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De mens als verbinding tussen de evolutie van de natuurwezens en de evolutie van de 
engelen. 
Met zijn spirituele zelf neemt de mens aan de evolutie van de engelen deel, die tevens de 
evolutie van het kosmische bewustzijn omvat. Omdat wij gelijktijdig wezens van de Aarde 
zijn, nemen wij ook deel aan de evolutie van Gaia’s wereld van natuurwezens. Door onze 
dubbele identiteit zijn wij mensen een mogelijke verbinding tussen de wereld van de engelen 
en de wereld van de natuurwezens. Als de mensen deze bemiddelingsrol niet op zich 
nemen, kunnen deze beide werelden niet direct samenwerken. In het aangezicht van de 
uitdagingen van de Aardeverandering is het van belang, dat wij ons deze belangrijke rol, die 
aan ons mensen toebedeeld werd, op zijn minst bewust zijn. De samenwerking tussen de 
drie evoluties kan een veilige overgang van de patriarchale heerschappij van ons tijdperk 
naar de epoche van de verbondenheid waarborgen. 
De verbinding van de natuurwezens en de evolutie van de engelen kan op het individuele 
vlak van elke mens geactiveerd worden, als men zijn elementenzelf met het engelachtige 
(spirituele) zelf verbindt. Het hartcentrum is het juiste plek voor deze verbinding 
 
 
Verbinden van de evolutie der natuurwezens met de evolutie van de engelen 
Begin ermee dat je in je hartcentrum aanwezig en gecentreerd bent. Van daaruit kun je 
verbinding tot je engel- en natuurwezen-zelf weer creëren.  
Om de hiërarchische patronen te vermijden, breng je de verbinding niet verticaal maar 
diagonaal tot stand. 
Vanuit je hartcentrum zoek je een punt uit dat, wat verder achter je rug, diep in de Aarde ligt. 
Dit punt staat voor de wereld der natuurwezens. Neem de schoonheid en kracht van dit punt 
waar. 
Volg vervolgens deze diagonale lijn, die het punt in de Aarde met jouw hartcentrum verbindt, 
verder naar voren en ver omhoog voor je lichaam, om een focus in de engelenwereld te 
vinden. 
Terwijl je de verbinding met beide focuspunten in stand houdt, richt je je aandacht enkel op 
je hartcentrum. 


