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VAKNA!
Den utmaning som mänskligheten står inför just nu är kopplad till potentialen i vår hals å ena
sidan och faran för värmen å andra sidan. Halsen är källan till det kreativa Ordet som står för
den mänskliga förmågan att skapa. Att skapa kan innebära att skapa hälsa och fred eller
orsaka konflikt och förstörelse. Det är dags att vakna och inse att människor ärver från Gaia,
Jorden, den fantastiska gåvan att vara kreativa varelser så som hon är. Eftersom människor i
allmänhet inte är medvetna om denna värdefulla gåva och inte agerar som medvetna och
kärleksfulla individer, börjar vissa främmande krafter (inifrån och utifrån), som är avundsjuka
på den här gåvan vi har, att undergräva den genom att använda den för sina egna syften
som inte är skrivna i livets Bok. Den stora och kraftfulla gemenskapen av mikrober, så
gammal som livet självt och vis, har gett en varningssignal. Lyssnar vi, förstår vi varför - eller
handlar vi bara av rädsla? Följande meditation kan hjälpa till att vända trenden:
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Var närvarande i din varelses universum. Fokusera din uppmärksamhet på punkten
bakom halsen.
Se denna punkt som en gyllene knut som håller ihop den tunna men kraftfulla gyllene
vertikala tråd som förbinder Jordens hjärta och Universums kärna. Följ båda
riktningarna med din fantasi och se till att deras anslutningspunkt (knuten) fokuseras
ordentligt inom den "stora" sfären i halsområdet. Den når delvis in i ditt huvuds rum,
delvis in i hjärtats rum.
Din halssfär består av en stor mängd partiklar i konstant rörelse: celler, mikrober, livets
atomer, ljusfotoner, elektriska impulser, mineralpartiklar etc. De skulle spridas om de
inte hölls samman av det kalla ljuset från stjärnan som vi tidigare har identifierat som
punkten som förbinder Jordens kärna och Universums hjärta. Varför kallt
ljus? Stjärnans ljus är kallt (titta på natthimlen) eftersom det är i resonans med den
universella sanningen. (Varmt är hjärtats ljus!)
Ljuset från den inre stjärnan speglar sig i alla dessa partiklar och skapar bland dem ett
geometriskt mönster rikt på färger och ljud som är i ständig rörelse. Håll dig fokuserad
på denna process ett tag så att det perfekta mönstret i din halssfär kan upprättas.
Ge sedan uppmärksamhet till auran av ljus och färg som har skapats under
meditationen först runt ditt halsområde och sedan runt din kropp. Utvidga den slutligen
genom mänsklighetens kropp som en våg av fred och som en väckarklocka.

