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Lebensnetz – Geomantie en Omwenteling Marko Pogačnik en het Lebensnetz
Lebensnetz- netwerk voor wederkerige inspiratie tussen Aarde en mens
De waarde van de gemeenschap
De mens bestaat op minstens drie niveaus. Aan de ene kant zijn we allemaal
individuen die de vrijheid hebben onze persoonlijke ontwikkelingsweg en creativiteit
te gaan. Aan de andere kant zijn we allemaal wezens die aan het gemeenschapsleven deelnemen – en ik bedoel niet enkel als sociale wezens. Wij hebben een
aandeel aan de gemeenschap van alle levens- en geesteswezens op de Aarde.
Deze gemeenschap heeft ons uitgenodigd onze bijdrage te leveren aan haar
bemoeienissen om een planeet te scheppen waarin schoonheid gestalte aanneemt.
Het derde niveau is niet minder waardevol; hoeveel van onze persoonlijke vrijheid
zijn wij bereid te offeren voor onze gemeenschap? Met andere woorden: welk
aandeel van onze hartenergie en creativiteit zijn wij bereid te wijden aan het
gemeenschappelijke doel.
Mijn ervaring is dat krachten, die de Aardeverandering belemmeren, op dit moment
onze plannen en onze goede wil verzwakken. Organisatorische contacten tussen
enkel de groep van mensen van goede wil is niet voldoende. Wat helpt zijn goede
contacten binnen kleine, spontane, zich in de stroom bevindende gemeenschappen.
Hier is mijn voorstel.
* Creëren van hartcontacten in een gemeenschapskring
- Elke deelnemer van deze meditatiecyclus zou zich dagelijks goede vrienden of
samenwerkingspartners mogen kiezen met wie hij/zij zijn/hun hartcontact wil
versterken.
- Ik bedoel tijdens de meditatie voor enkele momenten verbinding of contact van
hart tot hart te ervaren.
- Neem daarbij afstand van projecties of boodschappen – enkel zuivere en
gevoelvolle stilte.
- Op deze weg worden voor de duur van deze maand essentiële en steeds
wisselende gemeenschapskringen geweven. Iedere persoon draagt bij aan de
complexiteit daarvan door haar eigen netwerk van hartcontacten.
- Het helpt om van tijd tot tijd met de mensen te praten, met wie je door de stille
meditatie communiceert; om hen in de kring uit te nodigen of om de zin van
de meditatie te verklaren.
- De kring die geschapen wordt, hoeft niet steeds dezelfde te blijven. Hij kan zich
veranderen, kan groter of kleiner worden, ga af op het eigen buikgevoel.

