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131105 131112 Scheppen van een lichtkanaal voor Fukushima 
Lebensnetz – Geomantie en Omwenteling                Marko Pogačnik 
 
 
De situatie in de kerncentrale van Fukushima kan niet door de kennis en inspanning 
van mensen opgelost worden. We moeten een wereldwijd net van lichtkanalen 
scheppen, die het hogere wezens van het centrum van de Aarde en uit het 
Universum mogelijk maken, dichter bij de plek te komen en hun hulp daar te 
verankeren. De mensen als belichaamde wezens hebben de mogelijkheid portalen te 
creëren, waardoor de fijnstoffelijke wezens van de materiële wereld dichterbij kunnen 
komen. Allereerst moeten wij communiceren met de plek die hulp nodig heeft. Gaia, 
onze thuisplaneet, en ook het Universum zijn intelligente wezens. GaiaTouch werd 
ontwikkeld als taal om de communicatie met dit soort wezens, die niet de menselijke 
taal gebruiken, tot stand te brengen. Voor de duidelijkheid moeten wij eerst de plaats 
definiëren waaraan we denken: ten eerste de planeet Aarde, dan het gebied van 
Japan, en tenslotte Fukushima en de verwoeste kerncentrale.  
 
 
*   Scheppen van een lichtkanaal voor Fukushima 
1. Hou je handen zoals op de tekening rechtop voor je lichaam. De afstand tussen je  
    handen is iets groter dan je lichaam breed is. Stel je voor, hoe je met je linkerhand  
    de Atlantische Oceaan aanraakt en met de rechter de Pacific. (of andersom als je  
    wilt). Beweeg dan je handen naar links respectievelijk naar rechts zodat de  
    handpalmen naar elkaar wijzen. De linkerhand raakt nu de Noordpool van de  
    Aarde aan, de rechter de Zuidpool. Maak daarbij een mooie ronde beweging. In  
    zijn totaliteit is het een beweging alsof je voor je een omhulsel vormt. Voel de  
    tegenwoordigheid van onze thuisplaneet in dit ‘omhulsel’. In de geomantie wordt  
    dit als ‘holon’ aangeduid; een in zichzelf afgesloten energetische eenheid. Het  
    gebaar eindigt in de uitgangspositie. 
 
2. Maak nu hetzelfde gebaar voor de holon Japan en zijn omgeving. Doe het  
    tenslotte een derde keer voor het gebied waar de verwoeste kerncentrale van 
    Fukushima staat. Misschien ken je het gebied van luchtopnamen. Bij ieder  
    herhaling zijn de handen wat dichter bij elkaar om te laten zien dat je van een  
    grotere eenheid (holon) naar een kleinere gaat.  
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3. Nu is het zaak een kanaal in de richting van het centrum van de Aarde te vormen,  
    om het elementwezen van de Aarde de mogelijkheid te bieden dichterbij te komen  
    en haar hulp aan te bieden. Leid daartoe je handen, met de handruggen tegen  
    elkaar, in de richting van het Aarde-midden. Buig je naar voren om je bedoeling  
    duidelijk te laten zien. De beweging eindigt beneden met een omgekeerde  
    gebedshouding in de richting van het hart van Gaia.  
 
4. Breng nu de impuls in het huidige moment van tijd en ruimte. Als je jezelf opricht,  
    breng je jouw handen in een horizontale positie voor je hart, waarbij de  
    vingertoppen elkaar aanraken. Blijf een ogenblik in deze positie staan. 
 

 
 
5. Maak na een korte pauze hetzelfde gebaar naar boven in de richting van het  
    universum. Deze keer raken de handpalmen elkaar aan. Sluit af met een  
    gebedsgebaar in de richting van het Universum. 
 
6. Breng nu de impuls naar beneden in het huidige moment van tijd en ruimte. Zoals  
    hiervoor vertoeven de handen  enkel ogenblikken loodrecht voor je hart waarbij de  
    middelvingers elkaar aanraken. 
 
7. Open na enige tijd je armen naar links en rechts opzij, zodat de boodschap naar  
    buiten kan gaan. 
 

 
 

Herhaal de oefening drie keer en neem de tijd om de kwaliteit die ontstaat waar te 
nemen. Indien mogelijk het kosmogram meermalen per dag doen. Wij stellen voor, 
dat je wereldwijd twee of drie mensen vindt, die de GaiaTouch-cyclus voor 
Fukushima doen. Wissel ervaringen uit via e-mail, zodat de noösferen van de Aarde 
– de bewustzijnsniveaus die alle wezens van de Aarde gemeen hebben - beter over 
ons werk voor het leven geïnformeerd zijn. 


