
170120 170220 Scheppen van een eigen vrije ruimte  
Lebensnetz - Geomantie en Omwenteling   Voorstel van Marko Pogačnik 
 
 
In het proces van de verandering van de Aarde zal het onvermijdelijk tot dramatische 
situaties komen, hetzij op geologisch, persoonlijk, economisch of politiek vlak.  
Als je er vanuit gaat, dat Gaia (in samenwerking met haar aardse en universele co-
creatoren) als doel heeft de oorspronkelijke, multidimensionale toestand van de 
planeet weer te herstellen, zullen zeer diep ingrijpende transformaties nodig zijn.  
Het zal zeker moeilijk zijn voor de menselijke civilisatie, omdat zij hardnekkig gelooft 
in de eendimensionale natuur van de Aarde en van het Universum, en omdat zij de 
fijnstoffelijke gebieden in een transcendente (bovenzintuiglijke) hoek duwen, net 
zoals de monotheïstische religies dit doen.  
 
Om op de ruwe zee van de komende jaren relatief veilig te kunnen navigeren, is het 
op de eerste plaats nodig op de autonome persoonlijke ruimte te letten. Een sterkere 
en meer betrouwbare persoonlijke ruimte is de voorwaarde om in de gegeven 
situatie een creatieve bijdrage te kunnen leveren.  
Op de tweede plaats moeten wij de heilige ruimten van anderen, waarmee we in 
relatie staan, ondersteunen opdat ook zij hun autonome ruimte kunnen vrijhouden  
en in staat zijn hun rol  te spelen, als de bestaande ruimte op de kop wordt gezet. 
Mijn voorstel om een persoonlijk autonoom gebied te scheppen en overeind te 
houden is het volgende: 
  
 
*   Het scheppen en overeind houden van een persoonlijke autonome ruimte 
-   Sta met licht gespreide benen en stel je een lemniscaat voor die zich horizontaal  
    om jouw voeten windt. Met elke voet sta je in een boog van de lemniscaat. 
 
-   Stel je voor en neem waar hoe de kwaliteit, die door de interactie van de  
    lemniscaat met je voeten (jouw aardingssysteem) ontstaat, opstijgt door je lichaam  
    en je auravelden. Uiteindelijk ben je helemaal door een eivormige beschermende  
    laag omgeven. 
 
-   Doe onderstaande oefening herhaaldelijk in de loop van deze maand, zodat je  
    persoonlijke elementenwezen de kwaliteit ervan goed in het geheugen van je  
    lichaam kan verankeren. Je kunt de oefening ook doen in tijden van dramatische  
    veranderingen in je omgeving. 
 
 
Het kan zijn dat je op eenzelfde wijze een door jou gekozen plaats in de wereld wilt 
helpen. 
 
*   Ondersteunen van de kwaliteit van het gebied van een uitverkoren plek  
-   Vind een plek in jezelf die resoneert met Gaia, de vrouwelijke schepper van het  
    nieuwe Aardse lichaam. Raak met je intuïtie de daar bestaande kwaliteit aan. 
 
-   Til de kwaliteit, die je daar ervaart, naar boven en in het gebied van de uitverkoren  
    plaats. Verzoek de wezens van de plek de aangeboden kwaliteit in het minerale of  
    waterige geheugen van de plaats te verankeren en in stand te houden, opdat de  
    uitverkoren plek sterk en mooi kan blijven. 


