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Lebensnetz – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en mens.
Voorstel van Brigitte Bartel, Simona Čudovan, Marko Pogačnik, Martin Krausch en
het Lebensnetz
Wij mensen zijn vergeten, hoe nauw ons lot verbonden is met dat van het dierenrijk.
Wij zijn een soort reïncarnatie van verschillende diersoorten. Wij hebben een
gemeenschappelijk levensdraad.
Net zoals de mensen de wet van het leven breken als ze elkaar over en weer doden,
zo verstoren wij de stroom van het leven als wij diersoorten uitroeien en andere
onder vernederende omstandigheden gevangen houden.
Wij stellen daarom voor, in de komende maand te werken aan nieuwe relatievormen
tussen mensheid en dierenrijk, waarbij we ons eigen lichamen gebruiken, die als
nauw verwant met het dierenrijk beschouwd kunnen worden.
Hier een paar voorstellen.
* Een dier verbinden met zijn archetype
- Kies een dier uit en nodig het uit in de ruimte van je lichaam te komen. Dat kan
ook je persoonlijke krachtdier zijn.
Stel je na enige tijd voor hoe het dier jouw lichaam naar achteren in het rijk van
zijn voorvaderen verlaat (terug naar zijn archetype dat in de herinnering van zijn
voorouders opgeslagen).
- Het is voor dieren niet gemakkelijk naar achteren te gaan.
Help het dier om zich langzaam stapsgewijs naar achteren te bewegen.
- Als er een paar stapjes gezet zijn, let dan op om de geur van de oorspronkelijke
dierenwereld waar te nemen.
- Nodig het dier dan uit, om weer dichter bij je lichaam te komen en leid het (omdat
het nu weer verbonden is) als symbool van hoop voor deze diersoort door jouw
lichaam naar het gebied van de gemanifesteerde wereld.
* Dieren als wezens van het universum erkennen
- Kijk in de ogen van een dier en betreed dan de kosmische oceaan daarachter om
de dieren als wezens van het universum te erkennen.
Je kunt je daar ook alleen een voorstelling van maken.
* Betreden van het gebied met de archetypen van de dieren
- Ervaar de vrede van het dier door het Ouroboros-principe. Ouroboros is een slang
die in zijn eigen staart bijt. Zij is ook een symbool voor de bloedsomloop/
kringloop (bijvoorbeeld van de tijd).
- Ga met je gevoel bewustzijn (van onder in je buik) in een halve cirkel naar
achteren tot je het gebied bereikt waar de archetypen van de dieren opgeslagen
zijn.
- Verzamel je ervaringen!
- Vervolg dan de cirkelvormige weg, tot je bij je stuitbeentje bent aangekomen.
De cirkel is gesloten. Hoe voelt dit aan?

