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Word wakker! 
De uitdaging, welke de mensheid zich nu gesteld ziet, is enerzijds met de mogelijkheden van 
onze kelen verbonden en anderzijds met het gevaar van de hitte. De keel is de bron van het 
creatieve woord, en staat voor het menselijke vermogen tot schepping. Scheppend bezig zijn 
kan betekenen, gezondheid en vrede te creëren, maar ook conflicten en verstoring. Het is nu 
tijd wakker te worden en te erkennen dat de mensen van Gaia de prachtige gave geërfd 
hebben, creatieve wezens te zijn zoals zij. Omdat echter vele mensen zich niet van dit 
geschenk bewust zijn en niet als bewuste, liefdevolle mensen handelen, beginnen enkele 
vreemde krachten, die ons om dit geschenk benijden, van binnen en buiten dit vermogen te 
ondergraven om het voor hun eigen doelen, die niet in het Boek van het Leven beschreven 
staan, te gebruiken. De enorme en krachtige gemeenschap van microben, die zo oud en wijs 
als het leven zijn, heeft alarm geslagen. Luisteren wij? Begrijpen wij waarom - of handelen 
wij enkel vanuit angst? 
De volgende meditatie kan helpen, de trend te keren: 
 
 
Uitbreiden van de aura van koel licht 
- Wees aanwezig in het universum van jouw zijn/ bestaan. Concentreer je aandacht op het 

punt achter je strottenhoofd. 
 
-  Zie dit punt als gouden knoop, die de dunne maar krachtige draad tezamen houdt, die het 

hart van de Aarde met het centrum van het Universum verbindt. Volg deze draad (van 
koel sterrenlicht) met jouw imaginatie in beide richtingen en verzeker jezelf, dat de 
verbinding (de knoop) van het punt precies goed in de ‘enorme’ sfeer van je keelbereik 
gefocust is. Deels reikt deze ruimte in je hoofdruimte en deels in je hartruimte. 

 
- De ruimte van je keel bestaat uit een groot aantal deeltjes, die steeds in beweging zijn: 

cellen, microben, levensatomen, lichtfotonen, elektrische impulsen, minerale deeltjes, enz. 
Als zij zich niet door het koele sterrenlicht, dat wij hiervoor als verbinding tussen de centra 
van de Aarde en van het Universum gevonden hebben, tezamen worden gehouden, 
zouden zij zich in alle richtingen verstrooien. Waarom koel licht? Het licht van de sterren is 
koel (bekijk de nachthemel maar), omdat het met de universele waarheid resoneert. (Het 
licht van het hart is warm!) 

 
- Het licht van het binnenste van de ster weerspiegelt zich in alle (genoemde) delen en 

schept rondom hen een geometrisch patroon, dat rijk aan kleuren en tonen is en zich 
steeds in beweging bevindt. Concentreer je korte tijd op dit proces, zodat het perfecte 
patroon van jouw keelbereik zich kan vormen. 

 
- Let op de aura van licht, welke zich tijdens de meditatie allereerst in het bereik van je 

strottenhoofd opbouwt en daarna om je hele lichaam heen vormt. Breid dit aura als een 
vredesgolf en als wekroep door het lichaam van de mensheid uit. 

 


