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Tijdens mijn reizen in dit voorjaar naar Frankrijk, Israël, Italië, Duitsland en Zweden 
heb ik iets zeer opwindends gezien: Ik zie zaden kiemen die gezaaid werden voordat 
de mensheid in de materie, met alle daaraan verbonden uitdagingen, neergedaald is. 
Ik heb het hier over het tijdperk dat de Grieken ‘Het gouden tijdperk’ en andere 
culturen ‘Lemurië’ of ‘Lir’ noemden. 
In die tijd werd het patroon van de holistische mens geschapen – en het jaar 2012 is 
de juiste tijd om dit archetype te wekken. Tot nu was dit patroon inactief, maar nu is 
zijn potentiaal in de heilige landschappen en in elke mens belichaamd.  
In de westelijke cultuur is het godskind in de schoot van de universele moeder de 
meest verbreide voorstelling van deze potentiaal in ons. Een ander beeld is ons 
innerlijke kind – dat over de psychologische betekenis heen kan worden 
geïnterpreteerd. Dit is het patroon waarop de voorgestelde meditatie zich baseert. 
 
 
*   Verenigen met het innerlijke kind 
-   Ga zitten en leg je handen op de bovenbenen zodat de handpalmen naar boven  
    wijzen. Stel je voor dat je de voeten van een kind vasthoudt dat op je schoot staat.  
    Dit innerlijke kind, dat het archetype van de mens van de toekomst representeert  
    (waartoe de mens zich ontwikkelt) is oud genoeg om op eigen voeten te staan. 
 
-   Neem waar in hoeverre dit archetype in jouw eigen kosmos past. Sta dan toe dat  
    dit beeld zich oplost en zich verandert in jouw eigen ervaringen; in jezelf opgaat. 
 
-   Het volwassen kind representeert een van onze fijnstoffelijke mogelijkheden om in  
    het hier en nu tegenwoordig te zijn. 
 
 -  Er is geen richtlijn hoe verder te gaan. Schenk je concentratie aan het genoemde  
    aspect van je innerlijke wezen en volg de inspiratie. De gehanteerde taal moet   
    ontdekt worden om communicatie mogelijk te maken. 
 
-   Soms zullen zich wat schaduwen tonen die het archetype van de perfecte mens  
    op zijn weg van vereniging met het gemanifesteerde zelf beperkt. In dergelijke  
    gevallen helpt de violette kleur van verandering of andere bekende methoden. 
 
-   Wees creatief en open voor het schijnbaar onmogelijke. 
 
 
 


