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Over cirkels en de verbindende oneindigheid.
Universele Zieleboodschap - 6 januari 2016
Drie beelden, of misschien wel meer…
Beelden van cirkels die rond cirkels draaien… zoals de ringen rond Saturnus.
Zoals een hoelahoep die rond onze buik draait. Zoals golven op het water wanneer
dat er een steen is ingegooid.
Cirkels van cirkels aan ene kant.
Aan de àndere kant de oneindigheid, een platte acht.
De wereld bestaat uit cirkels.
En net zoals een hoelahoep af en toe van ons afvalt zo vallen er ook cirkels - met
andere woorden : hele omgevingen, hele structuren, hele families, hele
gemeenschappen.
Ook al draait ge nog zo hard met uw buik… ploep! … in ene keer ligt dat op de
grond.

En de meeste mensen die pakken dan die hoepel op en die beginnen opnieuw.
En dan moet die hoepel opnieuw aan de gang gezet worden.
Laat vallen wat op de grond is gevallen ... laat het daar liggen.
Dat wat van je af is gevallen, terwijl jij jouw cirkelende beweging maakte met je
hoelahoep, moet je niet terug oprapen. En dat is heel belangrijk.
Want heel veel mensen hebben de neiging om dat wat van hen afgevallen is
toch nog op een of andere manier op te rapen.
Ge moogt nog niet naar de vloer kijken waar het gevallen is!
Moeder Aarde weet wel wat ze daar mee moet doen… dus laat vallen!
En dan ga je merken dat de kringen rondom je steeds bréder, steeds
aangenamer, steeds soepeler worden.
En terwijl dat je jouw hoelahoep zo bezig, draaiende houdt …
… en dat is niet hetzelfde als dat derde beeld wat ik nog niet heb gezegd : dat is
de telloren draaiende houden - zo gelijk een jongleur die allemaal borden
draaiende houdt - dat moet je ook niet doen.
Dat is waar je een burn-out van krijgt.
Dus je moet in je leven geen telloren draaiende houden.
Je moet in je leven wél jouw bewéging maken, om jou heen.
Dat wat van je afvalt moet je laten gaan.
En als je durft, dan kan je in die oneindigheidsbeweging gaan en kijken of dat er
niet iemand naast je staat. En misschien nog iemand naast je staat … en nog
iemand naast je staat… met wie dat je allemaal van die achten kunt vormen.
En dan creëer je een hele mooie bloem. En ene keer ga je naar links een acht
vormen, en ene keer naar rechts, en ene keer naar achter, en naar opzij…
En dàt is belangrijk.
Want in plaats van allemaal losse telloren aan de gang te
houden – in plaats van de korsten van het verleden
achterna te lopen - moet je de eenheid en de
verbondenheid met de mensen om je heen gaan ervaren.
En dat ervaar je alleen maar wanneer jij, vanuit jouw
centrum, in alle integriteit, je verbindt met iemand die
naast je staat … en samen in de beweging gaat.
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En dat is al werk genoeg hé, om die beweging gaande te houden op
buikniveau.
En eigenlijk moeten we allemaal zo’n bloemetjes worden op aarde … die de
aarde bedekken met van die structuren die vanuit jouw bloem, verbonden met
andere bloemen, zich realiseren.
Nog eens, hou geen telloren op stokjes meer draaiende.
Dat is oude energie, vermoeiend, ... kost je alleen een burn-out.
En dan lig JIJ op de grond mét je ringen. En dan moet je nog eerst opstaan
vooraleer je terug aan het draaien kunt geraken.
Twee, wat al van je is gevallen - omdat het te zwaar was, omdat je niet goed
draaide, in jouw ogen dan …- als het van je is afgevallen : je hoeft niet eens uit
die hoepel te stappen.
Die vergaat vanzelf wel, op het moment dat je je focus legt op : waar kan ik mij
in evenwicht, in respect en in gelijkwaardigheid en gelijkheid mee verbinden.
Ik wens jullie héél véél bloemrijke verbindingen met mensen.
Zowel op niveau van je hart als op niveau van je wil… als op het niveau
van dàt wat je op deze aarde in de materie houdt, voedt en een
welvarend leven laat leiden.

