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De catastrofen van de laatste weken hebben mij opgeroepen nader te onderzoeken 
wat er zich achter deze dramatische ecologische gebeurtenissen afspeelt. 
Mijn waarneming, die ik met de leden van mijn familie deel, is de volgende: de 
bodem waarop wij gemeenzaam met alle andere wezens der Aarde staan, verliest 
zijn vermogen de gemanifesteerde wereld geaard te houden. 
Het schijnt alsof de platen van hard geworden mineralen onder onze voeten breken 
als ijsplaten in het voorjaar in de zee. 
Voor het lichaam is het een moeilijk proces omdat het zijn aarding verliest. 
 
Als oplossing van dit probleem neem ik een andere bodemstructuur waar die uit de 
Aarde opduikt. Zij bestaat niet uit vaste maar uit vloeibare mineralen. Men kan zich 
dat voorstellen als de Dode Zee in Israël, die zozeer met mineralen verzadigd is dat 
men bijna op zijn oppervlak kan lopen.  
Het doel van de maandmeditatie is dat je bewust wordt van de nieuwe bodem, die  
uit het binnenste van de Aarde opstijgt en die een nieuwe stabiliteit van het 
oppervlak van onze planeet mogelijk maakt. 
 
Het is dringend nodig dat een groep mensen dit geschenk van Gaia onderkent en 
daarvoor dankzegt. De tegenkrachten verzoeken het, vanwege de helende krachten 
ervan, te verstoppen voor het menselijke ras. Met het nieuwe oppervlak komt ook 
een nieuwe vorm van aarding. 
 
 
*   Ondersteunen van de manifestatie van het nieuwe aardoppervlak  
     Stel je voor dat je met je handen in de bodem grijpt en hef de laag van vloeibare  
     mineralen aan de oppervlakte van de plek en de omgeving, waar jij je bevindt. 
     Onderzoek met je waarnemingsvermogen hoe de nieuwe bodem aanvoelt. 
     Wees je ervan bewust dat de nieuwe bodem niet enkel, zoals gewoonlijk, onder je  
     voeten is. Op grond van zijn half-vloeibare natuur verdeelt hij zich ook over de  
     oppervlakte, zodat ook bomen daarin zeker kunnen zijn. Ik geloof ook dat hij zijn  
     eigen intelligentie heeft en alles wat noodzakelijk is kan manifesteren. 
     Vind je eigen relatie met dit nieuw-verschijnende geschenk van Gaia. 
 
 
*   Het nieuwe aardingsprincipe 
     Omdat de nieuwe bodem niet enkel onder de voeten bestaat helpt het ook niet     
     om je enkel in de Aarde te verankeren. De aarding krijgt nu een energetisch  
     karakter. 
     Eén oefening houdt in om je met behulp van kleine lichtstralen met de levende  
     omgeving om je heen te verbinden. 
     Of je kunt je voorstellen dat fijne verbindingsdraden van het punt tussen je voeten  
     in alle richtingen gaan en je met de vloeibare mineraal-Aarde verbinden. 
     Voel hoe je in het levensweefsel ingebed bent. 
     Experimenteer, als je moeilijkheden ondervindt, gezondheidsproblemen hebt of  
     niet rustig slapen kunt, of je geaard bent. 


