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LifeNet- Network Geomancy and Transformation nodigt jou uit om te participeren in deze 
meditatie om balans te brengen in de wereldwijde activiteit van het element Vuur. 
 
Het element Vuur is op dit moment bezig met het vernietigen van het oerwoud in de 
Amazone, de vrouwelijke pool van de planeet (Tibet aan de andere kant van de planeet is 
haar mannelijke tegenpool). 
 
Niet lang geleden vernielde het vuur de Kathedraal van de Notre Dame in Parijs die gewijd is 
aan de Moeder van het Leven. 
 
Weer ervan bewust dat de destructieve activiteit van het element Vuur een gevolg is van het 
overdadige gebruik van vuur in elektrische machines, smartphones enz., de concentratie van 
vuur in de projectielen opgeslagen in de arsenalen van de legers op deze wereld en denk 
speciaal na over het scherpe vuur van de rationeel gecreëerde patronen die door miljoenen 
mensen op het subtiele lichaam van de natuur, haar wezens en de Aarde geprojecteerd 
worden. 
 
Weer ervan bewust dat de destructieve activiteit van het element Vuur ook een effect is van 
haar demonisering door de religies op deze wereld die het goddelijke element van Vuur 
identificeren met de duivel; de verschrikking van de hel en het foutieve idee van menselijke 
zondigheid. 
 
 
Balans brengen in de activiteit van het element Vuur 
-  Maak het element Vuur eerst los van de verschillende manieren waarop het misbruikt 

wordt. Zie de opsomming hierboven.  
 
-  Stel jezelf dan voor aanwezig te zijn in een waterige levenssfeer. Ervaar haar subtiele 

kwaliteit in je lichaam. 
 
-  Stel jezelf voor dat uiterst kleine sterren van het element Vuur in jouw waterige 

levenssfeer drijven en deze sfeer doordringen met het vuur van het leven en in jou het 
vuur van liefde aanwakkeren. 

 
-  Vergroot vervolgens deze verbeelding van de samenwerking tussen (co-creatie van) de 

elementen Water en Vuur zodat de hele Aarde met de gebalanceerde kwaliteit omvat kan 
worden. 

 
-  Sprenkel het waterige vuur van liefde over de plaatsen op Aarde waar de bossen 

branden. 

 


