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VÄXTER VID GRUNDANDET AF DEN NYA VERKLIGHETEN
Vi befinner oss under övergångsperioden från en planetarisk tidsålder till en
annan. Tidsåldern som styrs av Jordelementet drar sig tillbaka medan tidsåldern för
Luftelementet träder fram. Karaktäristiskt för Jordelementets tidsålder är
verklighetens extremt täta rymd. Luftelementets tidsålder frambringar en typ av
flerdimensionell rymd som möjliggör samexistensen av de osynliga och synliga
dimensionerna av verkligheten och håller en dörr öppen för kommunikation mellan
varelser som tillhör olika nivåer av jorden och universum. Följande meditation är
tillägnad en av de processer som utlöses av denna epokgörande förändring.

Hittills var djur ensamma ansvariga för spridningen av livskraften på planeten. Nu
måste de till viss del kliva ur den rollen för att regenereras och återkopplas till sina
arketypiska ursprung. Mänskliga kulturer drev dem för långt ut ur deras sanna väsen
genom att utnyttja och decimera dem. Som en konsekvens måste vi som människor
steg för steg lära oss hur vi ska engagera oss i att upprätthålla livets nätverk på
planeten och inom oss själva. Växter kan vara våra lärare och inspiration. De kan
inte bara omvandla ljus till organiskt material utan också upprätthålla ett rum med
perfekt fred.









Be djuret inom dig att under ett ögonblick ta ett steg tillbaka till din ryggs rymd
- kausala riket – för att återansluta sig till sin kosmiska arketyp.
Tänk sedan framför dig en sjö med lugn yta och några höga tallar vid dess
strand.
Tallarna speglas på vattenytan, bilden upp- och nedvänd.
Med en snabb gest tar du in spegelbilden i dig själv, så att träden nu står
rättvända i ditt inre rum.
Med hjälp av denna tredubbla spegling befinner du dig inom den kausala
(arketypiska) dimensionen av växtvärlden.
Öppna dina subtila sinnen för att känna det underbara inre rummet i
växtriket. Utforska dess egenskaper.
Den faktiska verkligheten flyter nu ovanför dig. Ta ner den till marken med
hjälp av ditt hjärtas magnetiska kraft med avsikt att integrera växtvärldens
egenskaper i dess alienerade organism.

