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De innerlijke schat  
Vanuit ethisch standpunt kan de manier waarop mensen elkaar - en ook de natuurwezens - 
vandaag de dag in het algemeen behandelen niet langer meer geaccepteerd worden. Maar 
het lijkt onmogelijk de situatie te veranderen door de legale controle te intensiveren. Wat 
zeker zou kunnen helpen is de mogelijkheid dat mensen zich zouden herinneren wat hun 
diepere identiteit is en wat de reden is waarom Gaia, de Aarde, de mensheid heeft 
uitgenodigd zich bij haar evolutie aan te sluiten. 
 
De matrix van onze kosmische identiteit is de grote schat die wij, mensen in onszelf dragen. 
 
Het doel van de volgende meditatie is om een plaats te vinden waar het juweel, het kleinood, 
van de menselijke identiteit binnen in ons multidimensionale zijn opgeslagen is. 
 
 
Vinden van de innerlijke schat  
- Stel je voor dat de punt van je borstbeen de stam is van je innerlijke levensboom. Onze 

creatieve kwaliteiten, ons bewustzijn en onze handen vertegenwoordigen de kroon. 
-  De levensboom ontwikkelt zijn wortels aan het eindpunt onderaan het borstbeen. 
- Daar, tussen de wortels van de levensboom zou je kunnen zoeken naar de grootste schat 

die we innerlijk, binnen onszelf, dragen. Je kunt deze schat voorstellen als een juweel met 
veel facetten - de kosmische matrix van de mens. 

- Deze schat is aan elke mens gegeven alvorens deze op het pad van de incarnatie stapte. 
Maar ongelukkigerwijs wordt deze schat over het algemeen vergeten na de landing op 
Aarde. 

- En als je dan het grote juweel tussen de wortels van de levensboom hebt gevonden, 
breng het dan omhoog naar het niveau van je hart, en laat het van daaruit in de wereld 
stralen om medemensen te ondersteunen om wakker te worden en zich opnieuw te 
verbinden met de matrix die ieder van ons in zijn/ haar binnenste draagt. 

 


