
LifeNet Gathering, Bodensjön, Midsommar 2018 

Denna den 6. LifeNet Gathering var helt fokuserat på Bodensjön.  
Vi blev bedd om att ta med oss något stycke natur från vår hjärtligaste plats hemma att dela med oss till sjön.  Efter 
vår Alda-workshop vid Omberg  och Vättern i 2016, upptäckte jag att det finns en gammal skröna om att Vättern har 
en djup underjordisk förbindelse till Bodensjön. Därför åkte jag innan denna Gathering till Vättern, hade kontakt med 
sjön och fick vatten med mig från Vättern till Bodensjön. Jag hade också med mig björkbark från en plats nära min 
bostad där jag har Sidhe-kontakt. 

Vi bodde direkt ut till Bodensjön, den del som heter Untersee, med strand och badbrygga. När vi stod på cirkel alla, 
ca. 50 personer, stod en del av cirkeln nere i sjön.  Tidig morgonmeditation vid sjön och Nådens Tår för sjön. 
Vi åker till Konstanz där en stor båt som har hyrds, väntar på oss, och flera deltagare kommer med på enbart 
båtturen, som varar det mesta av dagen. 
På båten blir vi uppdelat i smågrupper och berättar om våra hjärtplatser för varandra . När båten kommer fram till 
mitten av sjön, ligger den stilla här och hela stora gruppen går in i tystnad och meditation och kontakt med 
Bodensjön. 
Jag upplever en kontakt med sjöns djupaste punkt och via djupet och drakkrafter en kontakt med Vättern -- och det 
är som att där därmed kopplas in till Bodensjön en hög kosmisk kraft, som kanske har med Vättern att göra, som att 
Vättern  har en vertikal kraft och Bodensjön en horisontal kraft. 
Vi ger våra gåvor till sjön och sen in i stillhet igen. Det uppstår en mycket djup kontakt med Bodensjöns stora väsen, 
mycket starkt. Det är exakt Midsommar.  
Och sen får vi också vatten från sjön med oss - de som vill. 

Väl tillbaka vid stranden där vi bor -- på stor cirkel med spaning kring vilka behov vi har nu -- det blev en delning i tre 
grupper:  Den ena gruppen vill göra mera utbyte kring Bodensjö-tema samt med mera globalt perspektiv.  Andra 
gruppen vill se på LifeNet och Jordens transformation.  Tredje gruppen vill vara i stillhet med Bodensjön. 

I andra gruppen: samtal kring att det vanliga sättet att gå in i perception ibland inte fungerar längre som förr. Och att 
Jorden inte bara finns under våra fötter, vi är inuti Jorden och inuti Kosmos. Samt att perceptioner inte längre kan 
utgå från subjekt-objekt, inte längre denna distans. 

Nästa dagen blir det möjlighet att åka till Rhinfallet.......verkligen en mycket kraftfull plats. Nere vid floden efter 
vattenfallet, blir det en mycket stark kontakt med delfin,  surprice! 

Marko håller ett litet föredrag: Jordomvandlingen --- (vetenskapen vet redan att den pågår).  Ja, Jorden transmuterar 
och bygger ett helt nytt grundlag för liv och accepterar därför att det finns en destruktiv sida som behövs. Jorden 
skapar katastrof för att bryta ned gamla strukturer. Ett helt nytt Jordrum byggs. Det är en omvandling från 
jordelement (materiellt plan) till luftelement.  
Med det nya luftelementet blir Jordens osynliga dimensioner mer naturligt. För att skapa Luft-Jorden behöver Gaia 
skapa helt nya strukturer. Fokus på perception i fysisk nivå vill inte längre fungera. Och denna transmutation pressar 
på för att vi ska släppa gamla mönstra och trauman etc., vi kan inte längre bära det med oss. Likadan på kollektiv 
nivå, många sakar kommer upp till ytan som vi kanske inte vill se (nationalsocialism, makt o.s.v.). 
Solen utanför vill inte längre vara nödvändig för att Jorden vill börja lysa från dens centrum, Jorden vill bli autonom. 
"Det ny Jerusalems" porter vill stå öppna hela tiden, alla dimensioner vill kommunicera med varandra hela tiden. 
Vi gör en GaiaTouch-övning för att framöver behöver vi att gå inåt först innan vi går utåt i aktivitet. Vi kan inte längre 
bara gå utåt. 
Fest och dans på kvällen. 

Tidig morgon avslutningsritual som Marko ledar: 
Själv-dop x3 men ej med fysiskt vatten. Vi står vid sjöbredden och tar upp essensen av vattnet och lyfter upp till 
hjässan och låter rinna igenom varenda cell. Andra gången låter rinna genom hela auran. Tredje gången lyfter 
essensen upp till bakhuvudet och låter rinna ned längs med ryggen. 
Vi introduceras till övning för kontakt med delfin; fötterna som fiskstjärt (Chaplin-fötter) och armar och händer som 
fenor vid bröstet som öppnar hjärtrummet. 
Detta landskapet fungerar som ett stort jämviktsorgan för Jorden. Vi ger stöd till detta genom en övning/aktivitet. 

Avslutning med samtal kring nästa LifeNet Gathering. 
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