
 De Intentie van het woord, beeld en geluid

Ra Via Arthura

een verhaal bevat de energie van het woord
het woord bevat de energie van de letter 

de letter bevat de energie van de betekenis
 de betekenis bevat de energie van de schrijver

de tekening bevat de energie van het beeld
het beeld bevat de energie van de vorm

de vorm bevat de energie van het symbool
het symbool bevat de energie van de maker

de muziek bevat de energie van het geluid
het geluid bevat de energie van het gehoor
het gehoor  bevat de energie van de trilling

de trilling bevat de energie van de stem



 zoals het met alle energie gaat is de
verpakte energie  in woord, beeld of geluid:

een levende energie

die steeds in beweging is
en antwoord geeft op

de waarnemer, de lezer en de toehoorder

de interactie tussen beeld en waarnemer
werkt op het onderbewustzijn 

de interactie tussen woord en lezer
werkt op het onderbewustzijn 

de interactie tussen geluid en toehoorder
werkt op het onderbewustzijn

zoals oorzaak en gevolg
          

   wat zendt jij uit als gever?  
als het woord, beeld of het geluid wordt ontvangen?

welke intentie zet jij neer?

de intentie zal een beweging losmaken
via  het woord, het beeld of het geluid

welke oorzaken heb jij gelegd?

is het naar tevredenheid, wat je terugkrijgt?
wees niet verontwaardigd

als het ontstane niet beantwoord
aan jouw vraagintentie

wees daarom heel secuur
in het afgeven van deze energievorm

want: “het komt nauw”

stel de daarbij de vraag:  “is het voor mijzelf of
voor het publieke individu”



de energie-uitzendingen en energie-ontvangsten
zullen steeds sneller gaan

dus wees alert
in wat je doet

Namasté
Dit was Ra

19 jan 2011

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron/kanaal
 Arthura Hector

 www.ashtarspage.com
©Ashtar Command Nederland 

  
  

http://www.ashtarspage.com/

