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De laatste maandmeditatie was gewijd aan de uitdagingen van de zich snel
ontbindende wereldstructuur. Het tegengestelde aspect van hetzelfde proces is voor
mensen niet minder uitdagend. Ik zinspeel op Gaia die haar immuunsystemen met
behulp van haar “drakenkrachten” vernieuwd en versterkt. Ze moet het gevaar moet
voorkomen dat de draad van het leven op de Aarde verbroken wordt.
In de moderne geomantie houdt het begrip drakenkrachten de oorspronkelijke
(archetypische) krachten van de Aarde in. Zelfs al zijn ze in het verleden misvormd
zijnde verschrikkelijke monsters, toch is het drakenbewustzijn identiek met de engelwezens van Gaia – representatief voor haar oorspronkelijke creatieve krachten. In
het dagelijks leven komen we de drakenkrachten tegen:
- ofwel veranderd in de levenschenkende krachten van bio-energie,
- of aanwezig als de bouwstenen van de materiële wereld, de atomen.
Toch is er ook een derde manier waarop de drakenkrachten een enorme invloed
hebben op het leven van de Aarde en haar wezens. Zij belichamen de wijsheid van
Gaia op welke manier het leven, juist in een tijd van verandering als de onze, te
beschermen. Zij zijn in staat de beschermende bewegingen in en rond de Aarde
enorm versnellen.
Om goed met de versnelde immuunsystemen van de Aarde om te kunnen gaan, is
het nodig dat wij de verbinding met de drakenkrachten (de oorspronkelijke krachten
van Gaia - haar engelen) in ons lichaam weer herstellen. De mensen dienen weer te
leren hoe met hen te dansen en niet door hun groeiende kracht verpletterd te
worden. Hier enkele voorstellen:
* In stand houden van de verbinding met de aanwezigheid van Gaia
Het is van wezenlijk belang om de verbinding met de aanwezigheid van Gaia
in je buikholte in stand te houden. Te beginnen bij dit brandpunt van Gaia’s
aanwezigheid beweegt je persoonlijke draak zich spiraalvormig naar boven tot op
het niveau van het hart en breidt zich van daaruit uit in de verschillende delen van
het lichaam en zijn aura. Onderzoek de manier waarop de engelenkrachten van
Gaia (de kwaliteiten van je eigen draak) de nieuwe kenmerken van je immuunsysteem creëren. In dit proces is het element water van even groot belang als het
element vuur.
* Bewust laten dansen van de microbenfamilie
Let op de bewegingen van het microbioom (de menigte van microbenfamilies in
ons lichaam) als het begint te dansen, volg de versnelde bewegingen van het
persoonlijke drakenbewustzijn. De microbenfamilie is in staat de patronen van het
nieuwe opgewaardeerde immuunsysteem te vertalen in belichaamde actie.
* Oproepen van het persoonlijk drakenbewustzijn
Om de aanwezigheid van je persoonlijke drakenbewustzijn op te roepen kun je de
lettergrepen HO, HI, HU, HE of HA gebruiken en deze (stilletjes) in je buikholte
laten weerklinken, vervolgens in je hart en tenslotte in je keelgebied.
Wees bewust van de kwaliteit van de vibraties die hieruit ontstaan.

