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Transformatie van de Drakenkrachten
In de taal van de moderne wetenschap wordt de archetypische levenskracht als
atoomkracht benoemd. Oude culturen noemden hen ‘Drakenkrachten’. In
verschillende tradities zijn zij zowel de dragers van de overvloed van het leven
alsook de bron van grote verstoringen. Om de ontwikkeling van het zachte
organisme van het leven mogelijk te maken, heeft Gaia de drakeneenheden bevolen,
zich naar binnen in de schillen van atomen terug te trekken.
Doordat zij de atoomomhulsels vernielen, zijn de mensen begonnen de draken in
hun oude verwoestende kracht vrij te laten. Dit is een weg zonder omkeermogelijkheid. De tragedie in Fukushima dient een laatste waarschuwing zijn.
Liefde in haar kosmische (Christus-)kwaliteit vormt de enige mogelijkheid om de
vrijgekomen drakenkrachten om te keren, opdat ze weer tot levenskracht op een
nieuw niveau van bestaan kunnen worden. In plaats van destructief te werken in de
gemanifesteerde wereld dienen ze in de causale wereld teruggewezen te worden.
* Transformeren van vrijgekomen verwoestende drakenkrachten
1 Leg de vijf vingers van je hand in een punt tezamen, om te tonen dat je jezelf
bezighoudt met de kleinste eenheid van de gematerialiseerde wereld, welke door
de oude Grieken ‘atoom’ genoemd werd. Doe dit ook met de andere hand. De
handen liggen daarbij voor je buik. Ze raken elkaar zo aan (vingertoppen bij
elkaar) dat ze een lemniscaat vormen, het symbool van de oneindigheid. De
archetypische kwaliteit van een atoom is de oneindigheid. Dit is de reden waarom
het kapot maken van een atoom een bedreiging voor het gehele universum is.

2 Beweeg vervolgens je armen – handposities gelijk houdend - snel naar opzij uit
elkaar, om het gevaarlijke proces van de atoomsplitsing aan te geven.

3 Nu begint het proces van transformatie. Breng je handen weer tezamen, ditmaal
voor je hart.

4 Spreid nu je handen wijd voor je hartcentrum (handpalmen naar buiten toe).
De vingers symboliseren daarbij stralen kristalwit licht. Open en sluit enkele keren.
Dit is de uitnodiging aan de drakenkrachten, zich in een nieuw omhulsel te laten
omhullen; in het omhulsel van kosmische liefde.

5 Zet nu, met een gebaar van je armen in de richting van het (causale) gebied
achter je rug, de drakenkrachten van de gemanifesteerde wereld terug in de
archetypische, waartoe zij horen. Als zij zich daar bevinden en door de kosmische
liefde omgezet zijn, wordt de atoomkracht de basis van de getransformeerde
Aardekosmos.

Dit is de basisvorm van de oefening. Je kunt haar ook veranderen als je daartoe een
impuls ervaart. Voer dit gebaar meermalen per dag uit in het bewustzijn dat
Fukushima in zijn huidige toestand een bedreiging is voor de planeet als geheel.
Gaia Touch is een methode om de dialoog tussen de mensen en Gaia, de Moeder
van het Leven, te vernieuwen.
De methode is door de Sloveense kunstenaar Marko Pogačnik middels de inspiratie
van elementenwezens en de spirituele wezens op basis van de kennis over
kosmogrammen ontwikkelt. De basale GaiaTouch Oefeningen kunnen als een pad
van persoonlijke instemming met de huidige verandering van het Aardelichaam
gebruikt worden. Ze kunnen gratis gedownload worden.

