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De afgelopen maand, werkend in Amerika en Scandinavië, realiseerde ik me dat het 
mineralenrijk een actieve fase van ontwaken binnenstapt. Als je je ervan bewust bent 
dat mineralen hoofdzakelijk zuiver bewustzijn zijn, wordt het relatief gemakkelijk hun 
wereld binnen te gaan, hun dimensies te leren kennen en met hen te communiceren. 
 
Niet minder belangrijk is het mineralen als wijze levende wezens te erkennen en 
bewust te zijn dat het mogelijk is in hun wereld te bewegen omdat dit het menselijke 
vooroordeel dat stenen harde en domme objecten zouden zijn verbrijzeld. Als 
resultaat van deze zienswijze zou het niet meer mogelijk moeten zijn stenen te 
misbruiken voor het maken van wapens en andere destructieve technologieën.  
 
Het afbreken van de foutieve gedachtegang betekent in het menselijk bewustzijn 
meer ruimte creëren om de onmetelijke veranderingen te accepteren die tegen-
woordig plaatsvinden terwijl het lichaam van de Aarde (en ook dat van de mens) 
dichter bij het herstel van haar meerdimensionale natuur komt.  
Het foutieve geloof in de objectieve natuur van stenen houdt de lithosfeer van de 
Aarde te dicht zodat de opkomende veranderingen gedwongen zijn hun destructieve 
krachten aan te wenden om het vernieuwde lichaam van de Aarde te manifesteren. 
 
 
*   Betreden van de ruimte van een steen, mineraal of kristal  
-   Wees aanwezig in je lichaam en vraag om toestemming.  
-   Een goede manier om de wereld van een steen te betreden is jezelf spiraalvormig  
    naar binnen te bewegen 
-   Stel je voor hoe je spiraalvorming rond je lichaam en door de ruimte achter je rug  
    gaat en dan de steen of het kristal van de zijkant betreedt. 
-   Twijfel er geen moment aan dat het mogelijk is om een steen of een kristal te  
    betreden, omdat jullie beiden voornamelijk bewustzijn zijn. 
-   Verzamel ervaringen betreffende het contact maken met stenen en mineralen om  
    hun pad van ontwaken te ondersteunen 
-   Praat met hen en luister naar hun antwoorden. 
 
 
*  Mineralen bevrijden van de verplichting de menselijke wil te volgen indien  
   deze tegen het leven werkt 
-   Stel je voor dat enkele van de grote bergketens achter je rug aanwezig zijn. Zij  
    representeren de machtige ouders van stenen, mineralen en kristallen. 
-   Wees bewust van hun magnetische kracht om menselijke projecties, die toestaan  
    dat stenen, mineralen en kristallen gebruikt worden voor de menselijke egocen- 
    trische wil, op te zuigen en te transformeren. 
-   Om dit type projecties van de mineralenwereld los te koppelen kun je ook de Gaia  
    Touch oefening van loskoppeling hanteren (Zie mijn boek Universe of the Human     
    body, Lindisfarne Books 2016, pagina 192, of Universum des menschlichen  
    Körpers’, AT Verlag 2015, pagina 210).  
-   Terwijl je het minerale koninkrijk vrij van menselijke projecties verklaart, dien je  
    jezelf te onderkennen als een holografisch deel (een fractal) van de mensheid. 
 
Ik wens je veel plezier in het contact maken met het minerale koninkrijk, 
 
Marko Pogačnik	


