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We bevinden ons in de transitieperiode van het ene planetaire tijdperk in het andere. Het
tijdperk geregeerd door het Aarde-Element trekt zich terug terwijl het tijdperk van het LuchtElement naar voren komt. Karakteristiek voor het tijdperk van het Aarde-Element is de
extreem verdichte ruimte van de realiteit. Het tijdperk van het Lucht-Element brengt een type
multidimensionale ruimte naar voren welke de co-existentie van de onzichtbare en zichtbare
dimensies van de realiteit mogelijk maakt en opent een deur tussen de wezens die behoren
tot verschillende niveaus van de Aarde en het Universum. De volgende meditatie is gewijd
aan een van de processen die door deze historische verandering veroorzaakt wordt.
Tot nu toe waren de dieren in hun eentje verantwoordelijk voor de distributie van de
levenskracht op de planeet. Nu moeten ze gedeeltelijk uit deze rol stappen om te
regenereren en zich opnieuw te verbinden met hun archetypische oerbron. Menselijke
culturen duwden hen te ver weg van hun ware essentie doordat ze hen exploiteerden en
decimeerden. Als consequentie daarvan moeten wij-mensen stap voor stap leren hoe we
onszelf kunnen inschakelen om het netwerk van leven op de planeet en binnen onszelf
overeind te houden. Planten kunnen onze leraren en inspiratie zijn. Zij zijn niet enkel in staat
om licht in organisch materiaal te transformeren maar ook om een ruimte van perfecte vrede
overeind te houden.

* Integreren van de kwaliteiten van de plantenwereld in zijn vervreemde organisme
- Vraag het dier in je om voor een moment in je rugruimte - het oorzakelijke gebied - terug
te stappen om opnieuw contact te maken met zijn kosmische archetype.
- Stel je dan voor dat er zich voor je een meer bevindt met een rustig oppervlak en enkele
hoge dennenbomen aan de oever.
- De dennenbomen spiegelen zich in het wateroppervlak, hun beeld ondersteboven.
- Neem hun gespiegelde beeld in jezelf op met een gezwind gebaar zodat de bomen nu
in jouw innerlijke ruimte overeind staan.
- Met behulp van deze drievoudige spiegeling bevind je jezelf binnen de oorzakelijke
(archetypische) dimensie van de plantenwereld.
- Open je subtiele zintuigen om de schitterende innerlijke ruimte van het plantenrijk te
ervaren. Onderzoek de kwaliteiten ervan.
- De actuele realiteit drijft nu boven jou. Breng deze naar beneden naar de grond met
behulp van de magnetische kracht van je hart en met de intentie om de kwaliteiten
van de plantenwereld in zijn vervreemde organisme te integreren.

