
Meditation för månaden den 20 dec 2017 - 20 jan 2018 

Föreslagna av LifeNet - Nätverk för ömsesidig inspiration mellan jord och mänsklighet - och 
skapad av Marko Pogačnik och hans medarbetare 

Stödja Jordens kvantsprång 

LifeNet (Lebensnetz) -rörelsen grundades vid tröskeln till det nya årtusendet med avsikt att det 
skulle finnas en öppen grupp människor som medvetet och helhjärtat skulle stödja Gaias riskabla 
väg mot en helt ny nivå av Jordens evolution. Eftersom mänskligheten i det avlägsna förflutet har 
bestämt sig för att utvecklas på "hennes" planet, också vi, kan människan inte undvika den 
inkommande förändringen. 

Det var tydligt för LifeNet-grundarna från början att minst sex dimensioner måste läggas till den 
vanliga 3D-verkligheten för att nå den nya rymd- och tidshorisonten på vilken den Jordiska 
kosmos' framtida utveckling äger rum. För att ta fram den nödvändiga erfarenheten av den 
utvidgade verkligheten återupptäcktes geomantins konst och därmed kunskapen om den 
multidimensionella rymd- och tidsverkligheten. 

Men kunskapen om och praktiken av geomanti är inte tillräcklig om inte den nya horisonten av 
Gaias utveckling uppnås som vanligtvis identifieras med hjärtets nivå. Ändå är den nya 
horisonten inte linjär i sin essens, så en enda nivå är inte tillräcklig. Det här är anledningen till att 
meditationen här nedan introducerar ett tredubbelt kvantsprång, inkluderande Jordens väsen, 
templet i magen och hjärtats nivå. 

1. Var helt närvarande i din kropp, sinne och andligt också. 
2. Tänk dig att du sitter på Jordklotets fraktal (holografiska del). Det är Gaias gåva till dig 

individuellt givet i ditt födelseögonblick så att du kan grundas i hennes väsen. 
3. Gå med dina händer till mitten av Jordklotet (med hjälp av din individuella Jordfraktal) och 

ta därifrån en liten sten av Jordens substans. 
4. Kasta den uppåt med en tydlig gest av din hand så att ditt personliga elementarväsen kan 

uppfatta det. 
5. Stenen faller tyst i din buks damm. Tänk dig att det finns en damm av kristallklart vatten i 

din buks grotta. Observera hur småstenen sakta dyker ned för att nå botten av 
dammen. Vad säger den här processen dig? 

6. Vattenkänslan är viktig så att kvantsprånget kan kännas och upplevas. 
7. Gå nu med din hand i dammen och ta den där sten. Kasta den uppåt med en tydlig gest 

av din hand så att ditt personliga elementarväsen kan uppfatta det. 
8. Föreställ dig att det också i dit hjärtrum finns en damm med kristallklart vatten. Observera 

hur småstenen sakta sjunker ned för att nå botten av dammen. Vad säger den här 
processen till dig, var tar den dig? 

9. Återupplev erfarenheten och dela den som vågor med världen runt dig. 

För LifeNet, Lebensnetz, VITAAA och andra delar av vårt nätverk: 

Medvetet och glatt hopp in i det Nya (År)! 

 


