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Engelen van Tansmutatie uit het centrum van de Aarde
Normaal stellen we ons het gebied van de Engelen als een kosmische ruimte voor.
Tot mijn verrassing bestaan er echter sinds jaren aanwijzingen dat dit enkel een
menselijke projectie is. Het centrum van de Aarde is precies zo’n Zetel van
Goddelijkheid en is daarom, consequent beschouwd, ook omgeven door een veld
van engelenbewustzijn. Wat nieuw is, is een sfeer van engelenbewustzijn, welke
ogenschijnlijk geschapen is om het leven op het Aardoppervlak te beschermen en de
noodzakelijke omwentelingsprocessen te volbrengen.
Ik noem hen de ‘Blauwe Engelen van Transmutatie’. Ik heb hen pas kort geleden
leren kennen, toen ik werkte met een Franse Geomantiegroep bij de heilige berg
‘Mont César’ ten noorden van Parijs. De berg is door een enorme vuilstortplaats aan
zijn voet bedreigd. Toen we daar met de ‘Tranen van Genade’ gewerkt hebben, zijn
Gaia’s Engelen van de Omwenteling verschenen om hun hulp aan te bieden.
* Uitnodigen van de Blauwe Engelen van Transmutatie
1 Buig je met een gebedsgebaar ver naar beneden naar de Aarde, waar de
bakermat van de Blauwe Engelen van de Aarde zich bevindt. Zij verschijnen in de
huidige tijd om datgene om te wentelen wat nu reiniging nodig heeft, opdat Gaia
haar werelden van het leven in een veilig bestaansdimensie kan verschuiven.

2 Richt je nu langzaam op en nodig de Engelen van Transmutatie uit naar het
Aardoppervlak te komen. Druk de aanwezigheid van de Engelen uit door zelf de
houding als-met-Engelenvleugels (armen wijd opzij en naar beneden, oksels open,
ellebogen rond en handen omlaag) aan te nemen.

3 Maak dan met je handen voor je borst gebaren van transformatie die helder

1

uitdrukken voor welke taak de Engelen geroepen werden. De gebaren zien er
ongeveer uit als het draaien (naar links en naar rechts) van een bol.

4 De draaiing vindt rust in een gebedsgebaar voor de borst.

5 Houd je handen in het gebedsgebaar en wijs de Engelen dan met een gebaar van
je armen en handen richting de plek waar hun hulp nodig is. Houd daarbij het idee,
een symbool of een afbeelding van de plek in je verbeelding.

6 Herhaal deze oefening enkele keren, waarbij je hen op verschillende doelen wijst.
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