Forhistorien er med os
Forhistorien er med os - hvert sekund, hvert minut og hver time. Hvert øjeblik i vores liv, alt i vores liv, har
rod i vores personlige og fælles forhistorie. Det gælder både stort og småt. At drikke en kop the er at drikke
endnu engang ved moders bryst og af moders blod. Du er atter kim og foster, ganske spæd.
Navlestrengen til din fortid er med i alt hvert øjeblik i dit liv - dybt i det ubevidste i sind og krop. Det ses så
tydeligt i drømme. Dit indre kraftfelt, mønstret i hele dit liv, blev skabt dengang i alle hovedtræk på godt og
ondt.
Men navlestrengen, fortidens snærende bånd, kan slippes når det er set. Processen er livslang, afsluttes
først i døden, men døden kan smages og friheden også. Fortiden kan rummes uden at tynge, når glæden
slippes fri. Da ryger navlestrengen. Føden opnås på anden måde.
Fortiden ligger da i et kæmpe lager af data, som ikke længere tapper energi fra vores hverdagsliv, for
lageret hviler i sig selv med et minimum af støtte. I stedet kan det bruges som inspiration og grundlag for
skabende og fornyende kreativitet, en kreativitet der rummer megen frihed.
Den kreativitet har rod i vores intuition, som også bliver meget fri i sit udtryk, når fortiden er forladt. Indtil da
er den bundet på hænder og fødder af de gamle emotioner og det anspændte indre mønster af
disharmoniske kræfter.
Når energien, når glæden sættes fri, da sker der noget, for samarbejdet på kryds og tværs og andre måder
kan finde sted ubesværet af fortidens tyngde. Den er forladt, beskrevet, og beskrivelsen lagt på lager. Det
frisætter meget af vores rapid access memory og rapid access energy til andre formål, som er sjovere,
varmere, mere opløftende og kærlige, for de rummer, de bæres af respekt for livet og næsten overalt på
jord - i både stort og småt.
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