171020 171120 Opnieuw creëren van onze menselijke identiteit
Voorstel van LifeNet – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en Mensheid – en
gecreëerd door Marko Pogačnik en zijn medewerkers

Om opgewassen te zijn tegen de tijden van onvoorspelbare veranderingen is het nodig om
onszelf te herinneren aan onze ware identiteit als multidimensionaal wezen en alle aspecten
die vergeten of geblokkeerd zijn te integreren.
Het volgende voorstel is bedoeld als inspiratie en je kunt kiezen met welke van de
voorgestelde aspecten je intensiever zou willen werken. Blijf niet in oude patronen hangen
rond wat de mens is. Het verleden is voorbij.
De meditatie is gebaseerd op het nemen van 4 stappen achteruit in het causale (archetypische) gebied van het menselijk wezen en op 5 stappen vooruit richting de nieuwe
incarnatie. De stappen kunnen verbeeld worden, door ze met handbewegingen te
symboliseren of door ze fysiek lopend uit te voeren. Bij het lopen moeten de stappen
achteruit met de linkervoet beginnen en de stappen vooruit met de rechtervoet. De meditatie
kan ook in een groep uitgevoerd worden, de deelnemers staan daarbij in een cirkel. In deze
situatie worden de stappen achteruit individueel gedaan en houden de deelnemers bij de
stappen vooruit elkaars handen vast. Een persoon dient de groep aan de inhoud van de
volgende stap te herinneren.
* Opnieuw creëren van onze menselijke identiteit
- Begin ermee een sfeerbol om jezelf te bouwen met aan de buitenkant een spiegelende
laag. De spiegel verhindert dat demonische krachten (die de mensheid proberen te
domineren) de sleutel krijgen waarmee ze de nieuwgeboren mens kunnen manipuleren.
- Door de eerste stap achteruit word je een met de matrix van je ziel. Op het collectieve
niveau betekent dit dat het belichaamde deel van de mensheid zich weer verbindt met
de aanwezigheid van onze voorouders en nageslacht. Wij zijn één menselijke familie,
in staat om met elkaar te communiceren en elkaar te helpen.
- Door de tweede stap achteruit word je verbonden met de parallelle evoluties van planten,
dieren, stenen en elementenwezens. Ervaar hoe het voelt om opnieuw een lid van de
grote familie van Gaia en Pan te zijn.
- Door de derde stap terug word je weer verbonden met je fijnstoffelijke feeënlichaam.
Op planetair niveau betekent dit de her-verbinding met onze tweeling-evolutie van
feeënwezens, in verschillende tradities bekend als Sidhe, Fanes, Erda, Ajdi…
- Door de vierde stap achteruit ben je instaat om je weer te verbinden met de innerlijke
draak - de oerkrachten van de Moeder van het leven aanwezig in ons lichaam. Zij vormen
de bron van levenskracht, de essentiële liefde en wijsheid. Open je lichaam, hart en
bewustzijn voor deze wezens die specifiek in het westelijk deel van de civilisatie
meedogenloos onderdrukt worden.
- Nu ben je klaar om vooruit te stappen richting de nieuwe belichaming die in overeenstemming is met het vernieuwde multidimensionale lichaam van de Aarde. Onthoud dat de
stappen vooruit beginnen met de rechtervoet. Houd na iedere stap vooruit een korte
pauze opdat de nieuwe kwaliteit door het elementwezen van je lichaam opgenomen en in
het geheugen van je lichaam bewaard kan worden.
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- Door de eerste stap vooruit word je een wezen binnen het allesverbindende bewustzijn
van de Aardse kosmos - haar noösfeer.
- Door de tweede stap vooruit krijgt je wezen zijn eerste vorm als hologram in het waterelement. Wij zijn aanwezig als complexe informatie ingeprent in de myriaden van kleine
waterdruppels.
- Door de derde stap vooruit bewerkstellig je dat minieme deeltjes mineralen aanwezig zijn
tussen de druppels van je water-hologram. Zij maken het mogelijk dat jij een wezen
gemanifesteerd-in-de-materie wordt.
- Door de vierde stap vooruit begin je de levenskracht, die door jouw lichaam stroomt, te
ervaren. Je wordt een levend wezen.
- Wees je tijdens de vijfde stap vooruit ervan bewust dat met de hulp van een oceaan aan
microben de levenskracht in de lichaamsfuncties wordt omgezet, opdat jij kunt bewegen,
denken en handelen.
- Hoe voelt het om herboren te zijn als een deel van het vernieuwde Aardse universum?
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