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De nieuwe ruimte-tijd-horizon
Het grondprincipe van de Aardeveranderingsproces betekent dat de Aarde de
ruimte-tijd-horizon, waarin haar eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van haar
wezens voltrekt, wijzigt. De oude horizon van ruimte en tijd geeft haar niet genoeg
mogelijkheden voor haar verdere ontwikkeling, bovendien is hij te sterk gecontroleerd en door de mensheid van zijn essentiële schoonheid en kracht beroofd.
Deze meditatie is gewijd aan onze synchronisatie met de nieuwe ruimte-tijd-horizon,
welke reeds van kracht is. Het tweede doel van de meditatie is in ons die plek te
vinden waar we zeker zijn, als ons de ‘tsunami’ van steeds radicalere veranderingen
bereikt. Deze plek is quasi een parallelle realiteit, een soort reddingsruimte, die we
niet ergens buiten ons vinden, zelfs niet als hij ‘objectief’ in een parallelle dimensie
bestaat. Volgens mijn ervaring bevindt zich de ingang in het innerlijk van ieder van
ons. Het creatie van de nieuwe ruimte-tijd-horizon is enkel mogelijk door de
coöperatie van twee parallelle ontwikkelingen, de ontwikkeling van de feeënwereld
(in het Keltisch ‘Sidhe’, maar kan ook ‘devisch’ of ‘elementair’ genoemd worden) en
van het spirituele aspect van het dierenrijk.
Zelfs nu is de bijdrage van deze ontwikkelingen fundamenteel voor de schepping van
het menselijk lichaam en dit geldt ook in de toekomst – al is het dan met een
veranderde lading Het feeënaspect in het menselijk lichaam zal belangrijker worden,
omdat zij ons dat type van de sensitiviteit en transparantie toekent, dat we voor ons
multidimensionale bestaan in de toekomst nodig hebben.
* Groeien in de nieuwe ruimte-tijd-horizon
1 Vind een punt tussen het bovenste eind van je wervelkolom en de schedel.
Dit kleine, stralende punt is de verbinding met de dierenwereld, die het de
menselijke wezens mogelijk heeft gemaakt zich in de materie te belichamen.
Begeleid deze stap door de onderamen in het gebaar van zegenen te houden en
ze vervolgens zo ver als mogelijk is opzij naar achteren te bewegen.
2 Ga van dit punt met je aandacht in het centrum van je strottenhoofd en laat dit
creatieve centrum fel stralen. Het is een geschenk van de evolutie van de feeën
(deva, sidhe) dat het ons mogelijk maakt op Aarde als creatieve wezens rond te
gaan. Begeleid deze stap door je armen weer naar voren te bewegen.
3 Ga nu naar beneden in je hartgebied. Daar zul je het zaad van die plek vinden die
voor alle levende wezens een beschermde overgang van de oude in de nieuwe
ruimte-tijd-horizon verzekert. Waarom zouden we een zaad moeten zoeken?
Omdat de veilige plek een plantennatuur vertoont. Kruis nu je armen voor je borst.
4 Als je het zaad nu hebt gevonden, breng hem dan naar achteren in de ruimte
achter je rug en langs de wervelkolom naar beneden tot aan het onderste deel
van je rug. Daar vind je de ingang in je persoonlijke benedenwereld.
5 Treed binnen en kijk om je heen. Neem het grote hol waar en plant tenslotte het
zaad in haar vruchtbare bodem. Voel hoe het zaad zijn wortels ontwikkelt en
daardoor het centrum van de Aarde met de diepte van jouw zijn omarmt.
6 Nadat hij zich goed geworteld heeft, begint de ‘boom des levens’ in jouw innerlijke
wereld naar je hartcentrum te groeien. (Je kunt ook een andere recht naar boven
groeiende plant kiezen, het moet geen boom zijn.)
7 Nadat het gewas jouw hartcentrum heeft bereikt, begint de kroon van de boom
zich buiten je lichaam uit te breiden en jou te omarmen. Je leeft nu in de plant.
8 Probeer, deze nieuwe ruimte- en tijdeenheid te voelen. Er is ogenschijnlijk geen
onderscheid met de ruimtestructuur tot nu toe. Toch besta je in een andere
ruimte-tijd-horizon. Als je jezelf daar zeker voelt, wees je er dan van bewust dat
dit een geschenk van de feeënwereld van de planten is, deze wonderbaarlijke
dochter van Gaia.

