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De huidige civilisatie is agressief ten opzichte van het planten- en dierenrijk, maar  
we erkennen ze in elk geval nog als levende wezens, ook al wordt het hen niet 
toegestaan zelf hun integriteit zelf te bewaken.  
 
Maar wat gebeurt er met het mineralenrijk? Zijn mineralen niet ook een uitdrukking 
van Gaia's bewustzijn? Worden mineralen niet gedwongen als slaven werkzaam te 
zijn in onze computers en machines? 
Hun vaardigheid dingen te onderscheiden en ideeën in materiële vorm te 
manifesteren wordt te vaak misbruikt voor de menselijke dominantie over de natuur 
en de medemensen. Mineralen worden niet eens als iemand erkend. 
 
 
*  Aandacht voor een steen of kristal 
-   Zoek een steen of een kristal uit en plaats jezelf een tijdje in zijn aura.  
-   Maak je los van alle menselijke projecties op de mineralen; ze moeten ook van  
    alle esoterische en andere goedbedoelde betekenissen vrij worden.  
-   Zit gewoon bij de steen of het kristal en laat deze op zijn eigen manier jou  
    aanspreken of aanraken. Wees je er van bewust dat mineralen meesters in  
    bewustzijn en communicatie zijn.  
 
*  Verdiepende ervaring met een rots of steen – Gaia-Touch-oefening 
-   Kies in de natuur een rots of steen uit.  
-   Stel vast hoe ver zijn uitstraling reikt.  
-   Ga aan de grens van zijn energieveld staan. Als je die grens niet kunt vinden,  
    zoek je gewoon een plek uit. 
-   Schuif dan het energieveld van de steen of rots met je handen in de richting van  
    de steen, blijf hierbij op je plek staan. 
-   Laat na enige ogenblikken de spanning los en laat het energieveld zich in jouw  
    richting uitdijen om zo jou te kunnen aanraken. Nu is het gemakkelijker te voelen  
    wat de steen of rots communiceert.  
-   Hou dit even vol.  
-   Zoek dan een andere steen of rots en ervaar hoe anders die is. 
 
*   Liefde zenden aan een steen, kristal of rots 
-   Vind het hart (centrum) van een steen, kristal of rots.  
-   Laat de straal van zijn aanwezigheid jou aanraken in je hartcentrum.  
-   Hoe voelt dat? 
-   Stuur via deze straal jouw liefde en erkenning voor het bewustzijn van het  
    mineralenrijk terug. 
-   Volg hoe jouw liefde en erkenning over het globale netwerk van kristallen en  
    mineralen verdeeld worden.  
-   Dank hen voor hun geschenk aan het globale levensnetwerk. 
  
 
Vind andere wegen om met het mineralenrijk in contact te komen en te 
communiceren. 


