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Maak dat je uit de doodlopende weg komt! 
De diepe depressie, waarin de menselijke cultuur zich nu bevindt, wordt door de kleinste 
wezens op Aarde veroorzaakt. De familie van microben en virussen is de oudste 
leefgemeenschap, miljarden jaren oud. Zij belichamen de wijsheid van de Aarde en haar 
vermogen om de planeet levend te houden. Wat vertelt de familie van micro-organismen ons 
door onze straten leeg te maken en hele naties onder quarantaine te zetten. 
 
Door de massale overactiviteit van hun mentale activiteiten zijn miljarden mensen bezig deze 
microben, die uitsluitend in het buikgebied horen, omhoog te heffen in het keelgebied. Daar 
zijn ze door de immense magnetische kracht van de collectieve gerichtheid op de rationele 
geest gevangen. In plaats van dat ze het menselijk leven ondersteunen, beginnen ze het nu 
te verstoren. 
 
Poëtisch uitgedrukt is de draak, die zijn plaats heeft in de buik heeft, nu in de keel gevangen 
als gevolg van de menselijke overactiviteit, die niet in overeenstemming is met de wijsheid 
van Gaia. Aldus wordt de broze vrede op de planeet in gevaar gebracht. Om de situatie af te 
koelen, is quarantaine een wijze oplossing (dankjewel, lieve microbenfamilie!). Maar op 
langere termijn dient de cirkel die tussen buik en keel roteert (tussen het levensreservoir en 
de menselijke activiteit) onmiddellijk opnieuw ingesteld te worden. 
 
 
Ondersteunen van de menselijke gezondheid en creativiteit 
-  Ga in vrede zitten. Leg je handen in je schoot zodat er een cirkel gevormd wordt. 
 
-  Stel je voor dat een stroom heldere, waterige energie door de linkerhand omhoogstijgt, 

het keelgebied passeert en door de rechterhand weer naar beneden gaat. De energie kan 
ook in de tegengestelde richting stromen, als dat voor jou beter voelt - of zelfs in beide 
richtingen tegelijkertijd. 

 
- Voeg nu een kleinere cirkel toe, die rond de ster van je keel roteert en de liefdevolle 

intelligentie van het hart met de rationale vermogens van de hersenen verbindt. 
 
-  Neem waar wat er gebeurt, wanneer beide cirkels elkaar in het keelgebied ontmoeten en 

hoe zij interacteren om de menselijke gezondheid en creativiteit te ondersteunen. 
 
-  Verdeel vervolgens de informatie van dit gebied over de wereld om de menselijke familie 

te helpen uit de doodlopende situatie te komen. 
  


