Vand er så meget mere – end det vi tror

Vi består af gennemsnitlig 80 % vand,
børn op til ca 90 % og ældre ned til ca 70 %
Hvis vi så begynder at forstå vand som liv givende – og vand som
bærende impulser, strukturer der enten opbygger eller nedbryder
Som i sig bærer en elektrisk impuls – der kan skabe vitalitet
Vitae = vand - så mon vand er lig med liv

På nuværende har vi i langt større grad fået øjet på vands mange
muligheder og facetter – evner, som vi dog for manges
vedkommende endnu ikke kan forklare eller begribe - materialet
herunder er lidt beriget og måske ny viden til at skabe en dybere
refleksion og tanker over:
Hvorledes behandler du, det vand, du modtager i din hverdag –
hvorledes er dit forhold til vand generelt?

Hvilke budskaber gentager du oftest i dit indre – og dersom vand er
bærer af budskaber – hvorledes ser så de ca. 80 % væske ud i struktur
og livs impuls, som du sender rundt i kroppen dagligt.

Hvor ofte tænker du nedgørende om dig elv, dine handlinger, andre
livet i generelt – er der VITAE i de tanker og for du brugt dine indsigter
til vækst og positiv samliv med omgivelserne og dit indre.

Et par tanker om vandet i og omkring dig..
Hvordan har du det med din væske balance?
Hvordan har dit kredsløb det – forhøjet eller nedsat - og skal du yde en ekstra indsats for at det
fungerer..?
Hvordan har dine slimhinder det – altså dine sekreter fra kroppens naturlige områder for sekret –
øjne, mund, næse, ører, svedkirtler, vagina – generelt alle steder hvor sekreter fra kroppen
diffunderer ud til områder du kan iagttage.

Har du det nemt med nærhed og følelser..
Føler du dig invaderet?
Oplever du ikke andre repekterer dine grænser
Oplever du måske, du ikke har det nemt med dine egne følelser og evner

Hvilke budskaber er det vædsken i din krop bærer med rundt til de celler i kroppen, der skal bruge
vædsken til at regenere cellerne, holde organerne optimale, muskler og led samt knogler..
Hvordan kan det transportere affaldet ud hvis det ikke selv har en god struktur der kan se hvad der
er affald og hvad der er byggesten – fordi strukturen i vandet er begyndt at ligne affaldets
strukturer –

Hvordan skal vores organer opretholde en god kondition, hvis det som er dets bygge instruktør og
byggemateriale ikke holder vand – men i stedet får vores ikke kontruktive tankeformer at bygge
med..

Og egentlig er vand jo lys i flydende form –
Så når vi holder vores bevidsthed i lyset – altså tør at være autentiske mod det,
som vi oprindelig er – tør stå ved det lys vi dybest set er skabt gennem – være
autentiske, mod det under vi er skabt gennem - så kan vand sende de rette
informationer til kroppens materialer..
Lys er frekvens – og ren lys er de frekvenser som skaber det vand, der bærer de
stærkeste krystal strukturer – så når vandet øger sin frekvens eller rettere når vi via
bevidstheden højner vores tanker og følelser – til der hvor der er oplysning – i tanke
og sind – når vores følelser begynder at være transparente – og vi:
ikke længere holder fast i mit og dit –
Ikke længere begærer, fordi vi ved, at alt er givet i ret tid og mængde
ikke har oplevelsen af at skulle være adskilte – men vi i stedet er en stor dynamisk
enhed – hvor det som er i den enkelte er det som skaber vækst til enheden og
fællesskabet – så vi gemmer ikke på noget – men lader tingene komme frit frem i
lyset.
Der begynder vi at leve ud fra VITA in CARNA
Liv i stoffet
Liv i sind og krop
Hel lig ånden in carna

Herunder er link til nogle fantastiske og yderst seværdige forsøg med vand og
vands egenskaber

Water has Memory

Alexander Lauterwasser; Swingung
Wasser klangbild 2 af 2
Grandervand – et mysterium
Nasa leger med vand og tyngdekraft samt vands interaktion

