
MÅNADENS MEDITATION 20 juli - 20 augusti  2019 

Föreslagen av LifeNet - Nätverk för ömsesidig inspiration mellan jord och mänsklighet och skapat 
av Marko Pogačnik 

VATTEN BEHÖVER INSPIRATION FRÅN UNIVERSUM 

På samma sätt som gäller för vår kropp består Jorden huvudsakligen av vatten. För den 
nuvarande Jordförändringsprocessen är detta av största vikt. Om Jorden, naturen och allt som 
finns runt oss i första hand är information lagrad i vatten, betyder detta att Gaia och hennes 
ursprungliga hjälpare kan förändra jordens ansikte till att bli flerdimensionellt utan de förutsagda 
kataklysmiska händelserna. Om vi accepterar och stödjer dess vattenessens, skulle Jorden 
kunna skapa det nya verklighetsrummet som en dans. 

För att vattnet ska bli ett av Jordens kraftigt verkande kreativa medel, måste vi bli medvetna om 
dess tredje fas. I dess första fas njuter vi av vatten som dricksvatten. Den andra fasen visar 
vatten som en flytande kristall som kan lagra information. I sin tredje fas är vatten en kvalitet som 
genomsyrar hela universum. 

För att stödja transformationsprocesser som Gaia initierar just nu behöver vatten återkopplas till 
sin tredje fas. Urkopplingen skedde efter att det mänskliga sinnet minskat verklighetens rum så 
mycket att det blivit en stängd låda. 

Syftet med följande meditation är att öppna Jordens system för den världs-kreativa kapaciteten 
hos det kosmiska vattnet genom att öppna oss för dess inspiration. 

● Håll händerna framför kroppen i form av en skål. Föreställ dig att droppar av gyllene 
skimrande vatten från stjärnorna faller ner i dina händer. 

● Häll sedan det insamlade kosmiska vattnet över huvudet bara några centimeter bakom 
kronchakrat. 

● Föreställ dig nu att cellerna i din kropp och dina mikroorganismer är törstiga. De öppnar 
sina små munnar för att dricka dropparna med kosmiskt vatten som droppar genom din 
kropp från cell till cell och från mikroorganism till mikroorganism. 

● När dropparna når dina fotsulor droppar de från atom till atom djupare och djupare in i 
Jorden och genomtränger Jordens kropp med det kosmiska vattnet. 

● Under processens gång ber du redan om den andra skålen och sedan den tredje ... 

Motsvarande Gaia Touch-kroppsövning kan hittas på webbsidan www.markopogacnik.com 
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