180620 180720 Ondersteunen van netwerken
Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz - Netwerk voor Wederzijdse inspiratie
tussen Aarde en Mensheid

Op de drempel van de 21ste eeuw hebben zich vertegenwoordigers van diverse groepen,
die in verschillende landen geomantisch werken, getroffen in Šempas, Slovenië, om namens
LifeNet of Lebensnetz een niet-institutioneel netwerk op te richten.
Omdat we ons destijds reeds bewust waren dat de Aarde diepingrijpende veranderingen
doorloopt, die het geomantische lichaam van de planeet transformeren, besloten we in het
logo de ondertitel 'Geomantie en Transformatie' te voeren.
In 2008 organiseerde de Sloveense groep VITAAA de eerste internationale bijeenkomst van
groepen van het Lebensnetz/ LifeNet. Sinds die tijd vindt elke twee jaar een dergelijke
creatieve bijeenkomst plaats, telkens in een ander land. Na
Slovenië organiseerde Duitsland de bijeenkomst, daarna Engeland, Zweden, Kroatië en dit
jaar opnieuw Duitsland, deze keer van 20 tot en met 23 juni aan het Bodenmeer.
Een tweede reden om het Lebensnetz/ LifeNet in leven te houden is de maandmeditatie die
door Marko Pogačnik in de Engelse taal gecreëerd wordt en door Martin Kraus in het Duits
vertaald wordt, terwijl anderen haar uit het Engels of Duits in andere talen vertalen. Dank aan
jullie allemaal!

* Ondersteunen van netwerken door inzet van eigen drakenkrachten
- Het voorstel voor deze meditatie is om de netwerken en individuele personen te
ondersteunen, die op verschillende manieren met Gaia samenwerken om de Aarde als een
planeet van vrede en co-existentie van alle wezens, die de Aardekosmos vormen, te cocreëren.
- Het voorstel is dat je jouw eigen weg zoekt om diverse netwerken (in jou!) te weven en hun
creatieve input te ondersteunen.
- Om hun innerlijke kracht en stabiliteit te ondersteunen, kun je jouw drakenkrachten
inzetten, die in de onderwereld (benedenwereld) van je buik aanwezig zijn, doordat je hen
door het interdimensionale portaal van je hart tot creatieve actie leidt.

