Klaproos Reïncarnatie

Krachtplek

In augustus 2010 heb ik een krachtplek gecreëerd samen met mijn man.
Betekenis: het symbool is verwant aan een ring die ik jaren geleden heb gekregen in Glastonbury, Engeland. Met het
land van Avalon (gelegen in Glastonbury) heb ik sinds ik er geweest ben een speciale band. Toen ik een medicijnwiel in
de tuin wilde maken heeft het totaal anders uitgepakt omdat ik het symbool uit de ring doorkreeg. Tijdens de uitvoering
van de krachtplek groeide de ideeën onder mijn handen. Het symbool is gemaakt van krachtig ijzer, het hart van half
edelstenen (Amazoniet en Rozenkwarts) en verder opgevuld met glasnuggets. In de punten van het symbool ligt Fluoriet.

Werking:
De verbinding oost en west: de hoeken zijn gekleurd, de oostpunt is groen gekleurd en de westpunt is wit. Bij noord(pool,
punt is donkerblauw) en zuid(pool, punt is lichtblauw) zijn de hoeken geheel wit. De zon komt op in het oosten, dit staat
voor een nieuwe start, vol kleur, mogelijkheden en liefde. Richting west (ondergaande zon) raken mensen soms het
zuivere en pure kwijt en komt pijn en verdriet in het hart. Kijkend naar Fluoriet in de punten dan zien we dat er altijd iets
puurs en zuivers blijft in de mens. Dan zijn er nog de harten rondom de punten van het symbool die met elkaar in
verbinding staan. De krachtplek is energetisch bewerkt en geeft verbinding met aarde, kosmos en de 4 windrichtingen.
Tevens is het energetisch verbonden met de helende bronnen in Glastonbury, de godin Pele in Hawaii, de walvisrots in
Australië, het Keltisch Labyrint in Chaam en mijn oplaadplek bij de kliffen in Normandië. Het is de bedoeling dat je in het
hart van de krachtplek gaat staan, gezicht richting oosten. Alle balast die je bij je hebt wordt (gedeeltelijk) teruggegeven
aan de aarde. Door de armen wijd te houden over de polen kan er weer kleur (gevoel) bij je binnenkomen als je jezelf
hiervoor openstelt. Het heeft een zeer aardende werking en tevens wordt je gevoed door de kosmische energie. Je staat
als het ware in een verticale kolom, verbonden met de kosmos en de aarde en jij staat in het middelpunt.
Wilt u zelf ervaren wat deze Krachtplek voor uitwerking op u heeft? Maak een afspraak. Geen kosten.
Open inloop Krachtplek 2014: Kijk bij agenda.
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