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Beste vrienden van de levende Aarde!

Urgente meditatie voor juni 2016

Vannacht had ik een droom die me aanspoorde om iets te ondernemen om de consequenties te voorkomen van een mogelijke (nucleaire?) catastrofe. De boodschap van de
droom deed zich zo urgent aanvoelen dat ik besloten heb haar te delen met eenieder van
jullie die zich zorgen maakt over de lotsbestemming van ons planetaire thuis.
In de droom zag ik een boze vader die besloot zijn zoon vanwege een belediging te doden.
Hij is zover om hem dood te slaan achter een soort nucleaire reactor. Terwijl ik het zie, begin
ik te zingen/ roepen met een enorm krachtige stem: “Oh wee, Moeder, moet het zijn, oh wee
Moeder, moet het zijn, o wee Moeder…”. Mijn interventie helpt op een vreemde manier want
vervolgens zie ik de vader, met de zoon over zijn schouder, op mij afkomen. Zijn been en
delen van het lichaam zijn gebroken. Ze zien allebei grijs maar overleven allebei.
Ik schreeuwde bovengenoemde zin zo krachtig dat ik wakker werd van mijn eigen stem.
In de droom probeerde ik de verwachte gebeurtenis niet te voorkomen. Het zou iets kunnen
zijn dat om verschillende redenen moet gebeuren. In plaats daarvan bleef ik opzij staan
terwijl ik de Moeder van het leven vroeg om condities te creëren waardoor het “gevecht”
geen dodelijke consequenties zou hebben voor het leven van de Aarde en haar wezens.
Praktisch gezien zou het betekenen dat wij als mensen de ruimte zo zouden moeten
vormgeven dat Gaia en haar wezens in de gegeven situatie op een gepaste manier kunnen
handelen. Menselijke assistentie kan nodig zijn omdat de betreffende condities zo compleet
onder menselijke controle zijn dat de fijnere wezens problemen ervaren om deze te
benaderen. Aansluitend bij je intuïtie of inzichten kun je verdergaan. Mijn voorstel luidt:
* Gezamenlijk creëren van een cirkel van licht
- Stel je voor een moment de vervreemde ruimte van de wereld (wees bewust van haar
gevaarlijke plekken) voor als zijnde los van jou. Als je Gaia Touch kent kun je het gebaar
horend bij ‘losgemaakt’ maken. Op deze manier kun je eruit stappen.
- Verbeeld je vervolgens om een duidelijke stap achteruit te maken, dat wil zeggen uit de
bestaande wereldstructuur zoals die hooggehouden wordt door het vervreemde
menselijke bewustzijn, gevolgd door een tweede stap achteruit.
- Nu sta je twee stappen achter je hartcentrum. De plaats waar je staat kan begrepen
worden als de goddelijke achtergrond van je hartsysteem.
- Terwijl je daar staat, houd je met je handen dat aspect van de realiteit omvat waar nu de
menselijke civilisatie zich bevindt. Wees ook bewust van anderen die meewerken in de
meditatie en voel hoe een cirkel van licht door ons allen gecreëerd wordt.
- Vraag de Moeder van de Aardse Kosmos en andere levens- en lichtwezens die je kent en
vertrouwt om de aangeboden cirkel te gebruiken om te handelen en de voorziene
gebeurtenis zo te leiden dat de fundamenten van het leven en zijn wezens veilig en
beschermd zijn.
De voorgestelde meditatie kan zolang als jij voelt dat nodig is, parallel aan de huidige
maandmeditatie, gedaan worden. Dankjewel voor je medewerking.

