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160520 160620 Vernieuwen van de rol van de mens binnen de matrix van het 
leven 
 
 
Het doel van de laatste maandmeditatie was om je weer te verbinden met het 
archetype van het menselijk wezen, dat we allen gemeen hebben. Zo wordt het 
menselijk egocentrisme getransformeerd, dat zo karakteristiek is voor de huidige 
fase van de menselijke ontwikkeling en dat zo'n verwoestende invloed op de Aarde 
en haar wezens heeft. 
 
Deze maand dienen we te wijden aan de matrix van het leven en hoe de mens deel 
uitmaakt van haar rozet. Het is niet voldoende om je als mens weer met het 
archetype van de mens te verbinden. Het is ook nodig onze ware rol in de levens-
matrix van onze thuisplaneet vernieuwen. Alleen zo kan de menselijke civilisatie zich 
op een coöperatieve manier met de evolutie van Gaia en haar wezens ontwikkelen. 
Alleen zo wordt de mens een vrij en co-creatief wezen en kan begonnen worden de 
geocultuur te ontwikkelen. 
 
In de eerste week van mei heeft een groep van Lebensnetz-enthousiastelingen zich 
verzameld in de Zaunreiter-Akademie in Hartberg, bij Linz in Oostenrijk, om onze 
relatie met de matrix van het leven te vernieuwen en zich met de actuele menselijke 
rol binnen haar netwerk bezig te houden. De rol die beslissend is voor de toekomst 
van de mensheid en deze planeet. Het onderstaande model van de levensmatrix is 
het resultaat van deze samenkomst. 
 
De groep heeft met een vergroot model gewerkt dat met behulp van stenen en 
stukken hout op de grond was aangebracht, daarbij werden dans/ beweging en 
imaginatie als middel ingezet. Op deze manier werd het model levend gemaakt en 
stonden de kwaliteiten ervan door resonantie wereldwijd ter beschikking. 
 
Op welke manier kan het voor meditatieve doelen gebruikt worden? 
 
 
*   1 Het model van de matrix van het leven gebruiken  
Het model kan gekopieerd worden en als een kaart gebruikt worden om te beslissen 
welk aspect jij op een specifiek moment wilt onderzoeken. Voer het vervolgens op 
verbeeldingsrijke wijze uit. De ingang tot het verlangde levensgebied en zijn wezens 
zal open zijn. 
 
-   Kies een veld van de matrix uit en vernieuw je relatie met het corresponderende  
    gebied van het leven en zijn wezens. 
 
-  Je kunt dit speciale aspect van het leven of zijn wezens in het energieveld van je  
   hart opnemen, of er naartoe gaan via je rug. 
 
 
*   2 Transformatie van destructieve patronen in de matrix van het leven 
Alle verschillende aspecten van de levensmatrix zijn verwrongen of genegeerd door 
de menselijke civilisatie. Het kan gebeuren, dat je met de bijbehorende destructieve 
patronen in aanraking komt.  
 
Zie dit als een uitnodiging om te helpen bij de gigantische opgave om de schaduw-
kant van de menselijke aanwezigheid op Aarde te transformeren. Word in deze 
situatie niet depressief maar hanteer de methoden van transformatie en recycling. 
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-   Hanteer lichtimplosie aan de binnenzijde van het fenomeen, zodat het opgelost  
    kan worden in het oorspronkelijk licht. 
 
-   Hanteer stromen van violet licht die gelijk staan aan de alchemistische kracht van  
    transformatie.  
 
-   Hanteer de zachte kracht van je mededogen, vraag Gaia om vergeving, vraag  
    om goddelijke genade. 
 
 
*   3 Verbinden van verschillende aspecten en wezens van het leven 
-   Een volgende belangrijke opgave is werken aan het verbinden van de verschil- 
    lende aspecten en wezens van het leven opdat de matrix zich als een geheel kan  
    manifesteren. 
 
-   Je kunt achter je rug op het niveau van je hartsysteem aan deze opdracht werken,  
    breng vervolgens de verschillende aspecten en wezens van de leven door de deur 
    van je hartcentrum naar voren en verspreid hen door de hele wereld voor je. 
 
 
 

 


