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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.

Kleur:
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.

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).

Roze = de kleur ontstaat uit rood en wit, exact de kleuren die in
de alchemie voor de vereniging van het tegenovergestelde staat
(de rode en witte roos, die vuur en water symboliseren). Uit die
vereniging roept de kleur zachtheid op, vrouwelijkheid, het
innerlijke kind, tederheid, romantiek en positiviteit.
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Geel = de levendige en primaire kleur geel symboliseert geluk,
verlichting, frisheid, optimisme, energie, idealisme en hoop. Als
de kleur van de solar plexus charka (derde chakra) staat geel
tevens symbool voor moed en persoonlijke kracht.

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.)

Maan:
De Maan is een representatief symbool van ons onderbewustzijn.
Door het als een uitbreiding van ons (collectieve) bewustzijn te
beschouwen, worden we uitgenodigd om alles wat onbewust is — in
synchroniciteit met de maanfasen en -eclipsen — naar de
oppervlakte te brengen zodat we het kunnen ervaren en, waar
nodig, genezen.

Zon:
Zonnesymboliek staat voor leven, energie, stroom, positiviteit,
helderheid, vertrouwen en meer. Het is een altijd aanwezig symbool
dat ons niet alleen doet overleven, maar ook de energie geeft om te
gedijen.

Bloemen:
Kenmerkend voor de zomer is de grote variatie aan bloemen die
volop in bloei staan. De symboliek voor bloemen varieert per bloem
en gaat vaak over wedergeboorte (bloemen zijn immers
voortplantingssystemen van planten). Denk daarbij ook aan
symbolen als hoop, eenheid, vitaliteit, elegantie en inspiratie.
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Zwaluwen:
De zwaluw is een bekend symbool uit de oudheid, waarmee de
vogel staat voor hoop, vruchtbaarheid en vernieuwing. Het zien van
een zwaluw herinnert je om in het moment te leven en pijn uit het
verleden los te laten. Zwaluwen zijn reizigers en representeren dus
ook voortdurende beweging en verandering.

Vlinders:
De opvallende levensfasen van de vlinder vormen een vergelijking
met en inspiratie voor onze eigen levensweg en uitdagingen:
groeipijnen, tijden van vraatzuchtige honger, tijden van
kwetsbaarheid, momenten van wonderbaarlijke expansie.
Vlindersymboliek gaat dus altijd over transformatie en het omarmen
van iedere fase die daarbij hoort - ongemak en al! De vlinder
bemoedigt ons om te blijven vertrouwen terwijl we (noodzakelijke)
overgangen in ons leven ondergaan.

Oog:
Van oudsher is het oog een veelgebruikt symbool (vrijmetselarij,
alchemie, religie, enz.) en vertegenwoordigt het een (ideale) visie
voor de toekomst. Als 'vensters naar de ziel' zijn ogen synoniem voor
de ziel en symbolisch voor (meer) bewustzijn, focus, helderheid,
alwetendheid en perceptie.
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