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Gaia de ring van de macht teruggeven 
Op een bepaald punt in de ontwikkeling van de vrije, geïndividualiseerde mens zijn 
we begonnen de macht over de aarde en haar evoluties in onze handen te 
concentreren. De resultaten zijn goed en slecht. We hebben veel over de wetten  
van het leven geleerd en hebben de grenzen van onze creativiteit onderkend. 
Aan de andere kant hebben we een grote en complexe verstoring van de 
levensgebieden van de Aarde en haar levensrijken veroorzaakt. De school is uit.  
 
Wij dienen Gaia, de Ziel van de Aarde, de ring van macht terug te geven, voordat  
de verstorende tendensen onomkeerbaar worden. Gaia is de spirituele autoriteit,  
die in staat is juist met de creatieve krachten van de ‘blauwe planeet’ om te gaan. 
Laat ons dit ritueel individueel ten behoeve van het hoogste goed van de gehele 
mensheid uitvoeren. 
 
 
*   Teruggeven van de ring van macht aan Gaia 
-   Wees je bewust van de ring van macht in je lichaam. Hij bevindt zich in het gebied  
    van de solar plexus, direct onder het middenrif. 
 
-   Stel je voor hoe je de ring in je handen neemt en voer een bijpassend gebaar uit. 
 
-   Neem de ring uit je lichaam en laat hem langzaam in de richting van het centrum  
    van de Aarde vallen. Hij valt door verschillende lagen, en gaat zo door het proces  
    van verandering en uiteindelijk van ontbinding. 
 
-   De eerste laag waardoor hij valt is het gebied van de lucht onder je handen, dus  
    door het element lucht. 
 
-   Daarna komen de lagen van de elementen aarde, water en vuur. Neem het  
    transformatieproces waar, als de ring door de lagen van de vier elementen valt! 
 
-   Hierna valt de ring door het inwendige gebied van de Aarde. Het is mogelijk dat  
    hier nog krachten bestaan die willen verhinderen dat de mensheid van de macht  
    bevrijd wordt die zij tot zich getrokken heeft. Wees sterk in je besluit de ring van  
    macht aan Gaia terug te geven. Je kunt de Aartsengel Michael om hulp verzoeken  
    of de transformerende kracht van violette stralen inzetten. Wees creatief! 
 
-   Verzeker je ervan dat de ring van macht tenslotte in het zuivere licht van het  
    Aardecentrum is opgelost. 
 
-   Luister nu naar het mogelijke antwoord van de Moeder van het Leven.  
    Laat alle wezens in je omgeving ervan genieten. 
 
 
 
	


