Golf van de Witte Wind
24 juli t/m 5 augustus 2021

Wind, adem van de geest, raakt je aan, fluistert in je oor,
inspireert je om te leven vanuit bezieling
en thuis te komen in je hart,
in verbinding met Al Wat Is.

De diepere spirituele energie van deze periode,
de rode (of eigenlijk witte) draad die erdoorheen loopt.

De intense witte energie van de Wind brengt ons deze periode verdieping.
Wind is je levensadem, de adem van Spirit,
de adem die jouw Zijn bezielt en inspireert.
Wind herinnert je eraan dat het leven Heilig is...
Wat is het dat jou inspireert?
Leef je werkelijk bezield?
Of word je opgeslokt door de routines van alledag?
Deze periode geeft je de energie
om de verbinding aan te gaan en jezelf die vragen te stellen...
Herinner je dat jij zelf je eigen waarheid en werkelijkheid creëert!
Wind is ook communicatie.
Wind vraagt je om te communiceren vanuit je gevoel
en zonder oordelen te verwoorden wat er in je omgaat.
Dat is belangrijk want let op, ook miscommunicatie ligt de komende 13 dagen op de loer!
Kom in je kracht door los te laten wat je niet langer dient.
Misschien dat je pas dán kan voelen wat voor jou echt van wezenlijk belang is.
Geef je over aan het weten en de weg van je hart.
Door onvoorwaardelijk trouw te zijn aan jezelf
kun jij je energie doelgericht en doeltreffend inzetten.
Geef jezelf de tijd en de ruimte om je af te stemmen,
stil te zijn en te luisteren naar wat Spirit je influistert.
Herinner je dat geluk je geboorterecht is
en gun het jezelf om daadwerkelijk bezield en creatief te leven.
Ja, als je mee beweegt met de energie, brengt deze periode je thuis in je hart.
Koester die plek
waar je waarlijk in verbinding bent met Al Wat Is
en waar je al je antwoorden vindt.

Het fysieke niveau van deze periode
Handelen vanuit innerlijke kracht.
De witte energie op het spirituele niveau is een hoge frequentie
die naar het fysieke niveau omgezet kan worden door middel van de blauwe transformatiekracht.
Die intense transformatie-energie kan je wat onrustig maken en misschien ook ongeduldig.
Blijf bij jezelf en neem je tijd!
Je uitdaging is deze periode om helemaal JA te zeggen tegen jouw Unieke Zijn
en om jouw mogelijkheden en talenten zelfbewust naar buiten te brengen.
Het zijn jouw geschenken aan jezelf en aan het leven.
Misschien voelt het kwetsbaar, ben je bang om gekwetst te worden
als je naar buiten komt met jouw unieke Zijn.
Als je aan die angst vasthoudt kan de energie niet doorstromen.
Je angst voelt misschien reëel maar is uiteindelijk een illusie.
Er is in essentie niets dat jou heelheid, jouw unieke Zijn kan beschadigen!
Maak dus tijd voor heling, gun jezelf de ruimte
om je diepere gevoelens zonder oordeel te ervaren
zodat ze kunnen doorstromen. Daar zijn vele manieren voor.
Creatief bezig zijn is een mooie tip... Tekenen, schilderen, kleien, dansen....
Ook dat zijn mooie manieren om bij jezelf te komen en transformatie toe te laten!
Het brengt je in jouw eigen energie en je eigen flow,
waarin de dingen moeiteloos mogen gebeuren.
Laat maar stromen dus!
Transformatie-energie helpt je deze periode
om in de dagelijks praktijk dingen daadwerkelijk te veranderen en neer te zetten.
Gebruik die energie en neem de regie in eigen handen. Het is jóuw leven!
Maak contact met jouw echtheid en spontaniteit
om je ideeën nu in de praktijk vorm te geven en te manifesteren.
Wees niet te serieus, houd het licht en vrolijk!
Doe maar een beroep op dat magische kind in jezelf dat durft te dromen en te spelen
en dat het leven verwachtingsvol tegemoet treedt...
Het kind ziet al die beperkingen niet en helpt je deze periode
om dingen neer te zetten en te veranderen!

