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MÄNNISKOR SOM EN LÄNK MELLAN ELEMENTARA OCH ANGELISKA EVOLUTIONER
Genom sitt andliga jag deltar människan i den änglaevolution som inkluderar det kosmiska
medvetandet. Eftersom vi samtidigt är Jordens varelser, deltar vi också i utvecklingen av
Gaias elementara värld. Genom vår dubbla identitet representerar vi människor en möjlig
länk mellan den angeliska och den elementara världen. Om inte människan intar denna
förmedlande roll kan de båda världarna inte samarbeta direkt med varandra. Mot bakgrund
av utmaningarna i Jordens förändringar behövs det att vi åtminstone blir medvetna om
denna viktiga roll som tilldelats oss människor. Samarbetet mellan de tre evolutionerna kan
garantera en säker övergång från vår epoks patriarkala styre till förenandets tidsålder.
Länken mellan de elementara och angeliska evolutionerna kan aktiveras på varje individs
individuella nivå genom att människan kopplar sitt elementara jag till det angeliska (andliga)
jaget. Det personliga hjärtcentret är den korrekta länkningsenheten.
Börja med att vara närvarande och centrerad i ditt hjärtcenter. Därifrån kan du återskapa
förbindelsen till ditt angeliska och ditt elementara jag.
För att undvika hierarkiska mönster bör du inte föreställa dig att förbindelsen är vertikal
utan snarare diagonal.
Utgå från hjärtats centrum och välj en punkt som är placerad bakom ryggen djupt nere i
Jorden. Den står för den elementara världen. Känn dess skönhet och styrka.
Om du följer den diagonala linjen som förbinder den punkten inuti Jorden och ditt
hjärtcenter, så kommer du att hitta ett fokus i änglavärlden högt uppe framför din kropp.
Håll kontakten med dessa båda fokus och vänd nu din uppmärksamhet till ditt hjärtcenter.

HUMAN BEING AS A LINK BETWEEN ELEMENTAL AND ANGELIC EVOLUTIONS
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Through its spiritual self the human being takes part in the angelic evolution that includes the
evolution of the cosmic consciousness. Since we are simultaneously beings of the Earth, we
take part also in the evolution of Gaia’s elemental world. Through our double identity humans
represent a possible link between the angelic and the elemental world. Without the human
being embodying this mediating role, both worlds could not cooperate directly with each
other. Facing the challenges of the Earth Changes it is needed that we become at least
aware of this important role assigned to us human beings. The cooperation between the
three evolutions can guarantee a safe transition from the patriarchal rule of our epoch to the
age of connectedness.
The link between the elemental and angelic evolutions can be activated at the individual level
of each human being by connecting one’s elemental with the angelic (spiritual) self. The
personal heart centre is the proper linking unit.
Start by being present and centred within your heart centre. From there you can re-create the
connection to your angelic and elemental self.
To avoid the hierarchical patterns the connection should not be imagined in a vertical but
rather in a diagonal way.
Departing from your heart centre choose a point that is positioned behind your back deep
down within the Earth. It stands for the elemental world. Feel its beauty and strength.
If you follow the diagonal line connecting that point within the Earth and your heart centre,
high up in front of your body you will find a focus of the angelic world.
Holding the connection to both focuses turn now your attention to your heart centre.

