
It's in the name!
Creatieve opdracht.



Voor deze opdracht mag je de bril van onderzoeker op
zettenen.... Je eigen namen gaan onderzoeken.

Je kan het zo zien dat je 'toevallig' bent geboren in het
systeem waar je bent opgegroeid maar is het niet veel
leuker om je te realiseren dat niets toeval is? En dat een
hoger deel van jou (je hogere of toekomstige zelf of
innerlijke wijsheid) een aantal clues voor jou heeft
achtergelaten die dichterbij zijn dan je denkt?

It's in the name honey!

 
Sacred Root



Opdracht

Wat is je naam? Je namen? Je familie namen?

Wat betekenen ze? In de mythologie? Boeken?
Geschriften? Internet? Zoek niet te letterlijk en wees
creatief.

Vragen die je kunnen helpen:
Wat is de achtergrond van je naam? 
Waarom hebben je ouders jou deze naam gegeven? 
En hoe is dat voor jou? 
Is dit een moment om jouw betekenis aan je naam te
geven? 

Zodra jij de root van je naam weet kan je ermee spelen en
misschien vind je verborgen boodschappen over wat je hier
precies op aarde komt doen en komt leren.

Weet dat de Bron of het Universum geen fouten maakt en
dat niets toeval is. Alles heeft een betekenis die steeds
dieper gaat.

Wat je ook kunt doen, is de intentie zetten dat je meer over
je namen wilt weten. Sta open voor het antwoord uit
onverwachte hoeken.
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Ook jouw geboortedatum is geen toeval. Volgens de
wetenschapper Tesla communiceert het universum met je
in getallen omdat de bron bestaat uit wiskundige reeksen.

Bereken je numerologie door alle cijfers in je geboorte getal
bij elkaar op te tellen.

Dit kan ook online als je numerologie opzoekt, en daar kan
je meteen vinden wat het betekent al raden we je aan om
vooral zelf te voelen en weer te vragen aan je innerlijke
wijsheid wat dit nummer betekent.

Vaak zie je dat belangrijke gebeurtenissen op een bepaalde
leeftijd gebeurden of op een bepaalde dag.

Sommige getallen geven je ook antwoorden of komen op je
pad bij verschillende vragen zoals:
- Wat mag ik leren?
- Wie mag ik vergeven ?
- Wat mogen ik mezelf meer gunnen?

Ook geven onze gidsen en families van andere werelden
ons steuntjes in de rug door via getallen te communiceren. 

Schrijf over je ervaringen in je boekje en deel erover met je
Soulsister en de Tribe.

 
Sacred Root


