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Verdiepen van onze relatie met de natuurwezens 
De winter lijkt niet het juiste tijdstip te zijn om met natuurwezens zoals planten, 
groenten of bomen in gesprek te raken. Het lijkt meer geschikt voor een meditatief 
contact met grotere wezens zoals bergen, rivieren en oceanen. De meditatieve 
afstand is vaak behulpzaam om hen in hun totaliteit waar te nemen. 
In een mythische taal zou men dit communicatie met reuzen noemen. Een berg of 
meer kan als gigantisch bewustzijnsveld of zogenaamde ‘noösfeer’ beschouwd 
worden. Enerzijds doelt mijn voorstel erop deze wezens te ervaren en anderzijds hen 
vreugde te schenken, als wij hun ware kern erkennen en hun hart raken.  
Om te communiceren stel ik de mandorlavorm voor als werkwijze. Deze 
geometrische vorm ontstaat als twee druppels elkaar raken, zodat ze twee hoeken 
en twee bogen vormen, en wordt ook ‘Vesica Piscis’ of visblaas genoemd. In ons 
geval is de vorm zelf niet zo belangrijk als haar principe als communicatievorm. 
 
 
*   Verdiepen van onze relatie met de natuurwezens 
-   Allereerst dien je jezelf als een rond energieveld te zien. Wees tegenwoordig in je  
    eigen lichtruimte. 
 
-   Kies het natuurwezen met wie je contact wilt opnemen. Nodig dit wezen uit in de  
    vorm van innerlijke beelden, van bergen, rivieren, oceanen, enz. uit je    
    herinneringen en ervaringen die je in je relatie met de uitgekozen reus had. 
 
-   Wees je ervan bewust dat de berg, rivier of het meer net als jij door een perfecte  
    lichtsfeer omhuld is. Het is niet nodig om je op dit beeld te concentreren. 
    Belangrijker is het gevoel van integriteit en de diepe achting voor deze  
    gigantische wezens van de elementaire wereld (elementenwereld). 
 
-   Sta dan toe dat jouw lichtsfeer zich met die van het uitgenodigde wezen overlapt  
    zoals dat in een mandorla geschiedt. Nu is het wezen in zijn totaliteit in jou 
    tegenwoordig en jij in hem; zonder dat je jouw identiteit verliest. 
 
-   Dan is de tijd gekomen de tegenwoordigheid van de reus te voelen, zijn  
    verschillende niveaus te beleven en misschien een stille conversatie te voeren.  
    Wees je ervan bewust dat voor de natuurwezens het contact met mensen net zo  
    waardevol is als voor ons het contact met hen. 


