191020 191120 Nieuwe stap in de samenwerking met bomen
Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz - Netwerk voor Wederzijdse inspiratie
tussen Aarde en Mensheid

Een nieuwe stap in de samenwerking met bomen
In deze meditatie houden we ons niet bezig met de boom als levend wezen en ook niet als
elementair wezen. We willen ons met de Ent van een boom verbinden. Enten zijn wezens die
in zeer oude bomen wonen. Herinner je je de ‘Heren van de Ringen’ en de oeroude
wandelende bomen, die uiteindelijk aan het ‘Rijk der Duisternis, een eind maken? Hun kracht
en wijsheid komt van een Ent die in het lichaam van de boom leeft.
Enten kunnen worden gezien als gasten van een ver verwijderde ster, die door Gaia
uitgenodigd zijn, om zich in oude bomen te vestigen om haar te helpen haar ervaringen aan
een zusterster mee te delen - het Vaderland van de Enten - waar gelijksoortige
ontwikkelingsprocessen op gang zijn als die, welke op Aarde sinds duizenden jaren
geschieden. Ik bedoel daarmee de vaardigheid, bewuste gedachten en creatieve
handelingen in relatief dichte materie uit te drukken.
Om uitdrukking te geven aan hun dankbaarheid, zijn de Enten bereid, Gaia en de mensheid
te helpen bij het gaan door de moeilijke fasen van Aardeomwentelingsprocessen, die voor
ons liggen.

Open de weg naar het nieuwe!
- Zoek je een oude, wijze boom uit, die je persoonlijk heeft geraakt.
- Stel je voor dat deze boom een kleine afstand achter je rug staat. Raak nu, opdat de
boom je herkennen kan, enkele details van de boom, die je uit ervaring kent, met jouw
bewustzijn en liefde aan. Verzeker je ervan dat de resonantiebrug tussen de boom en jou
tot stand gebracht wordt.
- Stel je dan voor, hoe je enkele stappen achteruitgaat tot je je in de boomstam of
eenvoudigweg in de boom bevindt.
- Open je zintuigen en je hart om het huis van de Ent te leren kennen en met zijn
tegenwoordigheid contact te maken. Neem voor dit deel van de meditatie de tijd, zodat de
verbinding tussen mensen en Enten opnieuw tot stand kan komen.
- Nu begint de creatieve fase van de meditatie. Je kunt de boom tezamen met zijn Ent
verzoeken, met jou naar een plek te gaan waar hulp nodig is. Doe wat je juist toeschijnt.
Of je kunt je eenvoudigweg verheugen in de aanwezigheid van de Ent.

