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De uitdaging voor 2012
Het nieuwe jaar 2012 is geworden tot symbool van verschillende uitdagingen, die
voor ons mensen en onze geliefde planeet aanstaande zijn. Een daarvan is beslist
hoe wij ons eigen wezen en de Aarde verder openen voor de vitale spirituele
gebieden van het meerdimensionale Universum.
Alleen als onze planeet goed in de volle breedte van het levende en
communicerende Universum geïntegreerd is, kan zij sterk genoeg zijn om de
uitdagingen aan te kunnen, die onze ingekapselde beschaving veroorzaakt.
Deze meditatie bestaat uit de volgende sequentie:
- Ten eerste de gehele Aarde als oorspronkelijk en autonoom atoom van het
Universum.
- Ten tweede de Zon die een groter aantal atomen tot een groter totaal verbindt.
- Als laatste de klank van het sterrenuniversum die het geheel van de totalen
representeert.
Deze drie sequenties corresponderen met gebieden in ons mensen.
* Verbinden met de kern van de Aarde, de liefde van de Zon en de klank van
het Heelal
- Allereerst verbinden we ons met de innerlijke zon van de Aarde, haar
stergelijkende spirituele kern. Deze is te vinden door rechtop te zitten en aandacht
te schenken aan het onderste deel van je wervelkolom. Van daaruit kun je de
gravitatiekracht volgen en de diepte van de Aarde induiken om je te verbinden met
haar spirituele en vitale centrum.
- Blijf daar een tijdje om de kracht van de tegenwoordigheid van de Moeder te
ervaren.
- Dan opent zich de volgende sequentie die door de zonneschijf aan de hemel
gesymboliseerd wordt. Ditmaal dien je van het hartcentrum uit te gaan.
Laat het energieveld van je hart uitdijen zodat het in alle richtingen met gelijke
kracht als de zonneschijf uitstraalt.
- Neem de tijd voor jezelf om totaal van de rust vervuld te worden en voel de
kwaliteit van de liefde die onze planetenfamilie omarmt.
- Nu activeren we de derde sequentie. Deze kan met behulp van onze oren bereikt
worden. Haar schelpen gelijken een radar. Stel je voor dat je oren in de wijdsheid
van het heelal uitdijen. Ontwikkel het beeld dat je oorschelpen gevouwen zijn, dat
jij ze dan opent en het oppervlak van je oren zich over het heelal uitstrekt.
- Bekijk welke waarnemingen je opdoet, die de klank van de sterrensystemen en
van de beschaving begeleiden.
- Om aan de vernieuwing van de integratie, van de Aarde en van mensen, in het
grote Universum bij te dragen, moet je jezelf gelijktijdig bewust zijn van beide
andere verbindingen.

