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Toevoeging aan de maandmeditatie van 130320 130420 
Gedurende de laatste twee maanden had ik door mijn dromen enkele inzichten,  
die ik met jullie allemaal wil delen. Zij kunnen een goede spiegel zijn, waardoor jullie 
je eigen dromen of inzichten over het huidige omwentelingsproces van de Aarde en 
de mensheid beter kunnen begrijpen. 
In de eerste droom van 12 februari 2013 ging wij als groep door het archetypische 
landschap van de Aarde. We letten op de typerende en wonderbare bronnen van 
oerkrachten op beide zijden van de weg. Dit deel van de weg representeert de 
laatste 14 jaren, sinds we de zogenaamde nieuwe energieën en de veranderingen in 
het etherische lichaam van de Aarde waarnamen en daarover openlijk spraken. 
Als toeschouwers stonden we echter nog buiten het nieuwe Aardelichaam. Maar nu 
zijn we op het punt aangekomen waarop de oude, vaste bodem niet meer bestaat. 
Voor de groep (en nu baseer ik me weer op de droom) ligt een eindeloze 
watervlakte. Er is geen andere weg, die we verder kunnen gaan, als via dit nieuwe 
Aardelichaam te gaan. Zijn waterige natuur dient symbolisch geïnterpreteerd te 
worden. Het nieuwe lichaam is niet zo dicht als dat, wat wij tegenwoordig kennen. 
Het is meer vloeibaar en transparanter. 
Mijn ervaringen tonen mij dat de oude wereldstructuur niet meer met de 
oorspronkelijke levensbron van de Aarde verbonden is. De wereld zoals wij haar 
kennen bestaat enkel nog doordat zij haar eigen krachten herbruikt. Enkele van de 
volgende dromen tonen, dat wij ons bewegen richting een dramatische gebeurtenis, 
waarin de oude wereldstructuur door een nieuwe matrix vervangen wordt. Een van 
de dromen van nu getuigt dat de mensheid, voordat deze ‘omkering’ zal plaats-
vinden, door een rij testen zal gaan, waardoor wij individueel de dimensies van ons 
toekomstig bestaan zullen bepalen. 
Ongelukkigerwijs zijn de mensen compleet onledig met hun eigen problemen, zodat 
ze het belang van het huidige moment niet onderkennen. De wereldwijde en 
individuele problemen werden deels door tegenkrachten geschapen, om onze 
aandacht af te leiden van dit waarschijnlijk belangrijkste ontwikkelingsmoment van 
het huidige tijdperk. Het doel van de meditatie, waarbij ik voorstel dat ze meermaals 
per dag uitgevoerd wordt, is onze medemensen eraan te herinneren meer aandacht 
aan de kosmische beweging te schenken en zich niet in de veranderingen te 
verliezen, die nu snel naderbij komen. 
 
*   Vraag medemensen aandacht te schenken aan de kosmische beweging 
-   Wees gecentreerd in je hartcentrum. Beweeg je vervolgens met deze kwaliteit  
    naar voren naar de buitenkant van je borst. 
-   Als je bij de buitenkant van de borst aankomt, begint je hartcentrum als een zon  
    bij zonsopkomst te schijnen. Zijn straling is goud en groen, maar niet gemengd. 
-   Dit levert een effect op zoals wij het zien als we een steen in het water gooien.  
    De golven, die ontstaan, breiden zich horizontaal uit door je omgeving en door het  
    morfogenetische veld van de mensheid. 
-   Als jullie de oefening in een groep uitvoeren (wat optimaal zou zijn), dienen de 
    individueel opgaande zonnen zich in een grote bron van impulsen te verenigen.  
    Dit kan ook in groepen plaatsvinden die telepathisch verbonden zijn.  
 
De tweede droom, die ik vandaag had, toont dat er geen hindernissen meer zijn voor 
de waarheid. We dienen zonder twijfel de waarheid te volgen en haar uit te spreken. 
Omdat de nieuwe matrix van de realiteit nu reeds volledig werkt, zijn die krachten die 
zich verzetten tegen de waarheid gedwongen zich terug te trekken op het moment 
dat de waarheid geleefd en uitgedrukt wordt. Ze blijven enkel zolang werkzaam als 
dat wij twijfelen waarheid en liefde in actie te zijn.         1 april 2013, Marko Pogačnik 


