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Hoe we de nieuwe werkelijkheidsruimte kunnen belichamen
De nieuwe werkelijkheidsruimte bevindt zich sinds jaren in voorbereiding, of
misschien wel altijd. De conjunctie van 22 december 2012 stelt een beslissende
drempel voor op de weg naar belichaming van de nieuwe realiteit in het hier en nu.
Wat tot nu toe in onze visioenen als een potentiële realiteit, bestaand uit licht en
beelden, bestond zal zich nu, nadat de drempel overschreden wordt, sterker aarden.
Dit betekent ook dat de eendimensionale wereld, waarin we gewoon zijn te leven,
meer en meer een illusie wordt, terwijl de nieuwe multidimensionale ruimte- en
tijdsstructuur aan stabiliteit wint. Deze meditatie is geschapen om dit proces te
ondersteunen en ons als individuen te helpen het pad van deze ontwikkeling te
volgen.
* Belichamen van de nieuwe werkelijkheidsruimte
- Begin de meditatie in je hartcentrum. Van daaruit ga je met je aandacht via een
lichtas naar achteren door het gebied achter je rug de oneindigheid in.
- Doe dan het tegenovergestelde. Ga vanuit je hartcentrum horizontaal naar voren
en verleng dezelfde lichtas in de oneindigheid voor je.
- Misschien is het gemakkelijker om het ritmisch te proberen, zodat je de as deel
voor deel naar achteren en naar voren verlengt totdat je het gevoel van
oneindigheid hebt.
- Dan doe je hetzelfde opzij, naar links en naar rechts. Voer beide kanten van de as
tot in de oneindigheid.
- Op deze wijze ben je in het rijk van de Goddelijkheid verankert. Voel je absoluut
zeker. Wees je van het punt bewust waarin de beide assen zich kruisen, dit is
het Goddelijke centrum van je bestaan. Hoe voelt het aan om van de grenzen van
de huidige ruimte- en tijdsstructuur bevrijd te zijn?
- Nu is het noodzakelijk jezelf in het nieuwe ruimte-/tijdscontinuüm te belichamen.
Hiervoor dient eerst het diepste punt in je buik geactiveerd te worden. Je vindt dit
Punt dat vaak de Hara genoemd wordt, in je lichaam op de oceaanbodem van
oorspronkelijke krachten. De Hara ziet eruit als een diamant, welke de hoogste
levenskrachten van Gaia concentreert.
- Het tweede centrum, dat we nodig hebben, ligt boven ons hoofd, ongeveer zo
hoog als wanneer met de handen naar boven gereikt wordt. Dit punt kan als de
zetel van het hogere zelf benoemd worden.
- Stel je een gouden lichtkanaal voor dat beide punten verbindt. Binnen dit kanaal
vibreert het totale spectrum van onze bestaan, van de spirituele krachten naar
beneden tot de krachten van de belichaming.
- Wees nu creatief. Je kunt het kanaal zo verbreden dat je hele lichaam in zijn
binnenste vibreert. Beleef de nieuwe toestand van je lichaam en zijn dimensies.
Je kunt het kanaal als transformatiekanaal gebruiken op momenten dat je de
energieën, die een transformatie nodig hebben, uitnodigt om in deze
versnellingsbuis te komen.
- Je kunt het horizontale kruis dat gerelateerd aan de Goddelijkheid in ons staat
op verschillende niveaus in het lichaam en in de gebieden daarboven positioneren, hierbij dient het centrum echter steeds in de verticale lichaamsas te liggen.
Elementen van deze meditatie zijn ook op moeilijke dagen van de omwenteling in
te zetten, als de oude ruimte-/ tijdsstructuur opgelost en door het nieuwe multidimensionale Aardelichaam vervangen wordt.
Dit zal waarschijnlijk de volgende stap in het transformatieproces zijn, welke op de
conjunctie van 22 december 2012 volgt. Niemand weet, wat er dan gebeuren zal,
maar mijn dromen en waarnemingen van de laatste weken vertellen me dat deze
stap zeer snel zal volgen.
Veel geluk en verbind je met elkaar! Marko

