.
Ga vaker mediteren of sluit je aan bij een meditatie-cirkel.
Er is een tijd gekomen om spititueel vruchtbaar te worden.
Gelukkig zijn is een keuze, een keuze om de ups en de downs van het leven te omarmen.
“Ik KIES voor een continue werking met het Licht. Ik schenk de aarde en mijn dierbaren
de beste versie van mezelf. Mijn pure unieke zijn.”

HIER EN NU
Dit schilderij (wat ik maak is hoe ik me voel) draagt een boodschap om rust te nemen.
Om je hoofd helemaal stil te maken. Dobberend op een boot in het water, in een
oneindige zee of op een meer, voel je alle gedachten loskomen. Emoties kunnen hier
heen en weer veilig bewegen.
Het kan eenzaam voelen om naar binnen te keren. Onze gedachten dwalen vaak af in
het verleden en herinneren pijnen of ze tonen een angst voor de toekomst. Zoek even
geen oplossingen.
Concentreer je op het hier en nu, in je liefdevolle aanwezigheid, in een puur gewaar-zijn,
met al je zintuigen. Kom bij een natuurlijk functioneren van het moment. Hier zit een
helende kracht. Door in het hier en nu te komen, kan je ook terug in contact komen met
je bronenergie. Een pure zuivere fijnstoffelijke energie.
Zie deze vertraging als een geschenk om thuis te komen.
“Het leven stroomt zoals het stromen mag. Mijn ziel wenst zijn eigen ritme te volgen.
Ik laat het toe.”

LIEFDE
Deze kaart met schilderij heeft betrekking op je relaties, ook deze met jezelf en de
opening met je hart. Dit groene groeiwerkje is gemaakt in verschillende lagen,
verschillende dagen, van donker naar licht.
Maak het even stil, sluit je ogen, adem diep in en uit en maak contact met je hartchakra.
Voel de verbinding met alle levende wezens en de natuur, de planeet. Voel de oneindige
beweging van de schepping.
Ga naar een bos en knuffel eens een boom. Voel de boom ‘ademen’ en word één met
deze stroming.
Loop met je blote voeten door het zand of het gras. Het verhoogt onmiddellijk je
vibratie.
Breng voldoende tijd door in de natuur.
Voel je zachter en verdraagzamer worden door te zakken in een onvoorwaardelijke
liefde en de ander te zien voor wie hij of zij is op een diepere laag.
Leer ook nee zeggen tegen dingen, situaties of personen die niet goed voor je zijn.
Omarm ze, stuur ze licht maar leer ook nee zeggen en loslaten.
“Niets is onmogelijk voor het hart. Liefde zal altijd haar weg vinden. Ik zorg graag
liefdevol voor mezelf.”

MAGIC MORNING
Wat maakt jou blij? Waarvan word jij ’s ochtends blij en sta je vrolijk mee op? Wat
raakt jouw essentie?
Waar gaan jouw ogen van fonkelen? Wat is het hoogtepunt van je dag op dit moment
in je leven?
Als je voldoende in verbinding met je ziel leeft, met je bronenergie, ga je hoger
resoneren en nog meer vreugde aantrekken. Durf je het Licht toe te laten?
Spiritualiteit is niet zweven maar naar binnen keren om herinnerd te worden aan wat is
en wie jij ten diepste bent.
Ook het dieptepunt van je dag is waardevol, om de vreugdemomenten te
onderscheiden en inzicht te krijgen in wat omarmd mag worden.
“Ik durf magie toe te laten en me over te geven aan de stroom van de dag. Het
universum schenkt me oneindig veel zegeningen.”

