DIGITALE TALISMAN — 1
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TALISMAN ELEMENTEN:
Welke betekenissen en gevoelens ervaar je bij het lezen van de
objectieve beschrijvingen hieronder? Dit wijst op wat nu het meest
met je resoneert, en je wordt uitgenodigd om te mijmeren over de
effecten.
Kleuren:
We weten dat alles energie is, en daarmee is ieder object, iedere
waarneming een andere vibratie van dezelfde algehele oerenergie.
Onze interactie met de verschillende vibratieniveaus van het
bestaan zorgt ervoor dat we onszelf vanuit verschillende
standpunten kunnen be-leven. Door je af te stemmen op een
bepaald trillingspatroon, kun je een kleur waarnemen. Wetende dat
het om een vibratie gaat, begrijp je dat het afstemmen op een kleur
ALLE eigenschappen van die vibratie overbrengt. Vandaar dat groen
bijvoorbeeld een helende werking heeft en dat blauw-violet
schakeringen je begrip van spiritualiteit vergroten.

Bruin = de kleur van veel aardse elementen en deze kleur zorgt
daarom voor aarding en vruchtbaarheid. De aarde is een
natuurlijke genezer, het is onze fysieke oermoeder, en vormt een
poort naar onze natuurlijke staat van zijn.

Goud = goud, als metaalsoort, corrodeert niet. Het goud dat er
nu is, is het goud dat altijd heeft bestaan. De kleur goud
representeert daarmee tijdloosheid, eeuwigheid, een verbinding
van het wereldse en fysieke (in het metaal) met het oneindige
van de hogere dimensies (in de tijdloosheid).

Groen = deze kleur is verbonden met de vierde chakra, de
hartchakra, en is een goede geleider voor allerlei vormen van
genezing. De positie van groen tussen de warmere kleuren
(rood, oranje, geel) en koelere kleuren (blauw, paars) in, maakt
het tevens een kleur van neutraliteit, ontspanning, kalmte en
hoop.
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DIGITALE TALISMAN — 2
Herfst
Driehoeken:
De basisvorm van onze fysieke werkelijkheid is de tetraëder — de
driehoekige structuur. Vanuit die eenvoudige vorm manifesteren wij
onze realiteit: twee polariteiten en een derde punt wat ze in
beweging brengt, om te voorkomen dat er een patstelling vormt, en
als neutrale positie. (Dit is natuurkunde, niet een of andere filosofie.)

Planeten:
De hemellichamen in dit universum vormen energieportalen waar
ons (collectieve) bewustzijn voortdurend mee in interactie is. (Yup,
meer natuurkunde.) Je hoeft geen astronoom/astroloog te zijn om
die wisselwerking te kunnen waarnemen, het zit in je DNA.

Bladeren:
Een perfect voorbeeld van de continue bewegingen van de natuur,
vormen de bladeren die ontluiken in de lente en vallen in de herfst.
Ieder blad bestaat uit de zenuwen van de grotere entiteit waar ze
deel van uitmaken (struik, boom), en functioneert als diens tentakels,
als diens ogen en oren.

Spinnen:
Deze geleedpotigen staan bekend om hun vasthoudendheid bij het
maken van webben, hoe vaak ze ook worden vernietigd. Het
spinnenweb wijst ons op hoe we ons leven creëren van draden aan
gedachten over verleden en toekomst — ideeën die nooit worden
vernietigd, die de overtuigingen vertegenwoordigen waar we aan
vasthouden, terwijl we het web betreden.
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