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140520 140620 Ontkoppelen van projecties en controle  
Lebensnetz – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en mens. 
Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz 
 
De dieren willen vrij zijn 
In de laatste tijd hebben steeds weer dieren aan de deur geklopt. Zij zijn compleet in 
menselijk projecties en in het net van menselijke manipulatie verstrikt. Hun 
ontwikkeling is geblokkeerd. 
Het thema, waaraan we in deze maand in meditatieve vorm zullen werken is, hoe we 
de dieren van de overheersing door de mensen kunnen bevrijden. 
 
1  In de ruimte van een dier zijn essentie ervaren 
-   Een deel van het meditatieve werk kan zijn om in de sfeer van het bestaan van  
    verschillende dieren binnen te gaan en zo hun ware essentie te ervaren, hun  
    identiteit en hun vrijheid om zichzelf te zijn te erkennen. 
    Ga eenvoudig met je verbeeldingskracht in de ruimte van een dier, dat jij jezelf  
    uitzoekt – je zult verrast zijn. 
 
Het is noodzakelijk aan de loskoppeling van de ketens van menselijke projecties en 
controle over de dierenwereld te werken.  
 
2   GaiaTouch-oefening om los te koppelen   
1   Druk je handen stevig samen voor je lichaam. Dit gebaar staat voor de   
     verbinding of de druk die aan jou vrijheid onttrekt (of in ons geval de vrijheid van  
     de dieren). Wees je bewust van de situatie die je wilt loskoppelen. Je kunt ook  
     een symbool kiezen dat deze situatie treffend voorstelt. (In ons geval werken wij  
     aan de loskoppeling van de ketens ontstaan door menselijke projecties en  
     controle op verschillende diergroepen of de totale dierenwereld.) 
 
2   Doe je handen op een gegeven moment krachtig uit elkaar. Met dit gebaar van  
     ontkoppeling wordt een bestaande verbinding opgelost.  
 
3   Opdat de ontkoppeling duurzaam wordt, is het nodig zich met het archetype van  
     het dierenrijk (of het archetype van de betreffende situatie) te verbinden, welke  
     diep in het binnenste van de Aarde in het geheugen van Gaia wordt bewaard. 
 
4   Keer je handen met je vingertoppen naar beneden en breng je handen rustig   
     tegen elkaar aangedrukt omlaag naar de diepte van de Aarde en breng      
     vervolgens de ware essentie naar boven door je handen opzij, links en rechts van  
     je lichaam, tot iets boven je schouders te heffen. Dit (open) gebaar houdt in dat jij  
     je van de ware essentie bewust bent.  
 
5   Herhaal de oefening enkele keren om te waarborgen dat het pad naar de vrijheid  
     geopend wordt. 
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De arbeid van het ontkoppelen en het erkennen van de ware essentie van onze 
medewezens kan uitgebreid worden tot andere werelden, die lijden onder het net van 
de menselijke controle. Dit kan bijvoorbeeld geschieden met de volgende oefening. 
 
 
3   De wereld der mineralen, planten of dieren zich als een bloem laten  
     openen 
-    Terwijl je om je heenkijkt, stel je jezelf voor dat alles wat je ziet uit de wereld van  
     de mineralen, planten of dieren zich als een bloem opent. 
     Daarmee verklaren wij deze wereld vrij van de door mensen geprojecteerde vorm  
     – vrij om dat te zijn wat het in zijn essentie is. 


