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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.

(Licht) blauw = de kleur blauw wordt veelal geassocieerd met
zowel spiritualiteit als communicatie. Lichtblauw staat voor het
helderblauwe, elektromagnetische licht van spiritualiteit. Blauw
is tevens de kleur van de lucht, en daarmee symbolisch voor de
hemel (op Aarde) en onze voortdurende verbinding met Spirit.

Grijs = net geen wit, net geen zwart, dat is het grijze gebied
van de kleur grijs. Veelal een conventionele, (en daardoor)
onopvallende kleur; representatief voor conservatief en
bruikbaar, maar tevens voor eenvoud, wijsheid en kalmte.
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Boom:
Vanuit een hoger perspectief is Moeder Aarde een opslagbatterij
van energie en tegelijkertijd een transmuter van energie. Bomen
fungeren daarin onder andere als transmuteerders door CO2 om te
zetten in zuurstof. Maar bomen kunnen dus ook dichte fysieke
energie transmuteren tot meer verheven energie. Vandaar dat ze in
staat zijn om jouw vibratie te versnellen en verhogen, en vandaar
dat het voor ons mensen zo fijn voelt om in een bos te lopen.

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.

Kristallen:
Kristallen zijn pure vormen van gestolde energie. Ze hebben het
vermogen om als trigger te fungeren, waardoor we onszelf beter
kunnen uitlijnen en daarmee positieve en negatieve energieën in
balans brengen. Het type kristal waar je de meeste affiniteit mee
voelt (in het moment), is dan logischerwijs het beste hulpmiddel om
je eigen helende vermogens te activeren.
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Sneeuwvlokken:
Water wordt door ons bewustzijn herkend als vertegenwoordiger van
geboorte en transformatie: het is de schepper van leven en
tegelijkertijd voortdurend in beweging en kneedbaar. Waar stoom
de hoogste vibratie en bewegelijkheid vertoont, is ijs de meest
compacte energievorm (van water) en het meest uitgekristalliseerd.

Sneeuwvlokken ontstaan door de samenvoeging van twee
componenten: water en aarde. Verwijzend naar de basisvorm van
onze fysieke realiteit, de driehoek, is er een derde element nodig,
namelijk koude lucht. De kern van een sneeuwvlok bestaat uit
mineralen, stof en andere minuscule deeltjes in de lucht.
Waterdruppels vormen zich rond die kleine deeltjes en vervolgens
doet de koude lucht ijskristallen ontstaan.

Zo vormt sneeuw niet alleen een symbool in de geboorte van een
sneeuwvlok, maar ook in de verbinding van hemelse en aardse
componenten (damp/lucht en microscopische aarde-deeltjes) en de
transformatie terug naar water wanneer de temperatuur stijgt.
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