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De Aarde verandert snel elk aspect van haar Kosmos, waarin wij mensen leven en waarin 
we met planten, dieren en mineralen de ruimte delen. Het is goed haar veranderingsritme te 
volgen om de verbinding met de levensdraad niet te verliezen.  
 
Natuurlijk is de wereld waarin we gemeenschappelijk met dieren, planten en mineralen leven 
niet de enige. Gaia heeft op verschillende bestaansniveaus diverse “huizen” gecreëerd om 
deze aan uiteenlopende evoluties, die haar gastvriendschap genieten, aan te bieden. Ze 
schept hen als ze nodig zijn en heft hen op als ze geen nut meer hebben. De wereld waarin 
wij nu leven zou als nutteloos beschouwd kunnen worden. En wel daarom omdat de 
menselijke cultuur haar ontgroeid is. De menselijke cultuur is in staat elk scheppingswerktuig 
van Gaia te manipuleren en te blokkeren. In deze situatie kan zij ons niets meer leren. Maar 
een van de hoofdredenen waarom wij de planeet Aarde benaderd hebben en om 
gastvriendschap gebeden hebben is nu juist om van Gaia’s wijsheid te leren.  
 
Op dit moment wonen wij nog in het “oude huis”, terwijl het nieuwe snel voorbereid wordt.  
Mijn ervaring vertelt me dat het tijd is onszelf te wennen aan de nieuwe bestaansregels, die 
in het “nieuwe huis” gelden. Dit betekent allereerst dat we leren hoe we de focus om te 
aarden dien over te dragen van de “oude” in het “nieuwe appartement”. 
 
De beste kans om dit te onderzoeken is door je persoonlijke elementenwezen, spirituele 
gidsen of onzichtbare helpers te verzoeken aan jou de verschillende manieren te tonen om in 
het “nieuwe huis” op jouw eigen wijze te aarden. Van gelijk belang is het de nieuwe ‘woning’ 
te onderzoeken. Hier is mijn voorstel: 
 
 
*   Overdragen van de focus om te aarden in het nieuwe huis 
-   Zit enige tijd in vrede. Wees aanwezig in het hier en nu en verbind je met het centrum van 
    de Aarde en van het Universum. 
    Verbind je verder met de causale gebieden in de ruimte achter je rug en met het doel van  
    je bestaan, dat je als leidende ster voor je lichaam kunt waarnemen. 
 
-   Schep dan een evenbeeld van jezelf. Ga schouder aan schouder naast het evenbeeld 
    zitten, waarbij zijn gezicht in de andere richting, dat wil zeggen naar achteren, kijkt. 
 
-   Identificeer jezelf na een tijdje met je “dubbelganger”. Hoe voelt dit? Misschien wat  
    merkwaardig? Wees jezelf van je aarding bewust. 
 
 
Omdat we in het “oude huis” nog veel te doen hebben, dienen we permanent tussen de twee 
“appartementen” heen en weer te gaan. Vergeet daarbij niet om jezelf steeds weer op de 
nieuwe focus van het bestaan in te stellen. 
 
 
 


