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Collectief grondingsverlies!
De heilige plaatsen van de Aarde die eerder overlopen werden door toeristen en pelgrims
genieten vrede en regeneratietijd. Dat is prima. Maar plekken ontberen nu de menselijke
aanwezigheid omdat menselijke creativiteit in de tussentijd een integraal deel van de
levensadem op de planeet is geworden. Zonder planten, dieren en elementaire wezens zou
de Aarde een verlaten planeet zijn. Zonder liefdevol menselijk bewustzijn heeft Gaia minder
mogelijkheden om haar belichaamde creatie te bereiken en de verdere ontwikkeling daarvan
te plannen.
De andere kant van dit verhaal is wat triester. Door collectief in quarantaine gevangen te
zitten, verliezen menselijke wezens hun gronding. De consequentie daarvan is de
mogelijkheid dat de vitale verbondenheid tussen ons en Gaia het gevaar loopt uitgeroeid te
worden.
We zijn slachtoffers van het geloof dat het mogelijk is de verdere verspreiding van het
coronavirus te kunnen voorkomen door met onze lichamen weg te blijven van de plaatsen
van Gaia’s schoonheid en wijsheid.

Ondersteunen van de menselijke gezondheid en creativiteit
- We kunnen het menselijk potentieel van verbeelding (imaginatie) gebruiken om elke
plaats te verbeelden die we eerder ervaren hebben - zelfs als we thuis in quarantaine
zitten.
- Besluit elke dag op zijn minst een plek naar keuze, die jij eerder hebt ervaren, te
bezoeken. Wees er aanwezig met je hart, bewustzijn en je subtiele (geest-)lichaam.
- Grond jezelf op die plek en luister naar wat de plek en wezens daar je te vertellen hebben.
- Waarschijnlijk is het het beste als je deze oefening op een vast uur doet; dan vergeet je
minder gauw wat er op dit moment gedaan moet worden zodat je met de Levensstroom
verbonden zult blijven.

Om het feit te verbergen dat de oude Aarderuimte, waarin we gewend waren te leven, niet
meer bestaat, proberen de planners van onze beschaving ons in de virtuele ruimte
gecreëerd door onze computers te ‘redden’ (op dit moment met behulp van de quarantaine
op onze gehele globe). Dit is de reden dat het nodig is dat we moeten proberen te gronden in
de nieuwe realiteit die nu multidimensioneel en derhalve benaderbaar is door verbeelding
(op een telepathische manier).

