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131210 131217 Breek de ban van de tot slaven gemaakte elementenwezens 
Lebensnetz – Geomantie en Omwenteling           Marko Pogačnik 
 
 
De creatieve krachten van het binnenste van de Aarde 
De elementenwezens van de Aarde werken op twee niveaus. De ene is het Aard-
oppervlak, waar zij op elk moment de etherische vormen creëren voor alle soorten 
van wezens, fenomenen, objecten, enz., zodat deze als gematerialiseerde lichamen 
kunnen verschijnen. Er bestaat echter ook nog activiteit van de Aarde-elementen op 
een dieper niveau, dat in de ondergrond van de Aarde gefocust is.  
 
De wezens die daar bestaan, scheppen het aardse licht als ‘materiaal’, waaruit de 
etherische vormen van het leven op het oppervlak van de planeet gemodelleerd 
kunnen worden. Wij kunnen deze intelligenties dwergen noemen, maar we hebben 
misschien geen echte mogelijkheid om ons hun ware vorm voor te stellen. 
Zij moeten in de menselijke cultuur, die de diepe betekenis van hun diensten aan het 
leven niet begrijpt, met rust gelaten worden. Dit is echter jammer genoeg niet het 
geval. Het verlangen van de mensheid om alle levensprocessen te controleren, is 
groot en wordt door een machtige, complexe technologie ondersteund. Zo bereiken 
ze zelfs deze diepgelegen baarmoeder van het leven. De menselijke cultuur heeft 
ongepaste wegen gevonden om de controle over deze fundamentele wezens van 
Aarde-elementen over te nemen en hen te dwingen gemanifesteerde vormen te 
ondersteunen, die diametraal staan tegenover de wil van Gaia om alle zichtbare en 
onzichtbare wezens met zuiver leven en met zuivere liefde te vervullen. 
 
De averij van Fukushima markeert een omslagpunt. Gaia accepteert het misbruik 
van haar fundamentele scheppingskrachten niet langer. Om het in sprookjestaal uit 
te drukken: de voorgestelde Gaia Touch-oefening moet aan de tot slaven gemaakte 
dwergen het vreugdevolle bericht brengen dat de ban gebroken is. 
 
 
*    Breek de ban van de tot slaven gemaakte elementenwezens 
1   Trek met je beide handen drie keer een cirkel voor de solar plexus om aan te  
     geven dat je jezelf met de wereld van de elementenwezens verbindt. Het gebied  
     van de solar plexus is de zetel van ons persoonlijke elementenwezen. 
 
2    Nu is het nodig duidelijk te maken dat we bezig zijn met het elementenwezen van  
      het Aarde-element. Om dit uit te drukken bal je jouw vuisten waarbij de handen   
      zich ter harthoogte dicht bij het lichaam bevinden. Gebalde vuisten zijn gerela- 
      teerd aan de relatieve dichtheid van het Aarde-element. 
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3   Ten derde moeten we duidelijk maken dat we niet met de elementenwezens van  
       het Aarde-element aan het Aardoppervlak willen communiceren, maar met hen 
       die een etage dieper, in de ondergrond werken. Beweeg daartoe de gebalde  
       vuisten langs je lichaam naar beneden totdat ze helemaal uitgestrekt zijn, dat wil  
       zeggen totdat zij in het gebied van de ondergrond reiken. 

 
4  Nu is duidelijk met wie wij communiceren. Vervolgens gaat het erom te  
    bekrachtigen dat de wezens, die daar in de naam van Gaia werken, vrij van  
    menselijke projecties en dergelijk misbruik zijn. Dit geschiedt met horizontale  
    bewegingen op hartshoogte, die enkele malen herhaald worden (zie 5 en 6). 
 
5  Beweeg je rechterhand voor je lichaam horizontaal naar links. Handpalm naar het  
    lichaam toe. 
 
6  Maak nu met je linkerhand eenzelfde complementaire beweging naar rechts,  
    echter achter je lichaam. Eveneens handpalm naar je lichaam toe. 

 
7  Wissel om en voer nu de bewegingen andersom uit. Herhaal gedurende enige tijd  
    deze horizontale bewegingen op ritmische wijze. De handpalmen wijzen steeds  
    naar het lichaam toe. 
 
8  Eindig de oefening met een gebaar van erkenning voor het werk van de wezens,  
    waarom het gaat. Of met een gebaar dat hen uitnodigt opnieuw binnen te gaan in  
    het rijk van het menselijke bewustzijn,  maar dan als degenen die ze werkelijk zijn. 
 
Lieve vrienden, bekende en onbekende.  
Met deze oefening hebben we nu onbeschadigd de datum 11.12.13 (11 december 
2013) bereikt, welke het einde van een zeer gevaarlijke periode markeert. Dit was 
het wat wij gemeenschappelijk konden doen om Gaia en de mensheid op onze 
gemeenschappelijke weg door deze speciale fase van Aarde-veranderingen te 
ondersteunen. We moeten erop vertrouwen dat van nu af aan alles goed zal gaan – 
en natuurlijk kunnen jullie ook verder de afzonderlijke oefeningen herhalen als jullie 
daartoe de impuls ervaren. Er zal een laatste oefening volgen om de cyclus op 
21.12.13 (21 december 2013), de verjaardag van de wereldwijde meditatie van het 
vorige jaar, af te sluiten. Dank voor jullie medewerking. 


