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Winter 2017
Beste lezer,
De tijd van een nieuw jaar met goede voornemens al dan niet. Vanuit de winter waarin we
meer naar binnen gaan en cocoonen, komen we ook dieper in onze processen en inzichten.
Bewustwording en innerlijke groei kan hieruit ontstaan. Vannacht is het volle maan, de
langste nacht waarin diepe innerlijke reiniging kan plaatsvinden. Als we durven te kijken en te
voelen, kunnen we uit niet dienende patronen komen. Reiniging is loslaten van het oude en
ruimte voor het nieuwe. Nu is de tijd om bewust te worden en door te zetten om in je eigen
kracht te gaan staan en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Dit kan met kleine
stapjes gedaan worden en hoeven geen grote dramatische verschuivingen te zijn. De
bereidheid om dit aan te gaan ligt in jezelf, vandaaruit kan het lente worden en kan je naar
het licht groeien en het licht kan in jouw groeien. Vanuit mijn hart wens ik iedereen een
liefdevol en licht 2017.

De Gouden Driehoek
Je hebt er vast al eens over gehoord,
de gouden driehoek, maar wat is het
nu eigelijk? De gouden driehoek
bestaat uit amethist, bergkristal en
rozenkwarts. Afzonderlijk hebben deze
stenen unieke eigenschappen,
gecombineerd worden deze
eigenschappen versterkt en vullen
elkaar aan. De stenen worden in een
driehoek geplaatst om de beste
energiestroming in huis te
bewerkstelligen. Afhankelijk van de
grootte van de driehoek en de stenen
kunnen de stenen een hele woning in
balans brengen. Kleinere driehoeken kunnen gebruikt worden in afzonderljke ruimtes. Vanuit
de geschiedenis en religie blijkt dat het getal 3 en driehoeken een bijzondere betekenis
hebben voor mensen. Denk bijvoorbeeld aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest of kind,
volwassen en bejaard. Driehoeken zien we als symbool terug in de piramides.
Eigenschappen amethist: geeft ontspanning, goed tegen stress en spanning.
Eigenschappen bergkristal: reinigt de omgeving, creeert ruimte in de geest.
Eigenschappen rozenkwarts: zorgt voor hamonie liefde en vrede.

Aankomende activiteiten
22 januari, workshop "Je huis, een spiegel van de ziel". Inschrijven via Nimis
12 maart, workshop "Volg je zielspad". Inschrijven via Nimis
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