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Gaia’s drakenkrachten zijn op het moment dat ze nodig zijn geblokkeerd 
De drakenkrachten zijn de archetypische krachten van het leven. Door hen is het 
leven op aarde pas mogelijk. Op het tijdstip waarop door wegvaging het 
levensorganisme bedreigd wordt, heeft Gaia het nodig dat haar drakenkrachten vrij 
zijn om in staat te zijn het organisme van de planeet bij haar veranderingsproces te 
ondersteunen. Draken zijn tenslotte de engelenwezens van het aardse universum. 
De drakenkrachten zijn te vergelijken met de krachten van een vrouw die een kind 
baart. 
 
Om de geboortegevende vermogens van Gaia te controleren hebben de patriarchale 
samenlevingen eigenaardige patronen uitgevonden om haar oorspronkelijke kracht 
te onderdrukken. Het patroon van de ‘drakendoder’ (bijvoorbeeld Sint Joris) werd 
verzonnen en populair gemaakt. 
 
Niet minder gevaarlijk is het verstopte patroon dat de samenhang tussen vrouwen 
ondergraaft. In plaats van elkaar in hun kosmische rol te ondersteunen om ruimte te 
geven aan de archetypische (draken-)krachten van Gaia, zodat zij in de levens-
weefsels creatief kunnen werken, neigen vrouwen er naartoe slachtoffers van 
afgunst of oppervlakkigheid te worden. Hetzelfde geldt voor de vrouwelijke aspecten 
van mannen. Het is zeer belangrijk deze beide patronen te veranderen.  
Hier zijn enkele voorstellen: 
 
 
*   In het nu brengen van de kwaliteit van de baarmoeder van Gaia 
-   Stel je voor dat je buikholte de baarmoeder van Gaia is. Hoe voelt dit aan?  
    Welke type wezens is daar actief? 
-   Hef dan de ervaren kwaliteit met een overeenkomend gebaar naar de hoogte van  
    je hart (of ook tot je strottenhoofd) en laat deze kwaliteit in de wereld voor je  
    tegenwoordig zijn. 
 
 
*   In het nu brengen van de kwaliteit om van leven zwanger te zijn 
-   Roep een dier, dat via een baarmoeder geboren is, op om achter je rug te komen  
    en om aan jou de kwaliteit over te dragen om zwanger te zijn van het leven. 
-   Deel die kwaliteit die in je buik tevoorschijn komt met je omgeving, zoals hier- 
    boven beschreven. 
 
*   Verzoeken om een draak ofwel waterstroom van verandering 
-   Verzoek Gaia om jou de aanwezigheid van een draak te schenken. 
-   Stel je voor dat hij twee passen achter je rug verschijnt – want dit komt overeen  
    met de positie van de dierlijke voorvaderen (dus een mythisch dier) in de causale  
    wereld. 
-   Sta toe dat zijn kracht in de vorm van zuiver water van daaruit door je lichaam  
    vloeit om alle schaduwen of de boven beschreven patronen van onderdrukking  
    van archetypische krachten en ondergraving van de samenhang tussen  
    vrouwelijke elementen, die in je cellen opgeslagen zijn, uit te wissen. 
-   Stel je voor dat deze waterstroom van verandering ook andere vrouwen op de  
    hele wereld beroert. 


