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*
Mieren in huis
(…)
Creativiteit, schepping, doen... vanuit het hart !! is de enige oplossing. Het
lichaam en je gedachten helemaal niet meer opspannen, maar in totale
overgave en ontspanning... luisteren naar dat innerlijke hart. Sta nu vrede
toe in je ziel, zachtheid enerzijds. En anderzijds : richt die enorme krachten
op constructieve wijze. Laat ze niet op instinctief, primitief niveau greep op
je krijgen. Verzacht je wezen, je lichaam, je spieren, je hersenen… los de te
harde gedachten... en laat jezelf openbloeien in de liefde van je hart. Laat
de ‘vrouwelijke’ gevoelens, je energieën, je intuïtie, vloeien zonder druk,
dwang, boosheid, eisende begeerten, hardheid en (zelf)vernietigende
woede. Geef die enorme vruchtbaarheid, het magnetische krachtveld in
jezelf, een positieve kanalisering ! Draai niet mee in een onbewuste
stroming van energieën waar de mensheid in meedraait als op een
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paardjesmolen. Jij kan hieruit breken en met jouw zijn, jouw hersenen, doen
wat je wil. Vestig je IK, los van onbewuste stromingen, heel sterk, stevig en
liefdevol.
(…)
Hardheid wordt creatieve, vruchtbare uitbouw.
(…)
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