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De juiste visie creëren 
We mogen verward zijn door een veelvoud van veranderingen die in ons en in de 
wereld om ons heen gebeuren. Derhalve is het nodig dat wij ons begrip vernieuwen 
voor wat er in het lichaam van de Aarde en ook in ons eigen, multidimensionale 
lichaam gebeurt. Aan de andere kant is het noodzakelijk dat wij onze visie op de 
toekomst die wij willen co-creëren helder krijgen, zodat we in staat zijn juiste 
besluiten te nemen en passende stappen te zetten. Vanuit dit gezichtspunt is het 
goed als we ons uitgenodigd voelen om de geestelijke wereld om ondersteuning te 
verzoeken, opdat we ons in het aangezicht van de actuele en toekomstige 
veranderingen niet hulpeloos en verward voelen. 
 
 
*   Verzoeken om steun van de geestelijke wereld voor een heldere visie 
-   Zit in vrede en open je handen in de richting van de diepte van de Aarde. Stel je  
    voor hoe je met je handen het centrum van het wezen van de Aarde aanraakt. 
 
-   Laat een stil gesprek tussen jou en de essentie van de Aarde ontstaan. Wees  
    erop gericht dat zij als Gaia, de creatieve Moeder Aarde of als de Geest van de  
    Aarde antwoordt.  
 
-   Hef de vibraties van het stille gesprek met een gebaar van je handen in je  
    hartgebied om de essentie ervan beter te kunnen waarnemen. 
 
-   Open dan je handen naar boven en hef ze omhoog naar het Universum boven je.  
    Stel je voor hoe jij het hemelse gewelf en de sterrenconstellatie aanraakt. 
 
-   Stel je voor dat jouw wens aan de spirituele wereld en aan de engelenregionen op  
    je handpalmen geschreven staat, de bede om ondersteuning voor ons, de  
    wezens van de Aarde, in deze moeilijke overgangstijd van de ene kosmische  
    cyclus in de volgende. 
 
-   Zeg dank. 
 
	


