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Terwijl er ingrijpende en ook beschamende veranderingen om ons heen plaatsvinden, 
moeten wij als mensen van goede wil alles ondernemen om te verhinderen dat de 
levenssystemen van onze geliefde Aarde instorten. Met onze ervaring en kennis uit de 
geomantie zijn wij ons ervan bewust hoe teer en kwetsbaar de levenschenkende systemen 
van Gaia zijn. Deze mogen niet door de steeds gewelddadiger wordende moderne 
beschaving vernietigd worden.  
 
Iets wat wij kunnen doen, is het reinigen van de gedachtenvelden die pulseren tussen ons  
als paren, tussen ons als medewerkers van het Lebensnetz of ook als leden van de 
menselijke familie. Het zou veel helpen als wij het afval, dat zich door de jaren heen of  
zelfs duizenden jaren heen in onze causale (innerlijke) wereld heeft opgehoopt, omzetten.  
Dit afval is een belasting voor Gaia dat haar hindert zich vrijer tussen de klippen van de 
blokkades te bewegen.  
 
De oefening is in onze Sloveense Lebensnetz-groep uitgeprobeerd en waardevol genoeg 
bevonden om als meditatie van de maand voor te stellen. 
 
Een ondiepe zilveren schaal 
Het hangt ervan af, welk niveau je voor ogen neemt. Als het om de relatie tussen twee 
mensen gaat, stel je dan voor dat jullie tegenover elkaar rond een ondiepe zilveren schaal 
zitten. Als het mogelijk is, zijn beide personen natuurlijk echt aanwezig. Als het een groep 
betreft, ga dan eveneens rondom de schaal zitten.  
Het is echter ook mogelijk als enkele persoon met een groep te werken. Visualiseer dan dat 
de betreffende groep om de schaal heen zit. De oefening is ook onder ons, die de afgelopen 
20 jaar in het Lebensnetz hebben samengewerkt, dringend nodig. De uitgevoerde dubbele 
beweging lijkt niet logisch, maar ze werkt! 
 
 
*   Reinigen van persoonlijke of groepsgedachtenvelden 
-   Ga rond de zilveren schaal zitten en vraag je onzichtbare helper, of een wezen  
    waarmee je samenwerkt of dat je vertrouwt, aanwezig te zijn en te helpen in het  
    transformatieproces. Voel diens aanwezigheid en stel je deze voor. 
 
-   Vraag dan of alle projecties, het gif dat in het geheugen is opgeslagen (ook in het  
    collectieve geheugen - jij beslist wat belangrijk is), vanaf de rugzijde (het causale  
    gebied / het aanhechtingspunt van de engelenvleugels) van jou en de anderen,  
    door je lichaam heen in de zilveren schaal vloeien.  
    Geef het proces de tijd en observeer het met je waarneming.  
  
-   Sta ook toe, dat onjuiste informaties, waarvan Gaia en haar wezens nu de  
    transformatie wensen, mee in de schaal stromen. Zorg ervoor dat je ver genoeg  
    terugreikt zodat ook alle vernederingen die de Godin heeft ondervonden in het  
    transformatieproces betrokken kunnen worden.  
 
-   Til dan de schaal omhoog in die sferen in de kosmische dimensie waarin het  
    transformatieproces mogelijk is. Tegelijkertijd moet de schaal diep neergelaten  
    worden in het domein van de oorspronkelijke creatieve wezens van Gaia. Zij worden 
    aangeduid als draken. Geef het proces voldoende tijd en neem het proces waar. 
 
-   Word je nu bewust van de nieuwe kwaliteit van de het gebied, dat ontstaan is nadat  
    beide schalen in beide richtingen van de transformatie gegaan zijn.  
 
-   Ga dit gebied nu binnen en probeer het zo goed mogelijk te belichamen, opdat  
    het meer en meer het energieveld van ons dagelijks bestaan mag zijn.  
 
-   Wees dankbaar en deel je ervaringen met de anderen in de groep. 


