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Netwerk voor wederkerige inspiratie tussen Aarde en mens
De tragische gebeurtenissen die de aardbeving in Japan begeleidden, speciaal
het wegvloeien van nucleaire stoffen in de zee, kunnen als een definitief
waarschuwingsteken gezien worden. Wat betreft de huidige veranderingen van
de Aarde begint onder de huidige omstandigheden een zeer turbulente fase.
De ontstane moeilijkheden dienen als een creatieve uitdaging geaccepteerd te
worden. Aan de ene kant moeten we aandachtig, geconcentreerd en vredevol in ons
innerlijk zijn en aan de andere kant verantwoordelijkheid voor elkaar overnemen;
onze lichamen, familieleden en ons thuis beschermen.
Voor dit doel bestaan er een rij spirituele gereedschappen. Het doel van deze
meditatie is een van deze gereedschappen, dat geschikt is om met de consequenties
van de planetaire crisis om te gaan, aan te wenden; speciaal met de uitdaging van
nucleaire straling.
* Reinigen van problematische energie
- Word je bewust van je innerlijke vrede.
- Activeer de magnetische krachten van je hartcentrum en begin spirituele
ondersteuning, transformatie en heling uit je hogere zelf en hemelse (interstellaire)
bronnen te scheppen.
- Stel je de bronnen voor als stralen, die zich in jouw hart concentreren en ervaar ze
ook zo.
- Schenk dan aandacht aan jouw actuele problemen of aan problematische
energieën in jezelf. Voel dat zij geconcentreerd zijn in het gebied tussen je enkels
en knieën, daar waar het menselijk lichaam met de materiële wereld verbonden is.
- Concentreer je op de stroom blauwe krachten die uit het centrum van de Aarde
vloeien. Zij bewegen de problematische energieën naar de solar plexus.
- Door de interactie van de krachten, die van het centrum van de Aarde uitgaan,
met de spirituele krachten vindt de transmutatie in de solar plexus plaats. Schenk
dit proces een tijdlang jouw aandacht.
- De geneutraliseerde en getransformeerde energie zinkt als grijze stof naar de
Aardekern om in haar lichaam gereïntegreerd te worden.
- Met behulp van je handen en vingers kun je nu informatie uit jouw gereinigde
energieveld sturen naar plaatsen en regio’s die een helingsimpuls nodig hebben.
	
  

