180220 180320 Verbinden met het diepere niveau van de levenskracht
Voorstel van Lifenet – een netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en mensheid –
gecreëerd en vertaald door Marko Pogačnik en zijn medewerkers
In de loop van de huidige Aarde-transmutatieprocessen trekt de levenskracht zich
gaandeweg terug op een ander bestaansniveau. Stel je voor dat dit niveau op ongeveer 2 –
3 meter dieper dan het huidige oppervlak van de Aarde pulseert – dit houdt in dat het zich
ietwat dichter bij de kern van de Aarde bevindt. Hanteer deze stellingname als ondersteuning
voor je verbeelding en niet als een objectief feit.
Voor de komende maand stel ik voor om te experimenteren met het verbinden met dit
diepere niveau van de levenskracht. Er zijn verschillende mogelijkheden – hier mijn voorstel:
* Verbinden met het diepere niveau van de levenskracht
- Stel je voor dat de aantrekkingskracht van de liefde van Gaia jou naar de genoemde
diepte in de Aarde trekt, houd hierbij geen rekening met het gegeven dat je verdrinkt in
de materie.
- Het is beter om jezelf waar te nemen in een waterig landschap doordrongen van waterige
stromen die door en rond jou vloeien. Deze zijn samengesteld uit biljoenen minuscule
elementenwezens die gelijken op waterdruppels of micro-organismen – absoluut zuiver,
gelukkig en vol vitaliteit.
Wees je ervan bewust hoe je hun aanwezigheid in en rond jou ervaart.
- Nadat je ervaringen rond de nieuwe kwaliteit van het levensnetwerk hebt verzameld,
breng je jezelf terug naar het huidige bestaansniveau. Terwijl je verticaal terugkeert naar
het huidige niveau blijf je verbonden met de levensstromen die je ervaren hebt.
Stel je voor en voel hoe elke cel en elk micro-organisme van je lichaam met behulp van
een microdraad van licht verbonden blijft met het aanwezige leven daar beneden.
Blijf voor een tijdje op deze manier verbonden en deel de kwaliteit en de kracht van deze
verbinding met je bredere omgeving en haar wezens.

