10e Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer,
mei 2013
Elke cel in ons lichaam heeft er baat bij dat het met het gehele lichaam (al
de andere cellen) goed gaat! En het lichaam heeft er belang bij dat elke
cel goed functioneert........
Ook als mens weten we diep in onszelf wel, dat wij inspiratie en voeding
kunnen ontvangen van de gemeenschap waarin wij leven en daarom is zij
belangrijk!
De afgelopen eeuw hebben gemeenschappen zich vertoond in allerlei
vormen. Ik denk dan aan leefgemeenschappen zoals yoga ashrams of
gemeenschappen die gericht waren op ecologie, religie en kunst. Wat
vraagt deze tijd voor vorm om elkaar te inspireren?
Onze dromen zeggen dat de Heilige Geometrie de basis zal zijn voor de
nieuwe gemeenschappen in het Watermantijdperk. Geen filosofische of
religieuze bedenksels meer, maar de archetypische oerbeelden die we
direct in de natuur en Schepping om ons heen vinden vormen de basis.
Dit is niet nieuw. De oude culturen maakten reeds gebruik van Heilige
Geometrie. De Rishi’s uit India die de Veda’s opschreven maakten gebruik
van geometrie en de vorm van yantra’s en mantra’s die ermee
correspondeerden. We kennen zelf ook de mandala’s, de zand- en
graancirkels die ons andere sleutels aanreiken en allemaal zeggen van:
Let op!
De mens zal in de toekomst steeds meer gaan werken met - en bouwen
naar deze vormen. Hij zal dat doen op elk denkbaar gebied!! Waarom?
Gedachten, gevoelens zijn tijdelijk van aard, zo ook filosofie en religie . De
oervormen van de Schepping echter waren er allang voor de mens er was.
Deze oerdenkbeelden, deze Heilige Geometrische vormen, een basis die
onveranderlijk is en waaruit elke vorm van cultuur, wetenschap, filosofie,
kunst of geneeskunde zich verder kan ontwikkelen.
Deze vormen, deze oermodellen zullen onze frequentie verhogen of we nu
een kathedraal bouwen of een dorp, een kunstwerk maken of een tuin
inrichten. De mens zal zelfs op een nieuwe wijze gaan denken en deze
geometrische vormen overal als uitgangspunt nemen! We kennen allemaal
wel het medicijnwiel. Wat een krachtige energie kan deze geometrische
vorm niet oproepen. Zelfs in een cirkel staan met een groep mensen roept
al iets op. We zien het bewijs zelfs in deze simpele vormen...
Een van ons, Dhiney, had een droom over een Joodse gemeenschap. Er
hing daar een groot symbool aan de wand/muur. Door met z’n haar langs
het symbool te strijken ontving iemand de kracht en de energie van dit
symbool.
Het is een mooi voorbeeld hoe symbolen en geometrische vormen
krachten uitstralen die je via je speciale antennes kunt opvangen. (Haren
zijn in wezen antennes die energieën opvangen!

Zo bevat deze droom een sleutel op het ontvangen van de energie uit
symbolen en Heilige Geometrische vormen!
Graag ontvang ik van jullie je dromen.
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