121030 121106 Ondersteunen van versteende en verharde wezens
Lebensnetz – Geomantie en Omwenteling
Voorstel van Martin Krausch en het Lebensnetz
Voorwoord van Marko Pogačnik
Het einde van het jaar 2012 komt nabij en daarmee een belangrijk drempel op de
weg van de planetaire veranderingen. De veranderingsprocessen versterken zich.
Ik neem waar dat veel zaken duidelijk gemaakt moeten worden voordat het jaar 2012
eindigt. Hiermee bedoel ik allereerst die zaken die achter het niveau van het
gemanifesteerde leven actief zijn, op het zogenoemde causale niveau.
Dit is de reden waarom ik voorstel in de laatste twee maanden van het jaar van een
maandmeditatie naar een weekmeditatie over te gaan.
Hier is de meditatie van Martin Krausch voor de week vanaf woensdag 30 oktober.
Op deze zal op 6 november een meditatie van mij volgen.
Als jullie voorstellen voor deze laatste weken van het jaar 2012 hebben, zend deze
dan alstublieft aan beide onderstaande adressen:
marko.pogacnik1@siol.net
martin@krausch.at
De beste wensen voor nu en voor de toekomst! Marko Pogačnik
Ondersteunen van de tijdsomwenteling
Terwijl we op het hoogtepunt van de tijdsomwenteling aansturen, konden we in de
afgelopen tijd steeds vaker waarnemen dat belichaamde en onzichtbare wezens,
maar ook delen van onze eigen persoonlijkheid, deze omwenteling niet kunnen
bijhouden. Zij zijn in de oude ruimte- en tijdsstructuren gevangen, ervaren de
lopende veranderingen als bedreiging, voelen zich oriëntatieloos en houden aan de
oude patronen vast. Daardoor bestaat het gevaar dat zij uit de actuele ontwikkeling
vallen en in de nieuwe tijd als tegenkrachten optreden.
Met deze meditatie willen wij deze wezens ondersteunen in de veranderingsloop
terug te keren en deze actief mee te beleven en zo ook de overgang in de nieuwe tijd
als geheel te ondersteunen.
* Ondersteunen van versteende en verharde wezens
- Concentreer je op je navel. Treed door de navel als door een poort in een tempel
je innerlijke landschap binnen.
- Kijk om en nodig die wezens, die in de oude structuur gevangen zijn, uit zich aan
jou te tonen. Misschien verschijnen ze als versteend, uitgedroogd of op een
andere manier in hun beweeglijkheid ingeperkt.
- Richt je op dat wezen waardoor je jezelf het sterkst aangetrokken voelt. Verzoek
het om toestemming om het te ondersteunen. Respecteer het antwoord. Als het
niet bereid is, richt je dan op een ander wezen.
- Heeft een wezen jou toestemming gegeven, hef het dan in je hartruimte. Verbind
je met hem door een straal van je hartliefde, die de kwaliteit van de nieuwe tijd in
zich draagt. Neem waar hoe deze straal de verstening en dichtgeslagenheid
oplost en hoe het wezen zijn beweeglijkheid stap voor stap weer verkrijgt.
- Nodig het uit zich te strekken en te bewegen.
- Waarschijnlijk zal het in het begin nog wat onzeker op de benen staan. Neem het
bij de hand en doe samen een paar stappen.
- Bemoedig het zijn weg te zoeken. Begeleid het nog een stuk totdat het zich zeker
genoeg voelt zelf verder te gaan.

