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De toekomst van het menselijk bestaan op de planeet Aarde is onzeker geworden.
Over eeuwen is het bewustzijn dat het leven op onze planeet enkel mogelijk is
dankzij de oorspronkelijke ‘civilisatie’ van de Aarde, bijna geheel verloren gegaan.
Met ‘civilisatie’ bedoel ik de elementenwezens die voor het welzijn en de ontwikkeling
van onze blauwe planeet zorgen.
Hoe kunnen wij verder op deze planeet bestaan als wij de creatieve intelligentie
negeren, die zich door elementenwezens en de feeënwereld uitdrukt?
Door de omstandigheden kunnen we de openbare mening met betrekking tot dit
thema op dit moment niet veranderen, maar we kunnen onze aandacht schenken
aan het elementaire bewustzijn / wezen dat zorgdraagt voor het multidimensionale
landschap van onze lichamen. Hier is mijn voorstel.
* Aandacht voor het eigen elementenwezen
- Stel je voor dat achter je rug een spiegel is.
- ‘Aanschouw’ jezelf in deze spiegel zonder naar achteren te kijken. ‘Schouwen’
betekent je eigen tegenwoordigheid achter je rug in de reflectie van de spiegel
waar te nemen. Het betekent ook het waarnemen van het elementaire deel van
het zelf, dat nooit te zien is, hoewel het een niet af te scheiden bestanddeel van
ons wezen is, dat – net als wij – in de natuur belichaamd is.
- Verlang niet teveel van jezelf. Nadat we het eigen elementenwezen eeuwen
onderdrukt en genegeerd hebben, is het zo gevoelig als een verwond dier. We
dienen zijn vertrouwen terug te winnen. Uitwisseling is enkel mogelijk op basis van
wederzijds vertrouwen en zonder dat we de opzet hebben om ons eigenbelang te
dienen.
- Wees erop voorbereid dat je elementaire kern onder omstandigheden als iets
relatief hatelijks verschijnt. Redenen daarvoor kunnen zijn dat in het elementenrijk
een ander begrip van schoonheid heerst of het is het resultaat van eerdere
verwondingen.
- Nu kun je jouw elementenwezen uitnodigen door je hart te glippen en voor je te
verschijnen. Op deze manier kun je het voor je eigen ogen als je geliefde tweeling
aanschouwen.
- Neem je elementaire essentie in je hart op, verwarm haar daar en vertel haar dat
je een nieuwe en creatieve relatie met haar, als deel van het alomvattende wezen
van de Aarde, wilt opbouwen.
- Als goede laatste stuur je bericht van deze nieuwe relatie aan de natuurwerelden
om je heen. Zend ze in vibratievorm. Bomen, bloemen en bergen zullen dit bericht
graag over de hele Aarde verder verspreiden: een nieuw tijdperk van vriendschap
tussen mensen en de essentie van de natuur is aangevangen.

