
	 1 

160220 160320 Naar hoger niveau van integriteit 
Voorstel van LifeNet – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en mensheid 
 
 
Het is belangrijk jezelf bewust te zijn dat de stroom van levensenergie door ons 
lichaam en door de schepping van de mensen niet automatisch geschiedt. Die 
machtige wezens, die wij deva’s noemen, herkennen de levensorganismen aan de 
hand van hun (onze) verbinding met de levensmatrix, die Gaia en haar schepsels in 
miljarden van jaren geschapen hebben. Terwijl onze beschaving snel deze 
levensnoodzakelijke verbinding verliest, worden wij moderne culturen door de deva’s 
steeds minder als deel van het leven herkend. De consequentie daarvan is duidelijk. 
 
Om deze tendens om te keren is het nodig meer op onze persoonlijke integriteit en 
de integriteit (verbinding) van onze cultuur te letten. Wij stellen daarom voor, deze 
maand aan dit thema te wijden. Hier enkele voorstellen, die individueel ontwikkeld 
kunnen worden. 
 
 
*   Versterken van de verbinding met het archetypische niveau van het  
    bestaan  
-   Stel je voor dat voor je een trap in de vorm van een boog in de diepte van de  
    Aarde leidt. Daal deze trap af om de matrix van het leven aan te raken die daar  
    bewaard wordt. 
-   Het beeld van de trap is echter niet absoluut noodzakelijk. Ga eenvoudig met je  
    bewustzijn in het Aardelichaam. Wees je van je verbinding met het hart van Gaia  
    bewust. 
-   Ga daarna de ‘trap’ achterwaarts weer naar boven. Daarmee integreer je het  
    causale (archetypische) niveau van je bestaan. 
-   Als je met je bewustzijn achter je rug naar boven gaat, zul je in het bereik boven  
    het hoofd komen. Daar kun je de kosmische matrix aanraken die gedurende alle  
    tijden als inspiratie voor de evolutie van Gaia dient. Neem de tijd ook deze  
    dimensie te ervaren. 
-   In de tijd dat je voor je lichaam naar beneden ‘gaat’, beweeg je jezelf in een  
    steeds nauwer wordende spiraal. Je zult op het punt tussen je voeten aankomen  
    dat resoneert met het hart van Gaia. 
-   Neem de tijd om waar te nemen. 
-   Zet de spiraalvormige beweging vervolgens achter je rug verder tot je in de ruimte  
    achter je hartgebied aankomt. De plek dient eerst waargenomen te worden.  
-   Ga dan door je hartcentrum naar voren en verdeel de inspiratie met betrekking tot 
    de hogere integriteit in de ruimte van onze cultuur; het hartcentrum is een inter- 
    dimensionaal portaal. 
-   Let gedurende de gehele imaginatie erop dat de totale ruimte van je lichaam groot  
    genoeg is. 
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Een andere mogelijkheid om onze beschaving te helpen zich opnieuw te verbinden, 
is om bepaalde aspecten van onze moderne cultuur, die wezenlijk zijn voor ons 
bestaan, maar die toch hun verbinding verloren hebben of zelfs destructief zijn 
geworden, mee te nemen op je weg naar beneden naar de matrix van het leven.  
Let op hoe zij zich tijdens de aanraking met de matrix veranderen.		
	
Het besluit om met een Maandmeditatie te werken werd genomen tijdens de eerste 
internationale bijeenkomst van LifeNet In Lendava, Slovenië in 2008. 
In juni 2016 is de 5e internationale bijeenkomst op het eiland Brac in Kroatië.  
 
 


