
   MÅNADENS   Meditation   20   oktober   -   20   NOVEMBER    2017 

Föreslagen   av   LifeNet   -   Nätverk   för   ömsesidig   inspiration   mellan   Jord   och   Mänsklighet   -   och 
skapad   av   Marko   Pogačnik   och   hans   medarbetare 

Att   återskapa   vår   mänskliga   identitet 

För   att   kunna   möta   dessa   tider   av   oförutsägbara   förändringar,   behöver   vi   påminna   oss   om   vår 
sanna   identitet   som   ett   flerdimensionellt   väsen   och   integrera   de   aspekter   som   kan   vara 
bortglömda   eller   blockerade. 

Följande   förslag   är   tänkt   som   en   inspiration   och   du   kan   välja   vilken   av   de   föreslagna   aspekterna 
som   du   vill   arbeta   mer   ingående   med. Men   luta   dig   inte   mot   gamla   mönster   som   deklarerar   vem 
människan   är. Det   förflutna   är   borta. 

Meditationen   bygger   på   4   steg   bakåt   in   i   människans   kausala   (arketypiska)   riken   och   5   steg 
framåt   mot   den   nya   inkarnationen.   Stegen   kan   tas   imaginärt,   genom   att   markeras   med 
handrörelser   eller   genom   att   gå   fysiskt. Om   man   går,   så   ska   stegen   bakåt   påbörjas   med   vänster 
och   stegen   framåt   med   höger   fot. Meditationen   kan   också   göras   i   en   grupp,   där   deltagarna   står   i 
en   cirkel. I   så   fall   tas   stegen   bakåt   individuellt   och   stegen   framåt   genom   att   hålla   varandra   i 
händerna. Någon   bör   kort   påminna   gruppen   vad   nästa   steg   handlar   om. 

● Börja   med   att   skapa   en   sfär   runt   dig   som   har   ett   spegelskikt   på   utsidan. Spegeln   hindrar 
den   demoniska   typen   av   makter   (som   försöker   dominera   mänskligheten)   från   att   få 
nyckeln   som   de   kunde   manipulera   den   nyfödda   människan   med. 

● När   du   tar   det   första   steget   bakåt,   blir   du   ett   med   din   själs   matris. På   kollektiv   nivå   betyder 
det   att   den   förkroppsligade   delen   av   mänskligheten   återkopplas   till   närvaron   av   våra 
förfäder   och   ättlingar. Vi   är   en   enda   mänsklig   familj   som   kan   kommunicera   och   hjälpa 
varandra. 

● När   du   tar   det   andra   steget   bakåt,   finner   du   dig   vara   förbunden   med   växters,   djurs, 
stenars   och   elementarväsens   parallella   evolutioner.   Se   hur   det   känns   att   åter   vara 
medlem   av   den   stora   Gaia   och   Pan   familjen. 

● När   du   tar   det   tredje   steget   bakåt,   återförenas   du   med   din   subtila   fekropp. På   planetnivå 
innebär   det   att   återförenas   med   vår   tvilling-evolution   av   feer   som   i   olika   traditioner   kallas 
Sidhe,   Fanes,   Erda,   Ajdi   ... 

● När   du   tar   det   fjärde   steget   bakåt,   är   du   på   väg   att   återförenas   med   den   inre   draken   - 
livets   Moders   ursprungliga   krafter   som   finns   i   vår   kropp. De   är   källan   till   livskraften, 
naturkrafternas   kärlek   och   visdom. Öppna   din   kropp,   hjärtat   och   medvetandet   för   dessa 
väsen   som   är   så   hårt   undertryckta   speciellt   i   den   västerländska   delen   av   civilisation. 

● Du   är   nu   redo   att   gå   vidare   mot   det   nya   förkroppsligandet   samstämd   med   Jordens 
förnyade   multidimensionella   kropp. Kom   ihåg   att   börja   stegen   framåt   med   den   högra 
foten. För   varje   steg   framåt,   gör   du   en   kort   paus   när   du   slutfört   steget,   så   att   den   nya 
kvaliteten   kan   absorberas   av   din   kropps   elementarväsen   och   lagras   i   kroppens   minne. 

● När   du   tar   det   första   steget   framåt,   blir   du   närvarande   som   ett   väsen   inom   hela   det 
sammanlänkade   medvetandet   hos   det   Jordiska   kosmos   -   dess   noosfär. 

● När   du   tar   det   andra   steget   framåt,   får   ditt   väsen   sin   första   form   som   ett   hologram   i 
vattenelementet. Vi   är   närvarande   som   komplex   information   inpräglad   i   myriader   av   små 
vattendroppar. 

● När   du   tar   det   tredje   steget   framåt,   inser   du   att   ytterst   små   bitar   av   mineraler   är 
närvarande   mellan   dropparna   i   ditt   vattenhologram. De   gör   att   du   kan   bli   ett   väsen   som 
manifesteras   i   materia. 

● När   du   tar   det   fjärde   steget   framåt,   börjar   du   uppleva   att   livskraften   strömmar   genom   din 
kropp. Du   blev   ett   levande   väsen. 



● När   du   tar   det   femte   steget   framåt,   var   då   medveten   om   att   livskraften   blir   omsatt   till 
kroppsfunktionerna   med   hjälp   av   en   ocean   av   mikrober,   så   att   du   kan   röra   på   dig,   tänka 
och   agera. 

● Hur   känns   det   att   bli   återfödd   som   en   del   av   det   nya   Jordiska   universum? 


