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ENERGIE

Wat is energie eigenlijk? Als je exact wilt omschrijven wat ‘energie’ is, dan kom je
erachter dat ook dat niet zo makkelijk is. Voor een woord dat we vaak gebruiken is
het lastig om er precies over te zijn. 

Het is meer dan een product dat onze huizen voorziet van licht en warmte, het is
meer dan de reden dat we in staat zijn onze dag- en levenstaken te vervullen, het is
meer dan dat wat ons lichaam tot leven blaast.

Alles wat je ziet is een verschijningsvorm van (verdichte) energie. En energie is
beweging, dus ondanks dat we het met het blote oog niet kunnen zien, vibreert alles
en heeft alles een eigen trillingsfrequentie. Zoals bijvoorbeeld jouw lichaam. Dat is
eigenlijk één vibrerende massa van moleculen en atomen. 

Het lichaam kunnen we zien, maar de vibrerende massa van moleculen en atomen
niet. Gedachten en emoties zijn ook energie en met een (eigen) trillingsfrequentie.
Negatieve gedachten of emoties hebben een lagere trillingsfrequentie dan positieve
gedachten of emoties.



De ziel maakt onderdeel uit van het universum en heeft (daardoor) de trilling van
puurheid, zuiverheid en liefde en compassie. Het is (in) de verbinding met alles en
iedereen om je heen omdat ook zij deel uit maken van het universum en het
trillingsveld. Doordat ze zijn wie ze zijn en omdat ook hun ziel zich onmetelijk ver
uitstrekt en ze daardoor verbonden zijn met onder andere het trillingsveld van onze
ziel. 

Een eigenschap van de ziel is dus dat ze bestaat uit energie en die trillingsfrequentie
wordt onderdeel van het energieveld van de incarnatie, van jou dus. Wat de meeste
van ons ook niet kunnen waarnemen zijn de energielagen die om ons lichaam heen
zitten. Je neemt het wel waar met je gevoel. 

Denk maar eens terug aan een moment waarop je over iemand zei dat ze zo’n
prettige energie had of dat je iemand uit de weg ging vanwege de ‘bad vibes’ die
diegene uitstraalde. Of dat je met iemand ‘op dezelfde golflengte’ zat.



OPDRACHT: JOUW STRALENDE
'IK'

Wat wil jij vanuit jouw kern uitstralen naar een ander? Schrijf ‘ik’ gevolgd door
jouw naam op het midden van een stuk papier en schrijf kloksgewijs op wat het
is dat jij zou willen uitstralen. Schrijf de woorden op als een stralenkrans om jouw
‘ik’, alsof het de stralen van de zon zijn.


