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De verbondenheid met onze Aardse bakermat versterken 
In plaats van de Aarde uitsluitend te identificeren met haar stoffelijke lichaam dienen 
wij onze relatie met het Aardebewustzijn en de Aardeziel te versterken. Ik stel me de 
Aardeziel als een geweldige engel voor die de opgave heeft het materiële gebied van 
het Universum, dat op dit moment nog sluimert, tot leven te wekken.  
Uiterst geslaagd heeft deze engel de paradijsachtige natuur op het Aardoppervlak 
geschapen. Wij mensen dienen Gaia te helpen het door haar geschapene over de 
huidige perfectie heen verder te ontwikkelen, maar we zijn vaak jammer genoeg 
bezig haar te verstoren. Om de koers, die tot verstoring voert, te veranderen dienen 
wij een nieuwe en zuivere relatie met onze bakermat op Aarde en de kern van haar 
ziel op te bouwen. 
 
 
*   Versterken van verbondenheid met de Aardse bakermat  
-   Vind stilte en ga in jezelf naar binnen. 
 
-   Ga zo mogelijk zitten om dichter bij de Aarde te zijn. 
 
-   Voel een emotionele verbinding met de levende Aardekern – daar waar de  
    Aardeziel zich bevindt. Symbolisch gezegd: bouw een nauwe relatie met Moeder  
    en Zuster Aarde op. 
 
-   Ga als tweede, in het verlengde van je wervelkolom, naar beneden naar de Aarde  
    om contact met het chakra op te bouwen dat we met de Aardeziel gemeen  
    hebben. Ik bedoel het chakra dat, als een mens staat, onder diens voeten  
    pulseert. 
 
-   Wees je ervan bewust dat we nog maar kort geleden gezegend zijn met dit  
    energiecentrum, dat de mensen op de Aarde als resonantiepunt met elkaar delen.  
    (Ik bedoel niet het stuitchakra dat de opgave heeft ons op vitaalenergetisch gebied  
    met de Aarde te verbinden.) 
 
-   Neem de kwaliteit van het chakra onder je voeten waar en bekijk of de Aarde op  
    het huidige moment een boodschap voor je heeft. Voel hoe de resonantie  
    een vertrouwd deel van je (nieuwe) wezen wordt. 
 
-   Draag tot slot je verbinding met de Aardeziel uit in het gezamenlijke gebied van  
    het menselijke bewustzijn. Blijf een tijdje in trilling met dit morphogenetische veld  
    om ook anderen te inspireren hun verbinding /relatie met Zuster Aarde te  
    versterken. 
 


