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Het hologram in het waterlichaam 
In ons en om ons heen is water. En in het Universum en diep onder de continentaal-
platen bevindt zich gekristalliseerd water. De waterdruppels, die overal om ons heen 
en ook in ons zijn, maken het mogelijk, dat de Aarde als hologram bestaat en dat wij 
als wezens met een lichaam kunnen bestaan. 
 
Een mogelijkheid, om individueel toegang tot Gaia en de wezens van haar schepping 
te krijgen is de wereld te beschouwen als hologram, dat de creatieve ideeën van 
Gaia in het alomvattende universum van het water toont. De uitkomsten zijn het 
lichaam, dat we erven, en de wereld waarin we leven. 
 
Als we de wereld op deze wijze beschouwen, wordt de kunstmatig versterkte 
hardheid van de materiële wereld meer vloeibaar en daardoor meer open voor de 
actuele veranderingen van de Aarde en haar wezens – inclusief de mensen.  
Het zal ons in ons eigen veranderingsproces helpen. 
 
 
*   De hardheid van de materiële wereld meer vloeibaar maken 
-   Stel je voor dat je lichaam met al haar dimensies uit waterdruppels bestaat die in  
    lege ruimte zweven. 
 
-   Bekijk, hoe het voelt, een lichaam te hebben maar nog niet verhard te zijn. 
 
-   Neem waar, hoe je relatie tot jouw lichaam en haar omgeving verandert, wanneer  
    je jezelf bewust wordt dat de wereld om je heen een hologram is, dat zich in  
    ontelbare waterdruppels manifesteert. 
 
-   Neem je eigen bestaan of het bestaan van een ander wezen waar in de spiegel  
    van een enkele waterdruppel. 
 
-   Als je de door jou voorgestelde waterdruppel binnengaat, wat ervaar je dan? 
 
 
Ga door het landschap en kijk om je heen terwijl je jezelf ervan bewust bent dat alles 
wat je ziet een goddelijke verbeelding van de wereld is, die gemanifesteerd is met 
behulp van de creatieve ideeën van Gaia die weerkaatsen in het waterlichaam van 
dat landschap dat samengesteld is uit myriaden van waterdruppels. 
 
 
Sta jezelf toe plezier te hebben in het gegeven dat je verworteld bent in een ander 
element.  Geniet van het vloeibare universum van je wezen. 
 


