
	 1	

141220 150120 Vernieuwen van de vredesmatrix 
Lebensnetz – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en mens. 
Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz 
 
In tijden van grote veranderingen bestaat de tendens, dat de transformatiekrachten 
vervormd en verkeerd geleid worden, zodat zij verwoestende krachten worden.  
Dit is in het transformatieproces waarschijnlijk de laatste poging van de krachten  
die de wereld regeren om te verhinderen dat de komende cyclus zich manifesteert.  
De vrede is nabij, maar wij beleven momenteel een escalatie van oorlogen.  
Hier een paar voorstellen, hoe het archetype van de vrede door het wegnemen van 
hindernissen die de hegemonie van de vrede belemmeren, versterkt kan worden. 
 
*   Vredesmeditatie met duif, olijftakje en vredesengel 
1  Roep in je innerlijk vrede op. Roep dan het vredesidee met een gebedsgebaar  
    in je hartruimte op. De witte vredesduif wordt daar nu geboren om de menselijke  
    wil om vrede op aarde te manifesteren te vertegenwoordigen.  
2  Maar de duif heeft nog geen olijftakje in haar snavel. De archetypische krachten  
    van Gaia, die de vredesgedachte de kracht geven zich in het leven en in de  
    politiek te manifesteren, ontbreken. Zonder de medewerking van de liefdevolle  
    drakenkrachten van Gaia, die door de sterkte en de voedende kracht van de  
    olijfboom gesymboliseerd worden, bestaat er geen hoop op duurzame vrede.  
3  Leid de witte duif uit je hartruimte omhoog door je keel en in een boog naar voren  
    en naar beneden naar het diepste punt van je bekkenruimte. Daar, bij het schaam-    
    been, bevindt zich een olijftakje. Blijf je handen in het gebedsgebaar houden. 
4  Op haar vlucht in de ruimte achter jouw rug neemt de duif het olijftakje mee.  
    Misschien heb je even tijd nodig om de kwaliteit van het olijftakje waar te nemen.  
5  Terwijl de duif haar cirkelvormige vlucht voortzet, bereikt ze het punt achter je hart.  
    Hier is het derde aspect van de vrede te integreren. 
6  Het punt achter je hart is het brandpunt van de vredesengel. Deze staat voor de  
    kosmische vredeskwaliteit. Neem voldoende tijd om deze tegenwoordigheid te  
    ervaren. 
7  Dan zet de vredesduif haar vlucht voort over je hoofd heen in de manifeste wereld,    
    om de vredesimpuls over de hele wereld te verspreiden. 
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Er zijn echter nog andere thema’s waaraan in deze periode van overgang van de 
jaarcyclus vervolgens gewerkt zou moeten worden. Laat mij er slechts enkele 
opnoemen. Ik nodig jullie uit, jullie eigen wegen te vinden, om aan de vrede te 
werken. 
 
-   Het verlies van de innerlijke vrede van de enkeling. 
-   De transformerende krachten van de zwarte godin werden vervloekt om krachten  
    van het kwaad te worden. 
-   Het verlies van de verbinding met de wereld van de voorvaderen en het  
    nageslacht als bron van inspiratie tot de vrede. 
-   De vervorming van het mannelijke principe, zodat het de drijvende kracht van  
    oorlogen wordt. 
-   De vervorming van de boodschap, die de drie grote monotheïstische religies lange  
    tijd gebracht hebben, heeft hun kracht om te staan voor vrede verkleind. 
-   Het verlies van de menselijke vaardigheid van het mededogen. 
-   Het dualistische patroon van de onvermijdelijke strijd tussen ‘goed en kwaad’.  
-   De menselijke agressie tegenover dieren en andere wezens van Gaia. 
 


