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VERNIEUWEN VAN DE VREDESMATRIX 
Een serie workshops van Marko Pogačnik UNESCO Artist for Peace 
 
 
Inspiratie 
Geconfronteerd met de escalatie van oorlogen rondom ons, en de eenzijdige besluiten van 
politici waarnemend welke de escalatie van economische ongelijkheid bevorderen of 
oorlogsvoering van brandstof voorzien, moeten we zonder aarzeling werken aan het 
transformeren van de verwrongen patronen die conflicten tussen mensen veroorzaken en 
alle wezens op Aarde, de zichtbare en onzichtbare, het recht op leven in vrede ontzeggen. 
 
Er is geen hoop op blijvende vrede op onze thuisplaneet zonder het vernieuwen van de 
archetypes van vrede met de Aarde, tussen haar levende wezens, en vrede tussen volkeren 
en naties. Laten we creatief werken aan het vernieuwen van de vredesmatrix die pulseert in 
het geheugen van de Aarde! 
De sleutel om vrede tot stand te brengen en de bekwaamheid de vredesmatrix te 
vernieuwen is aanwezig in ieder van ons. De vraag is hoe deze te activeren. 
 
Twee dagen werk samengevat heeft de Workshop Vernieuwen van de Vredesmatrix als doel 
nieuwe benaderingen van het vredesthema te verwoorden en veranderingsimpulsen te 
genereren, gebruikmakend van Gaia Touch-lichaamsoefeningen en relevante meditaties en 
rituelen. 
 
 
De dertien punten van de Workshop en het archetype van Doornroosje 
 
Het concept van de Vredesworkshop is gebaseerd op het sprookje Doornroosje van de 
gebroeders Grimm. Dit sprookjes vertelt ons iets essentieels over het huidige tijdperk van 
verandering. Het verhaal luidt dat toen de prinses geboren was slechts twaalf witte feeën op 
het feest uitgenodigd waren, en de zwarte dertiende fee niet. 
De 13e fee staat voor het cyclische principe dat door de moderne masculien georiënteerde 
samenleving genegeerd wordt, waardoor de mensheid richting zelfdestructie geleid wordt. 
Geleidelijk is tijdens de culturen die volgden op het Neolithische tijdperk het cyclische 
principe van de Godin stap voor stap vervangen door het patriarchale idee van permanente 
groei dat tenslotte leidt tot de ecologische en culturele achteruitgang van de huidige tijd. 
 
In de context van de Vredesworkshop representeren de 13 feeën verschillende aspecten van 
het Bewustzijn van Gaia. Zij zijn hoge wezens van Gaia, medeverantwoordelijk voor de 
evolutie of dat wat Aardse Kosmos genoemd kan worden. In het sprookje van Doornroosje 
verwijzen zij met hun geschenken voor de prinses naar de 13 potentiële menselijke 
kwaliteiten die in onze matrix vastgelegd zijn. 
De een na de ander naderen zij de nieuwgeboren mensheid (de prinses) en bieden het 
menselijk wezen hun geschenken aan. Op dit punt beginnen de drama’s van de hedendaagse 
tijd zich te onthullen. Nadat elf feeën hun met-licht-gevulde giften hebben geschonken, 
stormt onverwacht de zwarte fee het toneel op en voorspelt de dood van de prinses. 
Gelukkig heeft de twaalfde fee haar geschenk nog niet aan de prinses gegeven. Het enige dat 
ze kan doen, is naar voren komen en het doodvonnis veranderen in honderd jaar slaap. 
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Het symbool van de honderd jaar slaap kan geïnterpreteerd worden als de toestand van de 
moderne mensheid die verbonden is aan de restrictieve (eendimensionale) sfeer van 
rationeel bewustzijn – een gevolg van het vijf millennia durende patriarchale tijdperk van 
onze evolutie. De consequentie is dat de mensheid een civilisatie heeft ontwikkeld welke de 
verbinding heeft verloren met Gaia’s multidimensionale schepping en haar eigen matrix. Als 
reactie hierop heeft dit de doodsdreiging tevoorschijn geroepen, die vandaag herkend kan 
worden in een toegenomen obsessie met oorlog en door ecologische verwoesting van de 
planeet. De twaalfde fee, die de cyclus van de dertien feeën voltooit, vertegenwoordigt de 
zekerheid welke vertrouwt dat het helende moment van wakker worden nabij is. 
 
Over het onderwerp van de komende nieuwe tijd van de planetaire evolutie zie mijn boek 
‘Quantum Leap of the Earth’, Lindisfarne, Great Barrington, USA 
www.steinerbooks.org 
 
 
 
De 13 creatieve kwaliteiten in de mens gerelateerd tot hun verwrongen manifestaties in 
de huidige samenleving. 
(De 13 geschenken cadeau gedaan aan de mens zijn genomen uit het sprookje van 
Doornroosje.) 
 
1 
Het geschenk aan de mens om een drager van vrede in de wereld te zijn… 
verwrongen door het massieve voorkomen van angst onder de volkeren van de Aarde. 
 
2 
Het geschenk aan het menselijke ras om een ras van waarheidlievende wezens te zijn… 
verwrongen door het foutieve concept van de onvermijdelijke tegenstrijdigheid van goed en 
kwaad. 
 
