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Kracht van de transmutatie 
In een tijd van sterke veranderingen, zoals de onze, werken krachten die door oude 
culturen geïdentificeerd zijn met de Zwarte Godin, de Godin van de dood en de 
regeneratie. In de christelijk traditie is zij de Zwarte Madonna. Zij is tegelijkertijd 
liefhebbend en afschrikwekkend en is representatief voor de fase van transmutatie 
die een deel van de levenscyclus is. 
Het gevaar in deze tijd is dat onze beschaving deze transmutatiekrachten negeert. 
Wij bevinden ons midden in een kosmische verandering en onderkennen 
desondanks niet de positieve aspecten van de veranderingen. De hele discussie 
gaat erover hoe men de komende veranderingen verhinderen kan. 
 
Over welke positieve aspecten spreek ik hier?  
Het leidt ons naar het ontwaken van de in de mensen rustende potentialen om 
wezens van volledigheid en liefdevolle co-creatoren met Gaia te worden. Opdat wij 
zó kunnen worden, als wij werkelijk zijn, moet de beschavingsstructuur instorten die 
de matrix is van permanente conflicten, en die een valse identiteit van mensen en de 
agressie tegenover de natuur, enz. ondersteunt. 
Als echter de cyclische natuur van de krachten van het veranderingsproces niet 
onderkend wordt, eindigen veranderingen in enorme verwoestingen, zoals wij ze 
heden ten dage meemaken. De Godin van Verandering mag enkel haar destructieve 
aspect tonen. Onderstaande Gaia Touch-oefening staat toe dat beide aspecten van 
het transformatieproces zich in balans met elkaar mogen uitdrukken. 
 
*  1 Onderkennen van de tweeledige natuur van de Godin van Transmutatie 
1  De Gaia Touch-oefening begint door boven je hoofd een cirkel te vormen om de  
    cyclische natuur van het leven te eren. 
 
2  Breng dan je handen naar beneden om voor je hartgebied een op een mandorla  
    gelijkende vorm weer te geven. In de tekening is te zien dat de handen de   
    mandorla vormen met hun bovenkant. Dit betekent dat we te maken hebben met  
    die krachten van het leven die verwoesting veroorzaken.  
    Wees je er ook van bewust dat de mandorla de poort van geboorte verbeeldt, de 
    vulva van Gaia die geboorte geeft aan alle zichtbare en onzichtbare levens- 
    vormen.  

 
 
3  Om de tweeledige natuur van het transmutatieproces te ondersteunen, is het  
    nodig dat we ademhalen door de mandorla gevormd door onze handen. 
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4  Terwijl je inademt, stel je jezelf voor, hoe je de adem uit de gemanifesteerde  
    wereld voor je opneemt in je hartcentrum. Terwijl je uitademt, breng je de adem  
    diep in het gebied achter je hartcentrum. 
 
5  Neem met de volgende ademteug de wijsheid uit de kosmische ruimte achter je  
    rug naar voren toe in je hartcentrum en brengt haar bij de uitademing in de  
    gemanifesteerde wereld voor je. 
 
6  Herhaal deze in- en uitademing minstens drie keer, leg dan je handen in je schoot  
    en luister aandachtig. 
 
 
*   2 Jezelf relateren aan de tweeledige natuur van Gaia 
-   Blijf ademhalen door de mandorla.  
    Zie oefening 1 Onderkennen van de tweeledige natuur van de Godin van  
    Transmutatie. 
 
-   Om jezelf te relateren aan de tweeledige natuur van Gaia, als Godin van  
    Verandering, adem je wit licht van buiten (van het gemanifesteerde leven) in en  
    adem je dit in de ruimte achter je rug uit. Adem vervolgens zwart licht uit de  
    causale wereld in en adem dat in de wereld voor je uit. 
 
 
*   3 Positief beïnvloeden van tragedies 
-   Vergeet niet, steeds door de mandorla te ademen, die je handen voor je  
    hartcentrum vormen.  
    Zie oefening 1 Onderkennen van de tweeledige natuur van de Godin van 
    Transmutatie. 
 
-   Om bezig te zijn met de huidige tragedies in Fukushima en op de Filippijnen (de    
    noösfeer van de Pacific – de Stille Oceaan) adem je de elementaire essentie van  
    de Pacific in en breng je deze ter regeneratie in de ruimte achter je rug (van de  
    Atlantische Oceaan). Dan adem je de elementaire essentie van de Atlantische  
    Oceaan uit de ruimte achter je rug in en adem je haar regenererende en helende  
    krachten uit in de Pacific voor je. 
 
 
De Gaia Touch-oefeningen zijn kosmogrammen of rituelen die of alleen of in groepen 
uitgevoerd kunnen worden. Je kunt ook je eigen Gaia Touch-lichaamstaal 
ontwikkelen. In ieder geval dien je in het kader van de Fukushima-oefeningen in een 
gemeenschappelijk raamwerk te blijven, zodat de energie niet teveel verdwijnt. 
 


