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151120 151220 Verbinden van de ideeënwereld met de gemanifesteerde wereld  
Voorstel van LifeNet – netwerk voor wederzijdse inspiratie van Aarde en mensheid -
en Marko Pogačnik in samenwerking met Simona Čudovan 
 
 
 
De beslissende drempel 
De activiteiten van 2015 zijn geconcentreerd rond de uitdaging op welke manier over 
de drempel te stappen die de wereld van de ideeën verbindt met (of scheidt van) de 
gemanifesteerde wereld. Hoe kunnen de visioenen van een meerdimensionale, 
geoculturele en vredige Aarde over die drempel gaan en een levende, belichaamde 
realiteit worden? 
 
Het is eenvoudig waar te nemen, dat er behoorlijk wat angst bestaat voor de gaande 
verandering van de kosmische cycli. Samen met de wijdverbreide of zelfs met opzet 
veroorzaakte onwetendheid over de weg die Gaia genomen heeft om de Draad van 
het Leven op Aarde te behoeden, vertegenwoordigen deze angsten een kracht die 
bewust of onbewust probeert het transformatieproces te blokkeren. 
 
Wat in deze tijd steun behoeft, zou als volgt geformuleerd kunnen worden:   
 
-   De kracht van het hart en het vermogen om de multidimensionale realiteit van het  
    leven via het hart te zien, vormen de sleutel. 
 
-   Het verwoestende vuur, dat wij in de wereld rondom ons waarnemen, probeert de 
    innerlijke wereld van de mensen in beslag te nemen. Aangezien de krachten van  
    het hart verlamd zijn als het waterelement ontbreekt, is het dringend nodig,  
    het chaotische oplaaien van het vuur in balans te brengen door de waterige  
    stroom in het integrale menselijke lichaam te ondersteunen. 
 
 
Hier een drietal voorstellen hoe aan beide thema’s gewerkt kan worden. 
 
*   1 - Het waterelement in de hartruimte brengen 
-   Stel je voor, dat je boven de matrix van het waterelement staat, welke eruitziet als  
    een rozet op de façade van een kathedraal  Zij bevindt zich ongeveer dertig  
    centimeter onder je voeten, gecodeerd in het geheugen van de Aarde. 
 
-   Onder de matrix is de schacht van een diepe bron, die tot in het centrum  
    van de Aarde reikt. 
 
-   Op de bodem daarvan bevindt zich de gouden bol van Gaia's tegenwoordigheid,  
    welk de oneindige bron van het water is. Het water stijgt omhoog in de bron,  
    passeert de matrix van het waterelement onder je voeten en stijgt nog verder  
    waarna het zich verdeelt door jouw lichaam. 
 
-   Wees aanwezig in de ruimte van je hart en neem waar hoe het voelt als de ruimte  
    van het hart in aanraking komt met het waterelement. 
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*   2 - Met een lemniscaat de kwaliteit van je wezen veranderen 
-   Stel je een fijne gouden draad voor die in de vorm van een lemniscaat  
    (teken van de oneindigheid) danst door de ruimte van je hart. 
 
-   Hij komt via de achterkant de ruimte van je hart binnen, draait om de  
    rechterkant van je borst om het centrum van het hart van achteren weer te  
    bereiken en gaat dan verder langs de andere kant van de borst. 
 
-   Laat na een poosje dit beeld los en neem waar hoe de kwaliteit van jouw wezen 
    veranderd is. 
 
 
*   3 - De boodschap van verandering in het bewustzijn van de gemanifesteerde  
    wereld brengen 
-   Stel je voor dat je het centrum van jouw hart betreedt vanaf de rugkant. Kijk van  
    daar om jouw levende omgeving op een nieuwe multidimensionale manier te zien. 
 
-   Laat de informatie van je ervaring zich verspreiden over het ‘microbioom’, dat wil  
    zeggen over het grote planetaire netwerk van micro-organismen, dat de  
    elementenwezens helpt om hun werk op de belichaamde niveaus te vervullen. 
 
-   Dit zal zeer behulpzaam zijn om de boodschap van verandering in het bewustzijn  
    van de gemanifesteerde wereld te brengen. 


