De diepere betekenis van Corona - een boodschap aan de Mensheid
Op 26 maart jl. heeft Center for ECOintention met 30 cursisten een Zoom online meditatie gedaan
om meer inzicht te krijgen in de diepere betekenis van het coronavirus, covid-19. Na de meditatie
wisselden we uit in break-out rooms met elk vijf cursisten. Terug in de groep waren de ervaringen
opvallend overeenkomstig.
We are made to be great!
De meeste deelnemers hadden een donker, agressief coronawezen verwacht, maar het verscheen
met zachte kleuren, sommige zagen zelfs een prachtig stralend wit licht.
Lucht is het element dat wij met elkaar delen en dat ons met elkaar verbindt. Het coronavirus,
covid-19 infecteert de longen. De longen en het hart staan met elkaar in verbinding. Door het
virus wordt onze verbinding met de lucht, met ons hart, met onszelf en met de buitenwereld
verbroken.
Het virus neemt nu de ruimte bij ons hart in die wij zelf niet ingenomen hebben. We mogen gaan
leven vanuit ons hart en gaan staan voor wie wij écht zijn: heel en groots.
We are made to be great!
De Corona crisis gaat over thuiskomen en verbinding.
Thuiskomen
Thuiskomen in ons hart, bij onszelf, in gezelschap van onze naasten en geliefden, en thuiskomen
op deze planeet, die het thuis is van de hele mensheid. Daarom raakt dit virus iedereen, het is de
eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat dit gebeurt; het gaat boven alle landen en
rassen uit.
Verbinding
Thuis mogen/moeten we ons verbinden met onze eigen kracht, met ons ware Zelf, met onze
naasten, de hele mensheid, met Moeder Aarde en het Grote Geheel. Het coronavirus brengt deze
boodschap in naam van Moeder Aarde, het geeft ons (hardhandig) de richting aan waar onze
aandacht naartoe moet; tot hier en niet verder, het is nu of nooit!
Healing met goud
Ter afsluiting deden we een healing met goud. Goud is het element van het hart, de verbinding,
het is ook diep met de aarde verbonden als edelmetaal. We heelden eerst ons eigen hart met
goud. Daarna, als het hart vol was, mocht het overlopende goud zelf zijn weg zoeken naar waar
het nodig was: naar andere plaatsen in onszelf, naar buiten, naar zieken, naar steden, de natuur,
totdat het als vanzelf over onze hele planeet trok en zij er letterlijk verguld mee was: onze Moeder
Aarde, gehuld in een gouden sluier van heling en verbinding.
Moeder Aarde haalt opgelucht adem
We ervoeren dat dit virus een boodschap van Moeder Aarde is en dat zij, nu de wereld stilstaat,
voor het eerst in honderd jaar tot rust komt en opgelucht ademhaalt. Geen vliegtuigen, minder
uitlaatgassen, haar lucht is schoon. Er is een bijzondere samenhang tussen de klimaatsverandering
en deze historische, mondiale corona crisis. Het was een indrukwekkende meditatie en heeft ons
veel nieuwe inzichten gegeven.

