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Lebensnetz – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en mens. 
Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz 
 
 
Laatst werd ik door een indrukwekkende droom erop attent gemaakt dat de wezens 
van de elementen water en vuur onder extreme druk staan. Het water verliest zijn 
vloeibaarheid, het vuur zijn hitte. De menselijke manipulatie van de elementen nadert 
de grens van zelfvernietiging. Daarom stellen we deze maand voor deze beide 
elementen onder onze aandacht te brengen.  
 
 
*   Verdelen van antwoordkwaliteiten uit de matrix van het waterelement 
Doel is het water aan het oppervlak van de Aarde door het water van je lichaam 
zover te krijgen dat het zich haar oorsprong herinnert. 
-   Stel je voor hoe een waterdruppel vanuit je hart in de diepte van de Aarde valt  
    om de matrix van het waterelement aan te raken, die in de diepe spelonken van  
    de Aarde ligt. 
-   Let op het antwoord. 
-   Verdeel de kwaliteit van het antwoord in de wateren van de Aarde. 
 
 
*   Naspelen van de interacties tussen maan, zon en aarde 
De kracht van het water kan zich manifesteren, als het zoute water van de oceanen 
en het zoete water van de continenten met elkaar verbonden zijn. Een foutief patroon 
stelt dat het zoute water nutteloos en het zoete water kostbaar is. Het lichaam van 
het zoete water kan echter niet zonder het lichaam van de oceanen bestaan. 
Het lichaam van het zoete water is verbonden met de maan, dat van het zoute water 
met de zon. De kosmische straling van de zon weerspiegelt zich in de mineraal-
kristallen van de oceanen. De maan veroorzaakt de cyclische beweging die tot het 
bestaan van het zoete water leidt (verdamping in de oceanen, regen, ... ) 
-   Speel in je meditatie, in je innerlijke ruimte, de situatie van de maansduisternis en  
    het samenspel tussen zon, aarde en maan na.  
-   Communiceer hierover met Gaia's waterlichaam. 
 
 
*   De vreugdedans van het vuur als bron van het hartritme 
De kracht van het vuur is door de angst van de mensen voor de nabijkomende 
veranderingen geblokkeerd. Zo wordt het vuur geprest te doven. 
-   Werk eraan het vuur van de voorstelling van duivel en hel los te koppelen. 
-   Erken je hartcentrum als de bron van het vuur van de liefde. 
-   Draag de hulpbronnen van je hartcentrum over op het centrum van de Aarde, dat  
    ook als een ster straalt. 
-   Zie de dans van het vuur op de Aarde als een vreugdedans, die aan het hart haar  
    ritme geeft. 
 
 
* De synergieën van water en vuur, en vuur en water 
Erken de elementen vuur en water als partner. Het water neemt de destructieve 
patronen, die op het vuur geprojecteerd worden, weg. Het vuurelement geeft aan het 
water de levenskracht terug. 
-   Stel je voor, hoe het vuur doordringt in water zonder gedoofd te worden. 
-   Stel je voor, hoe water doordringt in het vuurelement door zonder te verdampen. 
-   Wees je bewust van hun synergieën. Het effect van de samenwerking is groter    
    dan wat de afzonderlijke partijen bereikt zouden hebben. 


