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De kleine prins 
Wie kent niet het verhaal van de kleine prins van Antoine de Saint-Exupery? 
Afgezien van de bijbel is het misschien wel het wereldwijd meest verspreide boek. 
Deze brede verspreiding kan in het geheugen van de mensen dienen als een 
menigte referentiepunten, die ertoe kunnen bijdragen dat de verloren relatie met  
het vitale en spirituele lichaam van de Aarde herinnerd wordt. 
 
De kleine prins leert ons dat iedere mens op zijn eigen planeet woont die hij 
asteroïde noemt. De asteroïde is te beschouwen als een holografische eenheid van 
de planeet Aarde. Elk van ons draagt deze sinds zijn incarnatie in zich: het verdichte 
deel onder onze voeten en het atmosferische om ons heen. 
Als je jezelf hiervan bewust wordt, is het mogelijk om op een individueel creatieve 
manier te aarden. Te worden tot iemand die met andere wezens kan resoneren, om 
hen op te roepen een nieuwe relatie met onze bakermatplaneet op te bouwen. 
 
 
*   Individueel creatief aarden 
-   Zit met rechte ruggengraat en wees je ervan bewust dat je op ‘je eigen planeet  
    Aarde’ zit. Haar atmosfeer vervult jouw aura. 
 
-   Kijk om je heen in je omgeving vol sterren en verzeker je ervan dat je eigen  
    planeet identiek met de Aarde is. 
 
-   Wees goed geworteld op je asteroïde, op deze fractal van de planeet Aarde, en  
    wees tegelijkertijd flexibel genoeg om haar dimensies te verkondigen.  
    Onderzoek hoe het aanvoelt op deze wijze met de Aarde verbonden te zijn.  
    Hoe is het een deel van de essentie van de Aarde te zijn, van haar vitale volheid  
    en haar veranderingscycli? 
 
-   Word je er dan van bewust dat je ‘jouw’ Aarde met zeer veel andere wezens deelt.  
    Laat derhalve deze Aarde tot haar ware grootte uit te dijen. 
 
-   Probeer gedurende deze kwantumsprong je wortels te behouden. Draag nu  
    het gevoel van geaard zijn, dat je op je asteroïde had, over op de gehele Aarde.  
    Mogelijk onderscheidt dit gevoel van geaard zijn zich van dat op de gewone  
    Aarde, waar het te oppervlakkig is geworden. 
 
-   Wees bereid het gevoel van geaard zijn te delen met je medemensen en andere  
    wezens op Aarde. 
 
Het grote aantal mensen dat onvoldoende geaard is, vormt een van de grootste 
obstakels, waardoor Gaia het moeilijk heeft door de veranderingscycli te gaan. 
 
 


