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De oer-liefde 
Het veld van liefde omspant het gehele Universum. Ook als de kracht van de liefde 
niet in te onderscheiden delen uiteengelegd kan worden, kunnen we toch spreken 
van onderscheiden niveaus, waarop de liefde zich manifesteert. Wij kunnen zelfs 
spreken van de multidimensionaliteit van de liefde. 
In het spectrum van de multidimensionale liefde houdt de voorliggende meditatie zich 
bezig met dat wat men als oer-liefde of elementaire liefde zou kunnen benoemen, 
misschien zelfs als feeënliefde. Deze is de basis waarop het levensorganisme zich 
manifesteert. Het is de liefdesimpuls die in de planten- en dierenwereld pulseert. 
Haar geheim betreft de manier waarop de levenskracht zich in lichamelijke vorm 
manifesteert. 
 
Ook mensen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de dans van oer-liefde. Echter zijn 
de mensen zich vaak niet eens van hun bestaan bewust en snijden zij zichzelf af van 
hun elementaire essentie. Het doel van deze maandmeditatie is dit keer om het 
zichzelf uitsluiten te overwinnen en zich opnieuw met het oorspronkelijke veld van 
liefde te verbinden. 
 
 
*   Activeren van de impuls van oer-liefde 
-   Wees je ervan bewust dat onder je navel de oceaan van je emotionele wereld ligt.  
    Met de oceaan van de emotionele wereld is de veelvoud van gevoelens bedoeld  
    die wij delen met andere zichtbare en onzichtbare wezens van de Aarde en van  
    het Universum. 
 
-   Let op je solar plexus, die zoals de zon, uit de diepte van de oceaan opkomt. Zie  
    hoe hij langzaam opstijgt tot hij de hoogte van je hartcentrum bereikt. 
 
-   Nu is hij op het hoogste punt aangekomen en wordt tot een deel van je  
    hartchakra. Als de zon van de solar plexus een is geworden met het hartcentrum  
    heeft zij zich veranderd; ze is getransformeerd. Op welke manier? 
 
-   De getransformeerde zon zinkt nu naar achteren naar de oceaan en verdwijnt  
    tenslotte in zijn diepten. Wees nu zeer opmerkzaam! De gouden bol beweegt zich  
    nu door de te onderscheiden niveaus van je emotionele wereld en activeert de  
    impuls van oer-liefde in jou. 
 
-   Maak jezelf met de dimensies van je emotionele oceaan vertrouwd. Let op de  
    reacties met betrekking tot de hartkwaliteit van de gouden bol. Geniet! Wees  
    creatief! Veranker de nieuwe vibraties in je lichaam! 
 
-   Deel tot slot de kwaliteiten, die je ervaren hebt, met andere wezens rondom je en  
    in de hele wereld. 


