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Ik neem aan dat het niet nodig is deze meditatie meer als een enkele keer uit te 
voeren, misschien is zelfs eenmaal genoeg. 
Daarom stel ik twee andere meditaties voor die we gedurende deze belangrijke 
weken kunnen uitvoeren. Afgelopen nacht had ik twee heldere dromen, die me 
nadrukkelijk opgeroepen hebben om aan onze groep twee visualisaties voor deze 
periode voor te stellen. De tweede kan ook na dit tijdsbestek beoefend worden. 
 
Mij werden twee opgaven bewust gemaakt, waarvan de uitvoering dringend 
noodzakelijk is om een zekere en wrijvingsloze overgang van de ene kosmische 
cyclus naar de volgende mogelijk te maken. 
 
1  De geest van de oude kosmische cyclus dient in waarde in vrijheid gesteld te  
    worden. Als dit niet gebeurt, zal een constante druk ontstaan het pad van de  
    ontwikkelingscyclus op de oude manier te volgen.  
 
2  De verbinding met het centrum van de Aarde moet gedurende de dagen van  
    overgang overeind gehouden te worden. Als er hier geen groep mensen is die de  
    focus op het centrum van Gaia’s Universum overeind houdt, kan de gerichtheid op  
    de nieuwe cyclus verloren gaan 
 
 
*   Afscheid nemen van de geest van de voorbije kosmische cyclus 
-   Wees je bewust van de geest van de oude cyclus die ons ontwikkelingspad,  
    voor zover hij een relatie met de planeet Aarde heeft, gedurende duizenden jaren  
    begeleid heeft. 
    Maak een gebaar van dankbaarheid voor al zijn afgelopen diensten aan het leven. 
-   Begeleid de alomtegenwoordige geest van het oude tijdperk van de omvang van  
    het planetaire gebied naar een enkel punt voor zijn implosie dat zich voor jou  
    bevindt. Als hij door dit punt van implosie gaat, komen zijn kracht en zijn  
    bewustzijn vrij om terug te keren in de achtergrond van het universum en tot rust  
    te komen. 
 
 
*   Openen voor het licht en de liefde van Gaia 
    Denk eraan om gedurende de komende dagen enkele keren de volgende  
    visualisatie te creëren.  
-   Volg je verticale as naar beneden tot in het centrum van de Aarde. Wees daar een  
    tijd met je aandacht aanwezig. 
-   Laat dan deze as tot een kanaal worden waardoor Gaia haar licht en liefde aan  
    jou, aan het leven op de planeet en aan het Universum kan zenden. 
	


