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Wat kan er gedaan worden voor wat betreft de uitdagingen van het nieuwe agressieve
telecommunicatienetwerk G5, nog niet eens gesproken over de groeiende dreiging voor een
democratisch Europa? Enkel de verruimde kracht van onze harten kan in dergelijke condities
succesvol zijn!
In de situatie dat de creatieve vrijheid van menselijke wezens en natuurwezens in gevaar is,
kan het menselijk hartsysteem een krachtige bron van het leven ondersteunende impulsen
vormen.
Om de creatieve potentiaal van het hartsysteem te verhogen, is het nodig de parallellen
ervan te activeren op twee niveaus die complementair zijn aan het centrale systeem,
namelijk op kniehoogte en boven het hoofd. De taal van de muziek gebruikend kunnen zij
gezien worden als een reflectie van het hartsysteem op een lager en hoger octaaf. Het
lagere octaaf pulseert op kniehoogte en resoneert met de wereld der natuurwezens. Het
hogere octaaf pulseert boven het hoofd en resoneert met het engelen-netwerk van het
universum.

Waarmaken door zich uitbreidende hartekracht
- Eerst, stel jezelf je eigen hartsysteem voor als een rozet (mandala), gecentreerd in je
hartcentrum en bestaande uit schitterende kleureenheden ingelegd in goud.
- Vervolgens stel je jezelf eenzelfde rozet voor gecentreerd in het chakra dat tussen de
knieën gepositioneerd is - dit is een Aarde-element-chakra.
- Daarna stel je jezelf een derde rozet voor gepositioneerd boven je hoofd, gecentreerd zo
hoog als je met je handen kunt komen. Dit centrum is een Luchtelement-chakra.
- Wees aanwezig binnen de compositie van deze drie rozetten die niet apart van elkaar
bestaan maar elkaar aan hun randen overlappen.
- Vervolgens neemt de compositie van dit drievoudige hartsysteem bolronde vormen aan
om een bol ovaal te worden welke de boodschap van liefde en waarheid bevat. Zie hoe
het zich uitbreidt door jouw omgeving en verder de wereld in.
- Terwijl het zich uitbreidt raakt het het drievoudig hartsysteem van andere mensen om hen
te inspireren in overeenstemming met het doel van hun ziel te besluiten en handelen, en
met de noodzaak om het levend organisme van de Aarde te beschermen.

