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De huidige beschaving is, naar het lijkt, niet in staat te overleven zonder nieuwe 
oorlogen voort te brengen. Er zijn diepgaande veranderingen in het bewustzijn en  
in het praktische leven nodig om de patronen te veranderen die ons steeds weer  
in conflicten en het daarmee gepaard gaande bloedvergieten brengen.  
 
Onderstaande suggestie om zieke patronen te transformeren werd voor het eerst,  
in september 2014, als ritueel door vijftig personen uitgevoerd in Plitvice, Kroatië.  
Zij waren op terugreis van Sarajevo en de Balkan, de buikregio van Europa. 
 
Het eerste deel van de meditatie is gewijd aan het grote aantal persoonlijke 
elementenwezens, wier code verminkt werd, omdat ze door het trauma van het 
bloedvergieten in alle oorlogen zijn gegaan.  
 
Door hun overgave aan alle verschillende facetten van het leven bewandelen de  
elementaire wezens altijd de weg van Gaia, en luisteren ze naar haar stem. Als  
ze echter in het bloedvergieten verwikkeld raken, wordt hun code zo veranderd  
dat deze code destructief wordt.  
Er bestaat geen hoop op bestendige vrede, als de enorme erfenis van verminkt 
elementair bewustzijn niet in een neutrale toestand wordt teruggebracht. Als mensen 
zijn wij voor de aangerichte schade aan de wezens van Gaia verantwoordelijk.   
 
Door de oorlogen werd het basale archetype van de mensen ook verminkt. Enkele 
delen van de menselijke matrix hebben hun zinvolheid verloren. De tijd is gekomen 
dat de dode elementen van de menselijke matrix het archetypische patroon van het 
integrale menselijke wezen verlaten om het proces van transformatie te ondergaan 
 
 
*   Suggesties om zieke patronen te transformeren 
     Verbind je met jouw ware essentie en met de essentie van het leven en van alle  
     wezens die om je heen zijn: met bergen, rivieren, dieren, planten, elementaire  
     wezens, ... 
 
1  Creëer een liefdevolle ruimte om de elementaire wereld en houd deze in stand,  
    zodat de deva's, die de juiste code van elk elementair wezen kennen, dit  
    elementaire wezen naderbij kunnen komen en het naar zijn ware essentie kunnen  
    terugleiden. 
 
2  Grijp door de ruimte achter je rug diep in het binnenste van de Aarde; daar waar  
    Gaia de matrix van het integrale menselijke wezen bewaard.  
    Sta de dode elementen van de matrix toe de mandala verlaten.  
    Stel je violette sterren aan de hemel voor, die zo’n sterke magnetische  
    aantrekkingskracht hebben dat ze de dode aspecten van de menselijke matrix  
    naar zich toe trekken om deze op het pad van de transformatie te begeleiden. 
 
3  Houd nu de liefdevolle ruimte om de mensheid in stand en verzoek de engelen  
    van de Aarde en het Universum, dat zij helpen door het menselijke archetype te  
    naderen en de lege plekken van de mandala met nieuwe codes op te vullen, zodat  
    het menselijke wezen gestimuleerd wordt weer een wezen van de vrede te  
    worden. 
 


