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De dromen van de laatste dagen – of het nu de mijne zijn of die van mijn 
metgezellen – doen verwachten dat een nieuwe stap met betrekking tot de 
verandering in voorbereiding is. Ze lijken ons vooraf te waarschuwen dat een verdere 
belangrijke stap in de richting van de manifestatie van het multidimensionale 
Aardelichaam eraan komt. 
Ook als deze veranderingen zich nog achter de gemanifesteerde realiteit bevinden – 
in de zogenaamde causale dimensie – dienen we hen te herkennen en door onze 
aandacht te ondersteunen, om hun mogelijk catastrofale uitdrukking te vermijden. 
Mijn droom van de afgelopen nacht is karakteristiek. Welke kant ik ook opkijk, de 
wereld is met water bedekt. De grote vloed? Maar ik zie mensen, zoals ze heel 
normaal met hun boten rondvaren of met hun koffers naar hun werk zwemmen... 
Aan de andere kant kan dit ook betekenen dat het water van beslissende betekenis 
is om vredevolle veranderingen zeker te stellen – het doel waarvoor we ons werk 
doen. De voorstellen/ visualisaties die ik voor de meditatie van de maand voorstel 
zouden de volgende elementen kunnen bevatten: 
 
*   Bewust zijn van het waterlichaam 
-   Het is belangrijk, om je van de alomtegenwoordige aanwezigheid van het water  
    bewust te zijn, zo dat Gaia’s ambitie, een nieuw ruimte- en tijdsstructuur te  
    scheppen, succesvol kan zijn. 
    Stel je voor, hoe zuiver water uit de diepte van de Aarde omhoog borrelt, welk de  
    fijnstoffelijke lichamen van de Aarde vernieuwen. Het is even belangrijk zich van  
    het eigen waterlichaam bewust te zijn. 
 
*   Werken met diergroepen die kristallijne energievelden door waterlichamen  
    kunnen zenden 
-   Het tweede element is de bijdrage van de dierenwereld. Met name enkele  
    hoogontwikkelde dieren zoals paarden hebben het vermogen, fijnstoffelijk  
    bewustzijnsvelden uit te zenden en minerale (misschien kristallijne) energievelden  
    in de omgeving te verspreiden. Zij heb ook het vermogen de waterlichamen van  
    de Aarde om te zetten in die levensschenkende kwaliteit die wij van de oceanen  
    maar ook van het moederlijf kennen. Je kunt je groepen dieren voorstellen, die  
    kristallijne energievelden door het waterlichaam van de Aarde uitzenden. De  
    verdeelkracht wordt door vurige vonken ontstoken die uit de lichamen van de  
    dieren tevoorschijn komen. 
 
*   Bewust worden van de eigen te manifesteren etherische waarde 
-   Het derde element van de meditatie is jouw zuiverheid met betrekking tot de  
    etherische waarde die jij in je leven zou willen manifesteren. Deze kan als een  
    loodrechte staf voorgesteld worden die parallel aan je ruggengraat staat. Dit is  
    de verticale scepter waar omheen het proces zich ontwikkelt. 
 
*   Bevrijd de sprookjeswereld van haar sprookjesimago 
-   Het vierde belangrijke element in dit proces is de sprookjeswereld (de elementaire  
    wereld) bevrijden van haar sprookjesimago, zodat zijn gemanifesteerde wezens  
    onze begeleiders kunnen worden in de evolutie van het leven op de planeet, die  
    wij als onze bakermat met hen delen. 
 
Vind je eigen weg een bijpassende meditatie te creëren of met enkele van de 
voorgestelde elementen te werken. Individuele creatieve bijdragen zijn van grote 
waarde. 