Universele boodschap, 6-1-2016
door Loesja.
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Liever een persoonlijke boodschap?
De stem van je ziel… niet makkelijk te horen of te onderscheiden in de overvloedige
stroom aan informatie die ononderbroken op ons af komt. En als het wel lukt dan
waait de wind van dagelijkse beslommeringen de kostbare boodschappen van je ziel
vaak weer snel uit je geheugen.
Je ziel kent nochtans de meest waardevolle adviezen en de grootste wijsheid.

Te midden van de razendsnelle veranderingen en de zorgwekkende gebeurtenissen
in onze persoonlijke levens en in de samenleving, is het horen van de boodschap van
je Ziel, meer dan ooit, broodnodig.
Bovendien staat je ziel rechtstreeks in contact met de universele bron van kennis en
liefde alsook met de lichtwezens, gidsen en de meesters van wijsheid die ons graag tot
steun zijn.

Na 25 jaar ervaring als psycho-energetisch therapeute, healer en levenscoach geeft
Loesja Klimczak vanuit haar intuïtieve verbinding met jouw ziel en in samenwerking
met de meesters van wijsheid, persoonlijke Zieleboodschappen door.
Elke boodschap komt vergezeld van een bloem als geschenk en ter zegening van je
levenspad.
De boodschappen worden digitaal
opgenomen, hetzij live tijdens een
groepsbijeenkomst, hetzij zonder jouw
bijzijn op bestelling.
De audio's en een foto van je bloem
ontvang je per mail, via een
WeTransfer link voor download op je
pc. De bloem van de live sessies krijg je
mee.
Elke boodschap duurt ongeveer 10
minuten. Je kan om de 6 maanden een
nieuwe boodschap aanvragen.
Boodschappen voor derden vragen kan enkel mits toestemming. Kinderen tot 16
jaar op verzoek van ouders mits opgave van de leeftijd.
Voor bestelling boodschap stort 25€ op rek. nr. BE10 9797 8881 3604 van
Mayanatlantyda, met vermelding van volledige naam, telefoonnummer en e-mail
adres (schrijf @ als AT – sommige bankapplicaties accepteren het symbool @ niet).
Maandelijks vindt er één opnamesessie plaats. Je ontvangt dus jouw persoonlijke
boodschap binnen 4 weken na ontvangst van de betaling in jouw mailbox.
Nog vragen? Een groepsbijeenkomst bij je thuis organiseren? Bel 0485/98 25 27.

Wie is Loesja
Loesja blikt terug op een kwart eeuw ervaring als lifecoach - docente - therapeute en
intuïtief medium. In haar praktijk 'Mayanatlantyda' begeleidde ze reeds talloze volwassenen,
jongeren en kinderen, in alle omstandigheden van hun leven.
Als coach staat ze bekend om om haar unieke coachingstijl, waarbij ze je heel liefdevol, doch
efficiënt naar de kern van het probleem leidt en je jouw diepere zelf help terugvinden.
Ze neemt je mee voorbij de grenzen van je eigen verwachtingen en verruimt jouw
bewustzijn op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.
Haar ‘rechttoe-rechtaan’ benadering zet altijd wel iets in je ‘op z’n kop’ maar tegelijkertijd
plaatst ze je met beide voeten op de grond. Dit haalt meer zelfvertrouwen en vreugde in je
naar boven en brengt een stroming van positiviteit en vernieuwing in jouw dagelijks leven.
Haar persoonlijk motto is : ‘Onze wereld heeft nood aan mensen die zich specialiseren in het
onmogelijke’.
Haar ultieme leraar is en blijft de Liefde.
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