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De magie van mens en natuurwezens
een vergeten rijkdom
Er was eens een wereld waarin magische wezens als kabouters, elfjes, trollen en andere
natuurwezens samen met de mens in harmonie leefden. Tot er zich een kracht roerde en als door een
betovering deze wereld verdween. De herinnering aan het vredige samen zijn vervaagde en werd mythe.
De mythen sprookjes.
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Maardemagievandezewezensbleef.Wieeensterkebandheeft
metdenatuurervaartdathunenergieindenatuurvoelbaaren
hunwaardevoorhetnatuurrijkzichtbaaris.Nietteverklaren
vanuitlogica,nochtebevattenvoorhetverstandwanthetresoneertviaonzebelevingswereld.Dezewereldenhartekracht
staatnietlosvanhetrationele,maarisermeeverbonden.
Inhetverbindenvandezetweewereldenligtdeopeningvoor
het‘zien’vandemagievandenatuurenalzijnrijkdommen.
Hethersteltonzeconnectiemethetnatuurrijkenroepttevens
vertrouwdheidopmetonzewarenatuur,hetzijnvaneengevoelswezendatinverbindingstaatmetzijnomgevingenhierin
potentiezietvooréénsamenheid.

Hetisdekrachtvanhethartdatdebetoveringkanopheffenen
desluiersnaardeverdwenenwereldvandenatuurwezenskan
doenoplossen.Hethart,hetwarmehart,isimmersinstaatom
zichverzoenendoptestellenenweetcontacttemakenopeen
dieperenwoordenoverstijgendniveau.Hetheeftookhetvermogenomverlorenvertrouwenweerteherstellen.Wanthetafgesnedenzijnvande‘alledaagse’wereldheeftdenatuurwezens
inhunwezengekwetst.De‘verbanning’vanhunaanwezigheid
naardewereldvandefantasieensprookjesheefthunessentie
belast;enhet‘onzichtbaarzijn’heefthenhetgevoelgegevendat
zeernietmochtenzijn.

“We mochten er niet zijn! "
De betovering
Hetwashethoofddatmetdelogicavanderatiodebetovering
oplegdeennatuurwezensdeedbelandenindewereldvande
fantasie.Ingegevendooraardsrealismeenhetwillencontroleren,beheersenenverklarenvanonzeomgeving,ontstondverwijderingtussenmensendenatuur(wezens).Vanuitverdere
rationaliseringverdweendeverbindingmetdenatuurenons
intuïtievevermogensteedsmeernaardeachtergrondinonsdagelijkselevenenleefritme.Tothetmomentvannuwaarwebovenalgeleefdwordendooronzedagelijkseagendaenwever
verwijderdzijnvandenatuurkennisenonzeinnerlijkeennatuurlijkevermogens.

Ditzeieenelementalofdevaletterlijktegenmeeenjaargeleden
tijdensmijn-energetische-werkmetenvoordenatuurwezens
voorverlichtingvandeervarenbelastingophunwezen.Wathij
zeikwambinnen.Ikbeseftehoelangaldenatuurwezenserniet
meer ‘waren’, onzichtbaar en niet gehoord achter een dikke
sluiervanmist.Hoedaarmeehunaanwezigheidalsgelijkwaardigeaardsemedebewonersontkendwerd,enhoeeenzaamdat
moetzijngeweest.Herkenbaarvolgensmij.Wantiedereenkent
welzo'nmoment,eenmomentvaneenzaamheid,hetgevoelvan
onwelkomzijn,deervaringomalsnietgelijketewordenbehandeld... Uitzelfbeschermingheefteendeelvandenatuurwezens
zichafgeschermd.
Tijdensdeperiodevanafgescheidenzijnhebbendemeestenatuurwezenshetlastiggevondenomhungrenzentebewakenen
incontactteblijvenmethunkernkwaliteiten.Zohebbendedrakenbijvoorbeelddeloyaliteitaanzichzelf–hetdraakzijnen
hunliefdevollewaarachtigekwaliteiten–uithetoogverloren.
Deuitvergrotingvanhunvurigeen‘woeste’kantinverhalenzoalsdievanJorisdedrakendoderofSt.Michaeldiededraak
verslaat-e.d.heefthierbijnietgeholpenenheefthunessentie
extrabelast.Dezebelastingheeftbijmeernatuurwezensmeteen
vurigekwaliteitplaatsgevonden.Hetisooklastigomjezelfniet
tevergeten,omeengezondebalanstevindentussentrouwaan
jezelfenloyaliteitaaneenander,tussendekrachténdevalkuil
vanje(kern)kwaliteit.