Het emotionele niveau van deze periode
Natuurlijk omgaan met emoties en relaties / afstemming
Je gevoelens hebben een zuiverende kracht deze periode.
Dat maakt de weg vrij die je vanuit je hart wilt gaan.
Ga je gevoelens niet beredeneren, dan ontken je de de waarde ervan.
Soms laaien de emoties misschien op als een brandend vuurtje,
even lijkt er alleen maar de emotie te zijn...
Bedenk dan maar dat dit vuurtje een vruchtbare bodem zal achter laten!
Een vruchtbare bodem waar je jouw zaadjes in kunt planten
wanneer jij kiest voor groei.
Jouw keuze voor groei brengt de energie in beweging
en activeert de weg van jouw hart.
Twijfel je nog? Vind je het moeilijk je oude zekerheden los te laten?
Misschien heb je vaak geworsteld met het leven...
Het leven vraagt je nu om je af te stemmen op de Universele Liefde
en je te focussen op alles wat goed en mooi is.
Wanneer je focust op harmonie en schoonheid
ben je open om inspiratie te ontvangen voor de volgende stappen op jouw weg.
Adem maar in jouw eigen energieruimte...
adem, voel en laat je licht stralen.!
Vergelijk jezelf niet met anderen, ieder is uniek en waardevol.
Het leven is een geschenk, een vorm van kunst
en jij mag er je eigen mooie kleur aan geven.
De essentie is, dat je bewust wordt van je eigen vrije wil
en van de mogelijkheid om te kiezen welke weg je wilt gaan.
Jij kiest, jij bepaalt, jij creëert...
Wees je bewust van de scheppende kracht van je gedachten.
Wat jij je aandacht geeft dat groeit!
Neem voor 100% verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je leven,
laat je leiden door je intuïtie
en wees blij met elk stapje dat je doet.

Het mentale niveau van deze periode
Bewustwording en de kracht van je gedachten
De krachtige rode energie van initiatie brengt een nieuwe bewustwording in deze periode.
Een stroom van ideeën en gedachten kan op gang komen.
Deze stroom kan je heel enthousiast maken,
zó enthousiast zelfs dat het je weg kan halen uit je verbinding en uit het Nu.
Maak daarom steeds weer contact met je gevoel, respecteer je grenzen
en durf te voelen wat nu écht belangrijk voor je is.
Zo verdwaal je niet in de mogelijkheden en blijf je bij jezelf.
Luister maar naar de signalen van je lichaam, je lichaam liegt nooit!
Het vertelt je wat goed voor je is en wat niet.
Zorg dat je je onvoorwaardelijk goed voelt
en kies voor bezigheden waar je energie van krijgt.
Als je weet wat het is waar je voor wilt gaan,
verzamel dan de moed om het nieuwe avontuur aan te gaan.
Sta open voor signalen, berichten en toevalligheden die jou de weg wijzen.
Vanuit passie en vol levenskracht mag je je grenzen verleggen.
Vertrouwen in jezelf en in de weg die voor je ligt
vind je in de herinnering aan het Licht dat jij bent.
Besef dat je een kanaal bent tussen hemel en aarde.
Het Licht van de hemel landt via jou op aarde. Jij mag het leven!
Stel je daarbij open voor je gevoelswereld, voor je emoties.
Je emoties zijn geschenken en potentiële krachten
waardoor je je stap voor stap mag herinneren wie jij bent,
waardoor je bewust kan worden van jouw essentie en van de essentie van Al Wat Is.
Laat je emoties er gewoon zijn, zonder oordeel, dan blijft het stromen
en kun je vanuit harmonie en een groeiend zelfvertrouwen voluit en geïnspireerd leven.
Leef wat je gelooft, lief Mens,
leef de liefde die jij BENT,
zo breng je elke dag de Hemel een beetje meer op Aarde!
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Affirmaties voor deze periode
Ik leef vanuit mijn hart, vanuit bezieling.
Met mijn gedachten en woorden creëer ik mijn eigen waarheid en werkelijkheid.
Ik neem de regie in eigen hand en beweeg mee met de natuurlijke flow. Zo blijf ik in balans.
Ik luister naar mijn hart en intuïtie als ik keuzes maak
en neem verantwoordelijkheid voor mijn leven.
Hier en Nu zet ik mijn voeten stevig op de aarde. Ik laat mij leiden door synchroniciteit.

Volgende periodes waarin de golf van de Witte Wind valt:
10-4 t/m 22-4-2022
30-5 t/m 11 -6 -2024

26 -12 t/m 7-1-2023
14-2 t/m 26-2-2025

12 - 9 t/m 24-9 -2023

