
 

“Blauwe Nacht droomt overvloed” 
Ingezonden bijdrage door Robbert Sedee 

Beste lezer, als een van de geschorsten en ondertekenaars van het feitenrelaas, en als 
iemand die zich graag bezighoudt met 'heilige' geometrie, =jdcycli en patronen van allerlei aard en 
oorsprong kwam ik uit op een inspira=e post van Siska Kroondijk. 

Wat bij mij resoneerde en ik als bijdrage zie, is het delen van onderstaande beleving  in haar verhaal. Het 
belang van zelEekrach=ging en zelfsturing. Immers, hoe kan ik goed samenwerken als ik mijn eigen 
routekaart, kompas en uniciteit niet ken? Lees hier verder over: ‘Blauwe Nacht droomt overvloed’  

‘Blauwe Nacht droomt overvloed’ 
  
Nacht kijkt naar binnen en maakt de reis naar het Zelf – een pelgrimstocht naar het Heiligdom in jezelf  
om de geschenken te ervaren die daar op je wachten… 
  
Hier maak je contact met je Ware Wezenlijke kern, je eigen centrum  
– om te ont-dekken wat alleen jij tot uiDng kan brengen…  
  
Daar ben je je eigen lichtvonken aan het beademen  
– vanuit AandachDgheid… 
  
Juist vanuit je innerlijke afgestemdheid 
geef je geboortes via je adem, je aanwezigheid, 
doordat het invloed heeH op je energieveld, je aura 
– en daarmee acDveer je het grotere veld om je heen… 
  
Vanuit een constant uitzuiverende afstemming 
volg je je ingevingen vanuit je buik, waar je intuïDe woont. 
  
Het is dé plek die de boMen van je ware wilde natuur draagt 
– Zij wéét de weg, zij kent de Tijd… 
  
Als je je opent voor iets groters wat door je heen wil stromen 
en jouw hand alDjd vasthoudt,  
dan ga je de wereld van het mysDeke binnen, iets wat alleen voelbaar is van binnen,  
echter creaDes laat ontstaan 
die het hoofd niet had kunnen bedenken… 
Blauwe Nacht inspireert je om je te openen  
voor de magiër die in jou woont 
– want zo kan zij jou laten toveren…. 
  
Zij laat je uniekheid vrij – en deze is werkelijk zalig! 
  
Als je je afvraagt wat onze grootste bijdrage 
aan het geheel zou kunnen zijn, 
dan is het je ware pure expressie vrij laten, 
want zij ont-haakt je uit alle systemen die smorend zijn 
voor je ware stroming, je sensuele natuur, je sappigheid, 
je creaDeve natuur en innige tevredenheid…  

---- 

Weldadige groet, 
Robbert Sedee
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