Onze ware natuur
Indiezinvindenwijmensenzekerherkenningindeervaringen
vandenatuurwezens.Maarmisschienzitdegrootstelesin‘het
sprookjevandemensendemagischewezens’welindeherinneringaanonzeeigenmagie.Aanhetfeitdatwerkelijkewetenschapnietinhethoofdbeleefdwordtmaarinde‘natuurwetten’
vanonzenatuurlijkevermogensenonzeverbeeldingskracht,in
onshartenonzeinnerlijkebelevingswereld.Wezijnimmers
meerdanonsdenken,enzijninstaatomditteoverstijgen.We
zijngevoelswezensdieinverbindingstaanmetonzeomgeving
envanuithethartverbindingkunnenleggenmetanderen;ook
methetminderfysiekgrijpbare,hetetherischeenanderswaarneembare.Daartoehebbenwewelminderinonshoofdtezitten
enmeerinverbindingmethetharttezijn.
Contactmetdenatuurhelptonshierbij.Hetwerktrustgevend,
helptteontspannenenonzegedachtentekalmeren.Hethaalt
onsuithethoofdenbrengtonsinhethierennuenmeerincon7 2 . Sp i e gel b eeld . n o v e m b e r 20 1 6

We zijn gevoelswezens, die in verbinding staan met onze omgeving en vanuit het
hart verbinding kunnen leggen met anderen; ook met het minder fysiek grijpbare,
het etherische en anders waarneembare
tactmetonzezintuigeneninnerlijkebeleving.Alsjedezewaarnemingenhelemaalinjeopneemt,kanhetindenatuurzijnje
ééndoenvoelenmetdenatuur.Het is deze gevoelswereld waarop
de natuurwezens resoneren. Hierbijvindtuitwisselingplaatsvia
deinnerlijkebelevingswereld–d.m.v.bijvoorbeeldoverdracht
vanbeeldenofwoordenofzintuigelijkeofgevoelsgewaarwording. Het betreft communicatie vanuit een diepere laag, een
staatvanzijn¹,van‘ikben’waarbijegozichomzetinkracht.
Vanwegedefijngevoeligheidvanhunwezenzijnnatuurwezens
gebaatbijeenzozuivermogelijkecommunicatie.Zodraercontactgemaaktwordtvanuiteenminderdiepelaagwordtdecommunicatieminderzuivervanwegebemoeienisvanhetdenken,
wilsuitingvanhetegoofbelastingdooremotie.Hoewelelkvan
onsweeranderscontactmaaktennatuurwezenswaarneemt,is
debasisdezelfde:verbinding met het hart.
Stel je voor wat er zou gebeuren als wij ons hart openen en de magie
van de natuur toelaten. Hoe zou de wereld er dan uit zien?

