
150920 151020 1 - Contact maken met dieren 
Voorstel van LifeNet – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en 
mensheid 
 
In augustus 2015 hebben we als internationale LifeNetgroep een geopunctuurcirkel, 
gewijd is aan verschillende diersoorten, gemaakt in Adrspach/ Donov in Böhmen. 
Sinds dat moment toont mijn ervaring mij dat dieren opnieuw bereid zijn een diepere 
verbinding met de menselijke familie aan te gaan en hun hulp aanbieden in 
verschillende aspecten van het leven en creativiteit. Het doel van de maandmeditatie 
is de verbinding tussen de dierlijke en menselijke evolutie te vernieuwen 
Hieronder de lijst van dier-cosmogrammen, die we in Böhmen gesneden hebben, om 
een idee te geven met welke dieren verbinding aangegaan kan worden.  
Later verschenen de bidsprinkhaan (Gottesanbeterin) en de haan als uitstekende 
helpers tijdens de transformatieprocessen. Je bent vrij ook andere dier-archetypen 
aan de lijst toe te voegen. Hier een voorstel hoe met de meditatie te beginnen. 
 
 
*   Contact maken met de dierenwereld 
-   Kies een dier dat je wilt ervaren en waarmee jij misschien zou willen samen- 
    werken. 
-   Zet je voeten bij het zitten of staan zo, dat de tenen elkaar aanraken en de hielen  
    zo ver mogelijk uit elkaar staan. Zo communiceer je met de dierenwereld waarmee  
    jij contact wilt maken, op innerlijk (causaal) niveau. 
-   Stel je het uitgekozen dier voor. Verbind je ermee. 
-   Dan sta je het dier toe door je lichaam in de ruimte achter je rug te glijden, zodat  
    het in zijn archetypische vorm kan optreden. 
-   Zet de meditatie naar wens voort. 
 
 
WEZENS VAN HET AARDE-ELEMENT 
Koe – de meesteres van belichaming 
Mosselen, slakken – de bouwers van de bergen 
Slang – de wijsheid van de Aarde 
 
WEZENS VAN HET VUURELEMENT 
Bijen - belichaming van het creatieve principe 
Raaf als geestgids  
Wolf - balancerend tussen leven en dood 
Kattenfamilie - het principe van de verandering 
 
WEZENS VAN HET WATERELEMENT 
Vis - belichaming van watervormen 
Dolfijn - het bewustzijn van het water 
Paarden - de emotionele kracht van het water 
 
WEZENS VAN HET LUCHTELEMENT 
Vlinder - schoonheid van de levensruimte 
Vogels - ruimte creërend door hun vlucht 
Vleermuis - verbinding met de causale wereld 
 
MYTHISCHE DIEREN - kosmische archetypes/ oerbeelden van de Aarde 
Schildpad - de brug tussen de niet-gemanifesteerde en gemanifesteerde wereld 
Centaur - het dier in de mens 
Draak - de oerkrachten van de Aarde 
Uil - vertegenwoordigt de Moeder van de Schepping  