3 
Het geschenk aan de mens om een bron van mededogen te zijn… 
verwrongen door het voeren van ongenadige oorlogen. 
 
4 
Het geschenk aan de mens om de verzorger van Gaia’s tuin te zijn, en deze rol te delen met 
planten, dieren, mineralen en elementaire wezens… 
verwrongen door genetische manipulatie van planten, geo- en klimaat-beïnvloeding, 
wreedheid tegen dieren en ontkenning van de evolutie van elementaire wezens. 
 
5 
Het geschenk aan de mens om een tempel van de drakenkracht te zijn – de oerwijsheid en 
creatieve krachten van Gaia… 
verwrongen door de atoomkracht van Gaia te misbruiken. 
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6 
Het geschenk aan de mens om behartiger van de balans tussen de vrouwelijke (Yin) en de 
mannelijke (Yang) beginselen te zijn… 
verwrongen door de patriarchale civilisatie gedomineerd door de mannelijke wil. 
7 
Het geschenk aan de mens om een link te zijn tussen de verschillende parallelle werelden 
van de Aardse Kosmos… 
verwrongen door het negeren van de werelden van onze menselijke en meer elementaire/ 
feeachtige voorouders. 
 
8 
Het geschenk aan de mens om een belichaamd heiligdom van Goddelijkheid te zijn… 
verwrongen door de monotheïstische religies die enkel een mannelijke God in het hemelrijk 
kennen. 
 
9 
Het geschenk aan de mens om de wachter te zijn van Gaia’s elementaire hart en een bron 
van de krachtige liefde… 
verwrongen door de ‘atheïstische religies’ zoals het nazi-fascisme, despotisch communisme 
en de dwaasheid van het moderne consumeergedrag. 
 
10 
Het geschenk aan de mens om een autonoom wezen te worden, verantwoordelijk voor 
eigen beslissingen… 
verwrongen door het egocentrisme van de moderne menselijke psychische conditie. 
 
11 
Het geschenk aan de mens om daadwerkelijk het pad van de kosmische evolutie te kunnen 
begrijpen en kunnen co-creëren met daar bijhorend het huidige moment van planetaire 
transformatie… 
verwrongen door de demonische krachten binnen de menselijke psyche die de angst voor 
het kennen van de waarheid koesteren. 
 
13 
Het geschenk aan de mens om in overeenstemming met het zwarte aspect van Gaia een 
behartiger van transmutatie en verandering te zijn… 
verwrongen door het onderdrukken, negeren en verbergen van de echte oorzaken voor de 
escalerende oorlogsvoering en natuurlijke rampen. 
 
12 
Het geschenk aan de mens om een medeschepper te worden van de Aardse Kosmos samen 
met Gaia en haar wezens… 
verwrongen door de mensheid die een antropocentrische afgescheiden wereld bouwt, 
afgescheiden van de heelheid van de Aardse Kosmos. 
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Gaia Touch Oefeningen en Rituelen 
 
Een van de essentiële werktuigen voor het vernieuwen van de Vredesmatrix is een serie Gaia 
Touch Oefeningen. Zij zijn gedurende de laatste achttien jaar aan mij overgebracht door 
elementenwezens en andere wezens op verschillende heilige plekken verspreid over de 
planeet. Ze zorgen ervoor dat wij mensen een beter contact met het bewustzijn van Gaia 
kunnen aangaan, zodat we in staat zijn af te stemmen op de multidimensionale natuur van 
onze thuisplaneet en haar wezens. Gaia-Touch presenteert een serie lichamelijke oefeningen 
gecombineerd met bijpassende imaginaties als mogelijkheid om met Gaia en haar creatieve 
processen samen te werken. Op deze basis wordt het mogelijk om die dimensies van 
oorzakelijke realiteit te bereiken waarin de Vredesmatrix gecodeerd is, en haar vernieuwing 
en her-afstemming te beïnvloeden. 
  
Een bredere selectie Gaia-Touch Oefeningen staan in mijn boek “Universe of the Human 
Body”, Lindisfarne, Great Barrington, USA www.steinerbooks.org 
 
 
Het creëren van een Cultuur van Vrede 
 
Vrede is geen goed dat enkel genoten kan worden. Vrede is een creatieve uitdaging. 
Zonder dat elke individuele mens de vrede in hem-/ haarzelf koestert – en dit geldt ook voor 
de gemeenschap waartoe hij/ zij behoort – is vrede in de wereld een kwetsbaar gegeven en 
van korte duur. De Cultuur van Vrede kan enkel opkomen en onderhouden worden op basis 
van een bewuste en verstandige wijze van omgaan met het eigen levenspad en in 
samenwerking met alle andere wezens van de Aardse Kosmos. Vrede dient, zoals een tere 
plant, consequent gecultiveerd en gevoed te worden. 
 
Begonnen in 2014, tot nu is de Vredesworkshop uitgevoerd met groepen van 20 tot 180 
mensen in München, Londen, Berlijn, Parijs, Linz en op verscheidene heilige plaatsen zoals 
Mount Saint Odile in Frankrijk, Jeruzalem in Israël, de Externsteine in Duitsland en de Tara in 
Ierland. 
 
Šempas, december 2015 – oktober 2017, Marko Pogačnik 
 
Peace Workshop is gepubliceerd in een Engels/ Duits boekje uitgegeven door Neue Erde 
Verlag www.neue-erde.de 
 


