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alkymiens sammenhenge og våre redskap for indre transformasjon

Elementenes sammenheng i deg - alle organer og energier i din kropp
henger sammen på dette viset, - både ”intern” i de enkelte dele, og
”samarbeidsprosjektet” ,med resten av deg og din kropp
Alt levende virker på dette viset...

Luft Ild og vann

De elementer som giver bevegelse og forandring…

Jord metal og træ Elementene fra jorden bare ”er”
de blir først levende og i bevegelse når de blandes
med ”bevege-elementer”

Forskjellen på disse 2 grupper er frekvensenes fasong
Alt er i en evig runddans i forhold til hverandre..
Balansen skifter konstant. Det er det, som holder livet i gang..
Hjertet rommer sjel og styringsredskaper :
blueprint(arbeidstegning) , vilje, intensjon. Karma og arv
Hjertet er i sentrum den har samme nærhet til alle elementer.
Når hjertet bestemmer, går dansen ubesværet og i balanse..
Men når hjernen , som ikke er i senter, men bare er et organ som de andre,
tar senterlederjobben blir det mye mere anstrengende for deg.
Den må jobbe bevisst for å få ting til..
men hjertet derimot gjør dette ubevisst naturlig..automatisk

SEKS-STJERNEN symboliserer disse sammenhenge…
Dette er vel og bra, men hva kan JEG bruke dette til?

Jo, når du forstår sammenhengene ,har du en større mulighet for å finne ut hva DU trenger jobbe med , for du skal ha det bedre, - føle deg i harmoni og balanse med deg, dine og resten av
kloden

Luft:
pust– konneksjon med univers, lyd, ord
Ild:
Elementene i forhold til hverandre:

gir varme, energi, holder motoren i gang
Vann.
Gjør organismen Liquid, avgjørende for

Alle elementer samlet danner en 3D
stjerne

de flytende systemer som blod,
Hjertet samler
de bevegelige
og de massive

osv– og bærer følelser
Jord: det fysiske,- det vi er skapt av
Metal: det polariserer, det element som
gjør de energetiske kretsløp henger
sammen
Træ. Den biologiske evne til å ta til seg

Når hjernen
tar over hjertejobben

Dagens menneske med
dårlig grounding

kraft fra jorden og vokse
Hjerte: sjelen, vilje intensjon. Karma..
Her er den drivkraft som gjør alle elementer finner sammen i den rette dans..
Blueprint ”bor her”

Se på disse 4 illustrasjoner
1.
2.

alle elementer er i en størrelse og mengde, så alt passer sammen. Hjertet er i midten, og den har en kraft som
gjør alt beveger seg i en evig dans rundt hjertet.. Du blir 3D..
Ild luft og vann er elementer som ”hører til” de raske elementer, de som gir oss bevegelse.
Jord metall tre er de trege, faste, det som ”løftes” fra jorden når vi skapes.
Hjertet kommer i midten med en enorm sentrifugal-kraft :
sjelen…
En kjerne av karma, arv, ditt høyere selv. Kraften”trekker” tingene sammen og 3D oppstår, i perfekt balanse

MEN
3.

Når vi flytter vårt senter fra hjertet og opp i hjernen, er plutselig ikke samme balanserte kontakt med alle elementer i kroppen.. Vi er nærere ”toppen”, ”det luftige”, og mere opptatt av det,- - guddommelighet, ord, forestillinger, lyd
Vi har dårlig forbindelse med ”nederste trekant,” - mister kontakt med kropp, natur, naturlig vekst
Vi blir fremmende for oss selv, i ubalanse, redde, - og må holde oss gående med det som er nærmest vår sty
ringssentral, hjernen: lyd, ord og forestillinger– guddommelighet.
HVA SKJER?.. Vi må bruke redskap som ord makt, kontroll, manipulasjon for å føle oss trygge..behovet for be
kreftelse dominerer.
Ikke spesiell deilig

4.

Der hvor mange er nå ... på vei bort fra bilde 3..… hjertet binder sammen elementene,
MEN vi har for dårlig kontakt med jorden, for dårlig grounding, vi er ikke helt trygge.– må jobbe for å være oss selv..
Her er paradokset:
Vi er så redd for ikke henge med, at vi klorer vi oss fast... Holder fast på den gamle gren som stikker opp
Istedenfor at slippe tak i gamle holdninger og normer,, så vi nettopp kan vokse, og bevege oss i takt med livet

SER DU HVOR JEG VIL HEN???
Filosofer over disse ting,- se deg i speilet å spør, hvordan er DIN balanse,
- hvor er du i din stjerne, hva trenger du, hva har du for mye av?
Da kan du få en dyp spirituell innsikt så du ser, hva du trenger transformere for å få det bedre, mere harmonisk liv..

”JA DORTHE: MEN HVORDAN??” . ……... ”Jo,venner, FOCUS OG OPPMERKSOMHET er to gode redskap”
Før trodde vi atomer og molekyler bestod av partikler.
Atomer består ikke av
partikler, men av energi som beveger seg
rundt, frekvenser..

Nå vet vi de består av en energistrøm som beveger seg…
og danser rundt andre energistrømme..
Her er miraklet:
Når man fokuserer på en energi eller frekvensbølge endrer den total natur, den stopper i øjeblikket
og beveger seg som et partikkel..
Når man slipper oppmerksomheten går den tilbake til å
være bølge, men forandret på grunn av oppmerksomheten.

Frekvensene skifter total
natur ved oppmerksomhet
Når du slipper oppmerksomhet blir de igjen bølger,- med nye frekvenser,forandret

Det betyr, når man fokuserer forandres det du fokuserer på.
Og er annerledes, når du slipper oppmerksomheten,
for at gå videre i livet..
Du trenger IKKE ha oppmerksomheten konstant festet i nuet,
på dine problemområder….
Men derimot:
Oppskrift for transformasjon:
1.Slipp oppmerksomheten løs og la det ”lande”
på det som tiltrekker, eller på det du bevisst ønsker forandre
2.Fokuser la viljen, intensjonen og fantasien fortelle med
tankens kraft hvordan du ønsker forandring.. La det ”holde på”
slipp fokus ( tenk på noe annet)
4.Merk miraklet– forandringen er igang

Gjentas gjerne, øvelse gjør mester

Dette gjelder alt, fra et lite atom, til molekyler, organer, tanker, energier, følelser….
På deg selv eller andre Fokus transformerer uansett!!!!
VI KALDER DET HEALING, mine damer og herrer………….
healing er ekstra god evne til å fokusere og ta andre energier til hjelp i øyeblikket—for seg selv og andre

