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Ik zie de unieke kracht en schoonheid van de huidige tijd in het feit dat parallel aan 
het Aardeveranderingsproces een veel grotere cyclus van verandering draait waarin 
ons universum betrokken is. Simpel gezegd verandert het universum dat op de hiër-
archische principes gebouwd is in een ‘democratische’ type kosmos georganiseerd 
op de horizontale netwerken van delen, synergie en liefdevolle relaties tussen 
verschillende werelden, wezens en dimensies. 
 
De kennis over deze gigantische veranderingscyclus werd de mensheid gebracht 
door Christus gedurende zijn korte incarnatieperiode als Jezus van Nazareth.  
Sinds dat moment houdt de engelachtige bewustzijnssfeer in samenwerking met 
Gaia en haar elementenwezens de verbinding tussen de Aarde en de kosmische 
transformatiecyclus vast. 
Door een opmerkelijke droom een paar dagen geleden werd ik me ervan bewust dat 
er een kracht werkzaam is die probeert Gaia en haar evoluties te scheiden van het 
engelenbewustzijn, dat de drijvende kracht is achter de genoemde kosmische 
dimensie van verandering. Als deze scheiding lukt, bestaat het gevaar dat de Aarde 
vertraagt en de stuwkracht rond universele transformatie verliest.   
Dit is het moment om Gaia, de Moeder van het Leven, te ondersteunen. Als de 
Aarde afgescheiden wordt van het engelenbewustzijn dan kan de draad van trans-
formatie die verbonden is met onze thuisplaneet verloren zijn. 
Zoek eigen wegen om de beschreven situatie te onderzoeken of de weg om Gaia op 
dit moment te ondersteunen. Mijn voorstel om gezamenlijk aan dit thema te werken 
is het volgende: 
 
*   Engelenbewustzijn verbinden met de essentie van Gaia 
-   Het is mogelijk om de meditatie alleen te doen of te verbinden met de imaginaire  
    groep die samenwerkt in het project van de maandmeditatie. Verbeeld je in het  
    laatste geval samen een cirkel te vormen die gezamenlijk beweegt. 
 
-   Stel je voor hoe je diep in de Aarde duikt terwijl je ervan bewust bent dat het  
    planetenlichaam op de eerste plaats een bewustzijnsvorm is. 
 
-   Veranker jezelf in de diepte van de Aarde met vele tere maar sterke wortels. 
 
-   Ga dan omhoog naar het Aardoppervlak en neem de wortels mee. 
 
-   Nadat je het oppervlak bereikt hebt, pauzeer je om af stemmen op het horizontale  
    levensweb. 
 
-   Stijg verder omhoog naar de hoogten van het universum en neem daarbij de bos 
    wortels mee. 
 
-   Stel je voor dat je hoog in het universum het engelenbewustzijn aanraakt. Pauzeer 
    en neem waar hoe het voelt. 
 
-   Ga dan weer omlaag en breng de ervaring van de engelenwereld diep in de Aarde 
    om het engelenbewustzijn weer te verbinden met de essentie van Gaia. 
 
-   Het is aan te raden om het omhoog- en omlaag-gaan enkele keren te herhalen.  
    Sluit de meditatie af door rechtop te staan nadat je (in een afdaling) het oppervlak  
    van Aarde weer bereikt hebt. 


