Beschrijving
De QRS pressence

De QRS pressence is een weerklank versterker vanuit collectief bewustzijn.
QRS staat voor curious, Engels voor ‘ nieuwsgierig, benieuwd zijn, belangstelling hebben’.
Je kan het gebruiken in situaties waarin je innerlijke vreugde ervaart en dat het liefst wil delen met
anderen, onder meer om te ervaren hoe dat resoneert in het grotere geheel waar je deel van
uitmaakt.
Zelfs als je alleen bent, kun je deze pressence gebruiken op momenten dat je innerlijke
levensvreugde ervaart en energetisch feedback erop ontvangen, een resonantie vanuit het collectief
bewuste.
(Meer ( Engelstalige) info over het collectief bewuste heb ik online gepubliceerd als blog op
lovingtheknowing.blogsport.com)
Die weerklank is altijd bemoedigend en opbouwend. Het collectief bewuste resoneert mee op je
levensvreugde en je ziel pikt dat op.
Hoe meer je vreugde veroorzaakt is door een constructieve harmonieuze bijdrage aan de wereld van
je talenten, in lijn met je hoogste waarheid en je geweten, hoe sterker de echo van die weerklank.
En altijd geeft het je ook speelse suggesties mee in welke richting je je vaardigheden en begrip nu
relatief eenvoudig verder zou kunnen ontwikkelen.
(Lees de beschrijving van de Universal Guide to Resonating with Joy in Communities voor een dieper
begrip van waarom dit meeresoneren met jouw vreugde jouw ontwikkeling en die van de
gemeenschap waarin je leeft bevordert.)
Je kan ook een paar druppels van deze pressence toevoegen aan je bellenblaassopje (zie bellenblaas
suggestie in de basis-informatie van filofilie), zodat wanneer je vreugde deelt in een groep, visueel
kenbaar maakt dat je vreugde beleeft en wilt delen, het collectief bewuste ook actief uitgenodigd
wordt om mee te resoneren.
Zelfs mensen die het spannend vinden om mee te resoneren met de vreugde van een iemand in de
groep, zullen op zielsniveau oppikken dat er een veel groter collectief op dezelfde frequentie
meeresoneert. Dat vergroot het gevoel van veiligheid om ook dat talent in te durven zetten.
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Bedankt voor het in acht nemen van mijn 2 speelvoorwaarden:
1- Als je hier met anderen over communiceert, vermeld dan de bron:
Esther Dageraad, 1U Company.
2- Wanneer je ervaart dat het gebruik van mijn talenten en expertise in
belangrijke mate bijdraagt aan de kwaliteit van jouw leven, dan zie
ik ook graag hoe jouw talenten en expertise een belangrijke bijdrage
aan het mijne kunnen leveren.

Dat geeft de doorstroom van helende en creatieve krachten in de gemeenschap nog een extra zetje
in de goede richting…. ( als je tenminste van vrede, harmonie, plezier en gedeelde levensvreugde en
het ontwikkelen van alle aanwezige talenten in de groep houdt, natuurlijk  )
Zelfs als je geloofssysteem zo zijn ( begrijpelijke !) twijfels heeft bij deze methode, vraag jezelf dan
ook nog een moment af…. “hoe reageert mijn ziel?”
Als je middenrif een tintelend gevoel begint te geven, op dit moment, alsof een vlinder zich roert aan
je binnenkant... .dan zegt je ziel waarschijnlijk 'ja'.
Ja, laten we hier mee gaan spelen.

De keuze is echter aan jou, altijd.
Geniet van je dag,

Esther Dageraad
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