Hun magische waarde
Hetnatuurrijkheeftzoveeltebieden,schoonheid,blijheid,wijsheid,kracht,ontspanning,hetjeééndoenvoelenmetdenatuur.
Dezeschattenhelpenonsmeteengezondeverstandhouding
tussenhoofdenharteneengoedeverbindingmetonzeinnerlijkebelevingswereld.Zezijninstaatonsgevoelvanbetrokkenheid met de natuur om te zetten in gedrag van
verantwoordelijkheid.Eenhoudingwaarbijdemensmeteen
warmhartzorgdraagtvoordeaardeenhaarrijkdommenin
plaatsvanzeuitbuitenwaardoorereenvruchtbaresamenwerkingontstaatvanuitrespect,liefdeenevenwichtigheid.Eengevoelvanverbondenheid,vanéénzijnmetdeaarde.
Natuurwezensmakenhieronderdeelvanuit.Zezijnvanonschatbarewaardevoorhet‘functioneren’vanhetnatuurrijk.Elk
‘type’natuurwezenheefteenkwaliteitenenergetischtalentdat
hieraanbijdraagt.Zozijnerde(oer)elementalsdiespecifiekgekoppeldzijnaanaarde-,water-,lucht-envuuraspecten,deelfjes
oftinkerbells,pixie’senelven,dewataardserewezenszoals
trollen,kobolts,kaboutersenaardmannen,endedraken(zoals
aarde-,water-envuurdraken),deeenhoorns,Pegasusenook
minotauren, centauren en alle andere magische wezens die
voorkomeninsprookjesenlegendes.Hetzijnallemaalzachtaardigeenspeelsewezensdieeensoortlichtheidinzichhebben
diejeonwillekeurigeenglimlachgeeftenblijmaakt.Methun
opmerkzaamheidengrotekennisvandeaardeendenatuurelementenkunnenzeonsallerleiaanwijzingenenboodschappen
geven.Voorevenwichtigvruchtgebruikvandenatuur,maarook
watbetreftonzeinnerlijkeontwikkelingenbewustzijn.Denatuurwezenswillenditookgraag.Zeverlangenernaarmetons
samentezijnensamentewerken,inharmonie.

Oefening
‘Naarjehart’–houvastvoorcontactmetnatuurwezens
Voorcontactmetdenatuurwezens,helpthetomnaarjeharttoe
teademen.Jebewustzijnwordtdanverlichtendesluiersverdwijnen.
“Sluitjeogenenhaaleenpaarkeerdiepademvanuitjebuik.Je
merktdatjeharthierdoorsteedsruimeraanvoeltenzalgroeien.
Neemdetijdentrekvervolgenseenlijntjevanuitjelichaamnaar
hetkristallenhartvandeaardeendaarnaineenlusomhoog
naarhetuniversumomweerterugtelatenkereninjelichaam.“
Alsjevervolgenscommuniceertmetnatuurwezens,probeerdan
metjeaandachtinjebuikteblijvenennietnaardehogeredelen
vanjelichaamteschieten.Dithelptomvanuitdedieperelagen
contactteleggen.(DezeoefeningisaangereiktdoorIngridde
Bruijn)

De terugkeer van het verloren rijk
Zijnwijalsmenszoveromgehoortegevenaanditverlangen
en de deuren naar de magie van een vergeten rijkdom te
openen?Danhebbennietalleenwij,maarookdenatuurwezens
trouwtezijnaanonzewarenatuurenhet(gevoels)wezendat
wijinessentiezijn.Dáárvindenwijelkaar.Alswijdaarbijbereid
zijndenatuurwezensenhunrijkvanuitonshartteverwelkomenendediepereenzuiverelageninhetcontactmetzeaante
boren-de lagen zonder belasting door hoofd, ego of emoties -,kanhet
onderlingevertrouwenhersteldworden.Vanuitdetaalvanhet
hartontstaatdanonderlingeresonantieeniserruimtevoorverzoening.Hetzalhetverlorenrijkdoenterugkerenenzowelhen
alsonssterkenomindekrachttegaanstaanvanonswezen.Dé
basis voor een toekomst waarin we met elkaar nog lang en
gelukkigleven.
Beidewereldenverbondeninéénheid,onzewereldendievan
hetnatuurwezenrijk,dewereldvandelogicaendeintuïtie,van
hetrationeleendeinnerlijkegevoelswereld,dezichtbareende
‘onzichtbare’wereld.Zestaannietlosvanelkaarmaarzestaan
inverbinding.Zevindenelkaarinhetwarmehart,hethartdat
zichopentendelagenvanhetopgetrokkenbeschermingsschild
aflegt.Hetbrengtnieuwperspectiefenwerpteenheelander
lichtoponszelf,onzewareaardenonzetoekomstmetdeaarde
enhaarrijkdommen.Overdezenieuwebelichtingswijzegaat
hetvolgendeartikel.<
¹ een staat van natuurlijk zijn of het zijn van een human being in plaats van een
human doing. Een wezen dat meer is dan zijn denken en doen en in contact is
met zijn innerlijke wereld en vermogens. Een wezen dat op ontspannen wijze vanuit zijn hart leeft in connectie met het natuurrijk en hierdoor ook in verbinding staat
met de kosmische elementen.
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