ROEST-IN-GOUD
Roest in goud veranderen is niet simpel. Roest ontstaat door de
chemische reactie tussen zuurstof en metaal in de aanwezigheid van
water. Goud roest niet. Twee tegenpolen op het oog. De 1 een resultaat
van een chemische reactie met metaal en de ander een vorm van metaal
die vrij is van die chemische reactie. Zou het dan misschien niet mogelijk
zijn om roest in goud te veranderen?
Om roest in goud te veranderen is alchemie nodig: een combinatie van
wetenschap en magie, die in vroegere eeuwen werd bedreven met het
doel chemische elementen in elkaar te veranderen. Alchemie wordt door
anderen tevens gezien als ‘een historische occulte wetenschap’ en ‘een
vorm van wetenschap gebaseerd op bijgeloof’. Niemand weet zeker of
alchemie echt mogelijk is.
Hoe dan ook, ik denk dat alles in het innerlijk van mensen dat door een
reactie met de buitenwereld is gaan roesten, kan veranderen in goud,
kan groeien naar een staat waar de buitenwereld geen grip meer op
heeft. Dat vergt altijd heling om de roestige plekken schoon te maken en
vaak ook ontwikkeling om de nieuwe, eigen en meer pure staat te
belichamen.
Als de buitenwereld geen grip meer heeft betekent dat niet dat er geen
reactie meer plaatsvindt met de buitenwereld. Het betekent enkel dat
die reactie geen verandering meer veroorzaakt. Waardoor je zelf kunt
blijven wie je bent ook al doen dingen die gebeuren soms pijn of zijn ze
verdrietig. Ik denk dat het als mens van groot belang is om in contact te
zijn met de buitenwereld.
Innerlijke roest in innerlijk goud veranderen betekent vaak de diepste
wortel vinden en helen. Het betekent vaak nieuwe aspecten van jezelf
ontdekken die je nooit had kunnen verzinnen. Het gaat ook over dichtbij
jezelf zijn en blijven, vanuit compassie en eigenliefde. Ik begeleid
anderen in dit type processen. Ik sta naast je als een gids en als een
lotgenoot, om samen roest in goud te veranderen.
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