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De Aarde als lichaam; de mens als haar 

verantwoordelijke bewoner. 
De aarde als lichaam is verstoord doordat de ether niet meer schoon is, de wateren niet 

meer zuiver genoeg zijn en de grond wereldwijd vaak aangetast is geworden. Ook 

aantasting van de bodemlagen in relatie tot wat in de aarde lag, de delfstoffen, is veel 

gebeurd. De aarde heeft daardoor, net als een lichaam dat verziekt is, een eigen 

herordeningproces nodig om de substantie aarde kwalitatief weer in een betere frequentie 

te brengen. Zoals een mensenlichaam meridianen en acupunctuurpunten kent, dus 

energiebanen en energiepunten, zo heeft de aarde leylijnen en energiecentra. De aarde 

heeft eigenlijk een energiegebrek in de leylijnen die over de aarde lopen. Deze zijn 

kwalitatief niet meer in een goede frequentie. De aarde heeft tevens een energietekort bij 

haar energiecentra. De aarde heeft het dus nodig om weer vitaler te worden en zal 

herstelprocessen daartoe kennen. Deze kunnen zich divers doen kenmerken. 

 

Daarnaast zullen, gezien het tijdperk waar we in leven, steeds meer energieën naar de 

aarde toekomen vanuit de kosmos met een hogere energiefrequentie dan daarvoor, om de 

aarde te steunen in haar vitaliseringproces. Dit geschiedt ook aan de mens om de mens op 

te dragen hogere bewustzijnsvelden in zich te gaan integreren. Overal waar een hoger 

bewustzijnsveld aangesproken wordt, kan dat pas feitelijk indalen wanneer de lagere 

bewustzijnsvelden opgeruimd worden en dat geschiedt vaak door opschudding van oude 

emotievelden die in het bewustzijn opgeslagen liggen en niet ‘verteerd’ en ‘geschoond’ zijn. 

Hoge energie kan pas goed indalen op plekken waar het ontvangen kan worden. Is er nog 

een lagere frequentie actief, dan kan de hogere energiefrequentie niet helemaal in diepte 

doorzakken.  

 

Wij zitten in een ‘opschoningtijdperk’. Je ziet dat mensen die hun huiswerk doen heel erg in 

betrokkenheid met zichzelf en hun innerlijke processen leven. Deze mensen lopen dan in de 

maat van én opruimen én hoge energie op kunnen nemen. Ze kunnen redelijk onverstoord 

deze processen doorlopen. Niet dat ze in hun groter wordende gevoeligheid niet meer 

differentiatie gaan herkennen, maar ze zijn gewend om met zichzelf te werken dus krijgen 

ze het wel redelijk, emotioneel en gevoelsmatig weer op z’n plek.  

De ongerustheid is met name weggelegd naar die mensen die altijd weerstand hebben 

gehad om zichzelf vanuit een diepe invoelendheid te benaderen en van daaruit oude 

trauma’s te verwerken en op te ruimen. Zij kunnen op een gegeven ogenblik teveel 
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aangeraakt worden door deze hogere energievelden terwijl ze deze nog niet kunnen 

plaatsen. In het belang van hun eigen ontwikkeling dient die energie geplaatst te worden 

dieper in hun bewustzijn en dan zal, symbolisch, de deksel van de put eraf gaan. Dan 

kunnen ze de emoties die er dan ongeleid uit kunnen komen niet goed meer zelf 

begeleiden. De komende jaren zullen er steeds meer mensen zijn die hun eigen emotieveld 

niet alleen minder goed kunnen herkennen, maar ook moeite hebben deze te begeleiden. 

Dat heeft te maken met de indaling van deze hogere energieën aan de ene kant versus het 

opruimwerk dat nodig is om een vrij veld te creëren in het bewustzijn, om de nieuwe 

energieën goed te kunnen integreren aan de andere kant. 

 

Hetzelfde proces speelt zich ook af met de aarde in totaal, als lichaam. Daar komen vanuit 

de kosmos steeds hogere energieën naar toe. Echter om te kunnen herstellen moet de 

aarde sommige verschuivingen door om weer vernieuwde vitale kracht te kennen en een 

sterk magnetisch veld te kunnen genereren.  

 

Dit zal niet iedereen treffen en ook niet alle landen en alle gebieden, maar over de gehele 

aarde heen zal een soort natuurlijke ordening plaats gaan vinden. De klimaatsverandering 

is er een onderdeel van.   

 

Het punt is, men hoeft minder tegen verandering op te zien wanneer je het recht in de 

ogen durft te kijken. Men dient zich er toe te durven verhouden en in relatie tot wie jij bent 

te kijken wat jij er mee wilt.  

De grootste angst zit bij mensen die het niet onder ogen willen zien en het verdringen en 

wel geraakt zijn maar ondertussen de ogen sluiten. Je kan beter weten dat je alert moet 

zijn om tijdig te handelen, dan dat je doet alsof het niet bestaat. Wie weet zal het jou in dit 

leven niet treffen en speelt het zich hoofdzakelijk elders af! Doch de wijze waarop je open 

van hart je medemens elders hierin volgt en steunt en wat het maximale bereik van je 

steun hierin is, bestaat in de mate van wat jij durft aan te zien. 

 

Dit artikel is afkomstig uit Nieuwsbrief van Stichting De Vrije Mare, nr. 20 feb-mei 2009. 

 


