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Lebensnetz – netwerk voor wederzijdse inspiratie tussen Aarde en mens.
Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz
Tijdens een concert voor de walvissen en dolfijnen (in het kader van een internationaal treffen van het Lebensnetz in Bad Meinberg) kreeg ik een oproep van het
ras van de dolfijnen aan de mensheid: “Verstoor de Aarde, ons gemeenschappelijk
erfgoed, niet!”.
In de laatste dagen heeft deze oproep een duidelijk tastbare achtergrond gekregen.
Het blijkt dat de vervreemde menselijke beschaving meer of minder geheime
methoden ontwikkeld heeft om het element water te verslaven met het doel het
levensweefsel onder controle te brengen.
Het handelt zich hierbij om drie aspecten van verslaving. Hier enkele voorstellen hoe
wij het waterlichaam met deze drie aspecten in het oog kunnen bevrijden.
* Water als ruggengraat van het heilige levensweefsel
Water is de ruggengraat van het heilige levensweefsel. Als verwrongen informatie
in het water wordt ingesluisd, wordt de ruggengraat van het levensorganisme uit
evenwicht gebracht. Zo kunnen fenomenen op Aarde optreden, die in zijn geheel
niet tot de scheppingsfamilie van Gaia behoren.
- Stel je voor dat je ruggengraat in een stevige waterzuil verandert. Zorg ervoor dat
de loodrechte stand van de waterzuil door de identificatie met je ruggengraat
wederom tot stand gebracht wordt.
- Wees je ervan bewust dat de verschillende lagen van de waterzuil te onderscheiden aspecten van het leven en van de toegang tot verschillende families van
wezens, die op de waterkringloop berusten, voorstellen.
- Sta de waterzuil dan toe zich op te lossen waarbij de verschillende lagen de
corresponderende aspecten van het levensweefsel hun informatie leveren.
* Ondersteunen van het dolfijn-/ waterbewustzijn
Als gevolg van de menselijke onwetendheid met betrekking tot de heilige
dimensies van het waterbewustzijn (dat bijvoorbeeld belichaamd is door de
walvissen en dolfijnen) neem een demonisch bewustzijn de controle over een
groot deel van de oceanen en waterlichamen over.
Om het dolfijnbewustzijn te ondersteunen, kun je de volgende houding aannemen:
- Je hielen raken elkaar aan terwijl de voeten zo breed als mogelijk uit elkaar staan.
Je hebt een been en de staartvin van een dolfijn.
- Hef je handen aan de zijkant op harthoogte, om de borstvinnen van de dolfijn voor
te stellen. Open je hart.
- Als je jezelf als deel van de globale noösfeer (bewustzijnssfeer) van de walvissen
en dolfijnen beleeft, wordt de tegenwoordigheid van de kosmische waterdimensie
versterkt en ondersteund.
* Verbinding ruggengraat-waterzuil met de gouden waterzuil van Gaia
Het derde aspect is moeilijk uit te leggen. Het gaat erom dat de primaire krachten
van het water bezet worden om de heerschappij over de Aarde vast in handen van
georganiseerde religieuze systemen te behouden.
- Stel je voor dat je ruggengraat van de schedel tot en met het stuitje in helder
bronwater gewassen wordt om een zuivere waterkolom te worden.
- Stel je dan voor hoe een gouden waterzuil uit het hart van Gaia jouw stuitje
bereikt. De waterzuilen verbinden zich in het stuitje en worden een.
- Zorg ervoor dat niemand behalve de Moeder van het Leven toegang tot je stuitje
heeft.
- Verdeel deze informatie over alle waterlichamen van de Aarde.

