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Een belangrijk besluit 
De drempel, die wij aan het eind van het jaar 2012 naderen, kan waargenomen 
worden als een belangrijk beslissingspunt, dat betrekking heeft op de toekomst van 
de Aarde en de mensheid. De weg, die het ritme van de kosmische cycli volgt, voert 
in de richting van de toekomstige, multidimensionale Aarde. De andere weg 
representeert het verdere vervolg van de tragisch misvormde weg die de mensheid 
op dit moment gaat. Deze weg voert in een doodlopende straat. 
 
Het is niet voldoende te hopen dat de mensheid uiteindelijk de juiste beslissing zal 
maken in welke richting zij gaat. Het probleem is dat de tegenkrachten, die proberen 
hun controle over de Aarde verder te verzekeren, permanent een soort nevel 
opwekken om het tijdstip van het besluit voor de aandacht van de mensheid te 
verbergen. Het zou een nooit eerder gezien verlies voor de Aarde en al haar wezens 
zijn als dit tijdstip om te besluiten over het hoofd werd gezien. 
De voorgestelde meditatie heeft niet het doel om de beslissing in een bepaalde 
richting te dringen, maar zij dient een impuls te geven om de situatie helder te 
maken. De kunstmatig geproduceerde nevel dient plaats te maken voor helder zicht. 
 
 
*   Verhelderen van het zicht op de toekomstige Aarde en mensen 
-   Kom innerlijk in contact met de water der Aarde: de oceanen, rivieren of meren. 
 
-   Voel hun magnetische kracht, die in staat is, de emotionele nevel, die het heldere  
    verstand van de mensen vernevelt en hen ertoe brengt het tijdstip van het uiterst  
    belangrijke besluit over het hoofd te zien, in haar kristallijne substantie op te  
    zuigen. 
 
-   Ga dan met je aandacht vanuit je hartcentrum rondom je hoofd en verder naar de  
    rugzijde van je lichaam de diepte van de Aarde in. 
 
-   Ga zo diep totdat je de archetypen bereikt die de ontwikkelingscycli van de  
    planeet sturen. 
 
-   Breng van daar de kwaliteiten en visioenen van de toekomstige Aarde en  
    mensheid aan het oppervlak van de planeet. Laat deze als inspiratie voor de juiste  
    beslissing over de continenten verdelen. 
 
-   Behoud de kwaliteiten en visioenen die je beleefd hebt voor enige tijd in je  
    innerlijk.  
    Onderzoek ze diepgaand en deel de kennis met je medemensen als zij daarvoor  
    open staan. 


