120620 120720 Je begeven in de multidimensionale structuur van ruimte en tijd
Lebensnetz – Geomantie en Omwenteling Marko Pogačnik
Lebensnetz-netwerk voor wederkerige inspiratie tussen Aarde en mens
Mogelijke ineenstorting
In het midden van het jaar 2012 moeten we voorbereid zijn op een mogelijke
verandering van de dimensies, die het tijd-ruimte-continuüm van moment tot moment
doorloopt. Dit betekent niet alarm slaan, geheel en totaal niet. Het is eerder een
oefening, die betrekking heeft op mogelijke veranderingen. Zijn wij bereid om ons
voor een kosmisch avontuur in de multidimensionale structuur van ruimte en tijd te
begeven? In elk geval moet de mens ieder moment bereid zijn tot een dergelijke
kwantumsprong. De mens kan in elk volgend moment kan sterven – en wat dan?
We zijn ons ervan bewust dat de tijd-ruimtestructuur waarin wij op dit moment leven
te beperkt is geworden voor de toekomstige ontwikkeling van de natuur en de
mensheid. Onze beschaving heeft veel middelen ter beschikking om de ontwikkeling
te manipuleren en te controleren. De maandmeditatie biedt een mogelijkheid de
uiteindelijke verandering te volgen, tenminste als men zich terugtrekt van uiterlijke
sferen, waar de veranderingen onder omstandigheden te diepgaand kunnen zijn om
met hen in harmonie te zijn.
* Je begeven in de multidimensionale structuur van ruimte en tijd
- Laat ons ermee beginnen dat we onszelf met de totaliteit van de Aarde en de
Kosmos in harmonie brengen, doordat we volledig en geheel tegenwoordig zijn in
ons hartchakra, dat gelijktijdig het centrum van de Aarde en van het Universum is.
Houd deze drievoudige relatie enige tijd vast.
- Verplaats dan je aandacht naar het punt achter je hoofd dat jou met de
spirituele wereld verbindt.
- Van daar richten we onze aandacht naar beneden langs de ruggengraat
totdat we bij het stuitje aankomen. Dan schenken we onze aandacht aan het rode
punt dat buiten achter ons stuitje pulseert. Blijf daar even en doorvoel dit moment.
- Nu gaan we van dit punt door dit interdimensionale portaal in het binnenste van
ons lichaam.
- Verblijf een tijd in het onderste deel van je lichaam – dat wil zeggen in het
binnenste van de Aarde, het onderaardse aspect van de elementenwereld. Neem
de tijd om de kwaliteit van het binnenste van de Aarde te voelen.
- Visualiseer een lichtbol om je gehele lichaam waarvan het centrum zich in je
navel bevindt. Verzeker jezelf ervan dat alle delen van jou in de Aarde en in haar
elementenwereld gepositioneerd zijn.
- Van hieruit kun je jezelf heffen in je hartgebied, welk in de Aarde een gelijke rol
speelt als de zon aan de hemel.
- Je kunt jezelf ook nog hoger tot in je hoofdgebied heffen en dit gebied onderzoeken. Verzeker jezelf ervan dat je niet in de realiteit daarbuiten terechtkomt.
- Als de situatie niet verlangt dat je voor langere tijd in de Aarde verblijft, kun je ook
direct wisselen naar de realiteit buiten je, waarbij je jouw aandacht op enkele
fenomenen in je omgeving richt.

