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160320 160420 Verwijderen van het gif uit herinneringen aan Atlantis 
Lebensnetz – Geomantie en Transformatie; netwerk voor wederzijdse inspiratie 
tussen Aarde en mensheid    
 
 
In de laatste een twee weken werd de noodzaak gevoeld, dat de herinneringen aan 
de ondergang van de oude Atlantische civilisatie geneutraliseerd dienen te worden. 
De ontwikkelingen in de wereld laten zien, dat de mensheid niet bewust genoeg is, 
om te vermijden, dezelfde weg van zelfvernietiging, waarover verscheidene zieners 
met betrekking tot de late Atlantische periode berichten, te volgen.  
 
Om de kracht van de magnetische aantrekking in de richting van de catastrofe te 
verminderen, moet het gif uit de herinneringen aan Atlantis verwijderd worden, dat op 
de eerste plaats in het waterelement opgeslagen is, maar ook in verband staat met 
het misbruik van dieren en vuur. 
Onderstaand enkele voorstellen hoe we aan de transformatie kunnen werken: 
 
 
*   Zuiveren van het heilige element van water 
-   Stel je voor, dat je aan de oever van een water(lichaam) staat.  
 
-   Stem je af op deze aanwezigheid.  
 
-   Richt dan je aandacht op de krachtige sterrenconstellaties van de zodiac (Grieks  
    voor de dierenriem). Zij hebben de magnetische kracht, om de herinnering aan de  
    catastrofe uit de tijd van de val van Atlantis uit het water te trekken. 
    (Wees je er bewust van dat Atlantis een watercivilisatie was). 
 
-   Zie het gif in de herinneringen omhoog stijgen naar een violet transformatie- 
    membraan dat, hoog in het zwerk, tussen de sterrenconstellaties gespannen is,  
    waar het wordt getransformeerd in zuivere levensenergie. 
 
-   Vergeet niet te letten op het water in jouw lichaam dat misschien ook dit proces  
    moet doorlopen en observeer wat voor soort veranderingen volgen. 
 
 
Er zijn berichten over magische praktijken waarbij de fijngevoelige menselijke 
lichamen in die tijd met enkele dieren gekruist werden, opdat de mensen hun ware 
identiteit verloren. De gevolgen, die niet veranderd werden, zijn een grote last voor 
het dierenrijk en tevens een bron van de ernstige desoriëntering van de mensen nu. 
 
 
*   Transformatie van misbruik van het dierenrijk 
-   Stel je voor, dat wij als een grote groep mensen in het midden van een kring  
    staan, die door alle mogelijke diersoorten gevormd wordt. Zij zijn identiek aan hun  
    archetypen en vormen een soort dierenriem op de Aarde. 
 
-   Sta toe dat de dier-archetypen alle deeltjes dierensubstantie, die in het menselijk  
    lichaam ingeplant werden, verwijderen.  
 
-   Stel je voor, hoe de dieren deze deeltjes in getransformeerde vorm weer in hun  
    lichaam opnemen. 
 
-   Zorg er dan voor je identiteit als menselijk wezen weer te herstellen. 
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Het vuurelement draagt enerzijds de herinnering misbruikt te zijn in de vorm van 
atoomkracht in zich. De herinnering is in dit geval ondergronds opgeslagen in de 
lagen van de Aarde.  
 
Anderzijds herinnert het vuur zich misbruikt te zijn als spiritueel wapen. Deze 
herinnering hangt in de atmosfeer in de vorm van wervelingen van vuur.  
 
De waterwezens bieden tegelijkertijd in beide situaties hulp.  
 
 
*   Transformatie van misbruik van het vuurelement 
-   Stem af op de waterwezens. Resoneer met hen en vraag hen het geïrriteerde (van  
    de wijs gebrachte) vuur te neutraliseren. 
 
-   Stel je dan voor, dat je in een groot water(lichaam) staat.  
    Laat de in de Aarde opgeslagen herinneringen door het waterlichaam in de  
    atmosfeer opstijgen, zodat ze in zuiver licht geneutraliseerd worden. 
    Tegelijkertijd komt het zich in de atmosfeer  bevindende vuur door het  
    waterlichaam naar beneden; en wordt eveneens geneutraliseerd en opgeslagen in  
    lagen van de Aarde. 
 
-   Neem het proces waar en verheug je over het resultaat. 
 
 


