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Karakteristiek voor de huidige tijd is de dikwijls verschijnende onrust in de zichtbare 
en onzichtbare gebieden. Het lijkt erop alsof Gaia en haar onvermoeibare helpers 
langs twee complementaire wegen werken. 
 
Aan de ene kant verwijderen ze energieën en wezens uit het levende lichaam van  
de Aarde die niet (meer) behoren tot de vitale en spirituele dimensies van Gaia.  
Deze energieken en wezens bestaan binnen het lichaam van Gaia als relicten van 
het verleden; ze zijn verworden tot een soort parasieten. 
 
Aan de ander kant laat Gaia haar wezens en krachten ontwaken, die ze nodig heeft 
om de grote kwantumsprong te volbrengen die past bij de nieuwe inkomende 
kosmische cyclus die leidt tot de verdere ontwikkeling van het universum.  
Dit betekent dat het spectrum van de vitale krachten op dit moment snel verandert  
en dat wij als menselijke wezens uitgedaagd worden in onszelf een nieuw principe 
van balans en welzijn te vinden. Enkel dan kunnen wij behulpzaam zijn in Gaia’s 
transformatieproces. In beide situaties helpt het als je gegrond bent en verbonden 
met de kern van Gaia. Hier een voorstel: 
 
 
*   Aarden door Gaia’s kern aan te raken  
-   Wees aanwezig en in vrede. 
-   Gebruik het interdimensionale portaal, dat zich op het niveau van de Aarde  
    midden tussen je voetzolen bevindt, om te aarden. 
-   Begin op hartniveau ga dan met een imaginaire draad door dit mini-gat de Aarde  
    in en raak de kern van Gaia aan. 
-   Op de terugweg dien je door hetzelfde gat te gaan om omhoog naar het niveau  
    van je hart te gaan, aldus beschrijf je een lemniscaat (de vorm van de 8). 
-   Ga een tijdje door met de visualisatie van deze lemniscaat. 
-   Misschien kun je een gewijzigde oefening bedenken, die beter bij jou past. 
 
 
Als sommige tekens, dromen of inzichten laten zien dat het nodig is dat er iets 
getransformeerd en verlost wordt, kan de meest effectieve methode het gebruik van 
de transformerende kracht van het violette licht zijn. 
 
 
*   Transformeren en verlossen met behulp van violette sterren 
-   Stel je fijn-gestructureerde violette sterren in het zwerk voor, die in staat zijn die  
    krachten of wezens op te zuigen die Gaia moeten verlaten omdat hun tijd voorbij  
    is. Als ze opgezogen worden, worden ze terug getransformeerd naar hun  
    oorspronkelijke matrix en geleid naar de plek in het universum waar hun nieuwe  
    thuis verwacht wordt. 
 
Wees je er van bewust dat de violette sterren geen machines zijn maar levende 
wezens van Gaia die hun werk bewust verrichten. Handel dienovereenkomstig! 
  
Ook: laten we niet vergeten om de innerlijke vrede te bewaren in iedere situatie die 
zich tijdens het Aarde-veranderingsproces kan voordoen. 


