Observera att detta är en maskinöversättning med lite rettelser:
Telepatisk Workshop Tillägnat den Nordamerikanska Kontinentens välbefinnande.
Lördag 21 november från 9: 00-11: 00, enligt din lokala tid
· Workshopen upprepas onsdagen den 25 november, 18: 00-20: 00, enligt din
lokala tid.
Workshopen är baserad på telepatisk kommunikation, så du är fri att välja den
plats du ska samarbeta med. Oroa dig inte för tidsskillnader. Vi arbetar i linje med
solen, så börja kl. 9 på morgonen den 21 november eller 25 november kl. 6 på
kvällen, enligt din lokala tid.
Du hittar de tyska, slovenska, ryska, franska, spanska, hebreiska, ungerska och
engelska versionerna av denna workshopplan på startsidan för LifeNet Gathering
2020:
http://www.lifenet.si/meditations/ eller på https: // www.lebensnetzgeomantie.de
Programmet förbereddes av Marko Pogačnik, UNESCO: s konstnär för fred och FN:
s goodwillambassadör med stöd av amerikansk geomancy-grupp. Du kan bjuda in
dina vänner eller medarbetare till denna workshop som du litar på genom att
distribuera programmet via e-post.
Vänligen skriv ut workshopplanen eller ha den redo på din dator eller telefon så att
du kan följa tidtabellen.
9.00 - 9.10 Gruppinstämning
1. Även om vi är utbredda i hela Nordamerika och bortom, känner vi närvaron av
vårt samhälle som har kommit ihop på grund av vår kärlek till jordisk skapelse och
en känsla av delat ansvar för jordens liv.
2. Därefter måste vi skapa det utrymme som består av eteriska membran där vår
workshop kommer att äga rum. Be att dessa membran också kan skydda oss och
dölja oss från krafter som försöker vända jordens och mänsklighetens
evolutionära väg och att blockera våra kreativa ansträngningar.
3. Föreställ dig en tidsspiral som kommer ut ur marken som lyfter oss bortom den
linjära tiden till den kreativa tid som vi alla delar.
4. Vi ber om stöd och samarbete av alla varelser från olika världar som säkerställer
utvecklingen av livet på jorden.
5. Under workshopen är du välkommen att göra toning, kanske använda vokaler,
speciellt om ditt arbete fastnar!

9.10 - 9.40 De 28 aspekterna av gudomlig närvaro på jorden
De "28 aspekter" står i Kentucky nära Louisville som en installation i sten med
kosmogram skapade och huggen av den amerikanska geomancygruppen. Installationen representerar ett alternativ till bekräftelsen ”In God we
Trust” skrivet på varje amerikansk sedel eller mynt - vilket är relaterat till den
patriarkala gudbilden som styr över Jorden och Universum. De "28 aspekter" står
för den gudomliga närvaron fördelad horisontellt inom alla olika varelser och
aspekter av livet.
1. Föreställ dig att vi står i en stor cirkel runt sammansättningen av
geopunkturcirkeln "28 aspekter".
2. Andas djupt från magen och andas ut (använd din verkliga andedräkt!) Med
kraften av violett ljus mot kompositionens stenar.
3. Det violetta andetaget börjar dansa runt stenarna och tar in informationen om
de olika kosmogrammen.
4. Fortsätt andas när du föreställer dig vinden i vårt andetag börjar sprida sig över
hela landet.
5. Andningen av den gudomliga närvaron i livet börjar spridas över alla varelser
och landskap i USA.
6. Skapa några fler andetag!
7. Slutligen kommer den amerikanska valutan i resonans med den gudomliga
andan som börjar genomsyra alla nivåer och dimensioner i livet.
8. Miljarder mynt fördelade över hela USA börjar skramla rytmiskt och skapar en
underbar rytm.
9. Inspirerad av denna rytm börjar alla sedlar i hela landet dansa i luften.
10. Pengar frysta i bankskatter och privata fastigheter ansluter sig till dansen.
11. Under hela tiden börjar dansande sedlar spridas över hela världen och når
fattiga länder och hungriga människor över hela Jorden.
12. Inspirerad av denna glada fördelning av rikedom, går valutan och sedlarna i
andra rika länder samman tills det orättvisa ekonomiska systemet på jorden
kollapsar för att bli ett gudomligt sätt att upprätthålla livströmning bland
människor och kulturer på Jorden.
9.40 - 10.00 Hedra olika väsen och dimensioner av livet
Denna sekvens hänvisar till geopunkturinstallationen som heter "Parallel
Worlds." Kosmogrammen för denna installation representerar Gaia's synliga och
osynliga världar. Installationen är placerad i parken i Norton Commons, Kentucky.

1. Var medveten om att miljontals människor går i våra moderna städer med ett
tjockt band över ögonen. Jordbrukare arbetar på sina marker med bundna
ögon. Den dominerande rationella mentaliteten har undertryckt vår mänskliga
förmåga att uppfatta och njuta av de världar och varelser som gör livet på jorden
möjligt, dvs världen av elementära varelser, elementära änglar och de ursprungliga
krafterna i Gaia.
2. Som en konsekvens är vi inte bara oförmögna att samarbeta med Gaias kausala
världar, men vi har också uppfunnit otaliga tekniker för att beröva från parallella
världar vad vi behöver (och mestadels det vi inte behöver) för att ordna och göra
vårt liv på planeten. möjligt - utan att respektera källan till allt gott.
3. Ändå är Amerika rikt på tidigare och nuvarande kulturer som visste och vet hur
man hedrar livskällorna och hur man samarbetar med dessa varelser.
4. Föreställ dig att över hela USA och Kanada kommer minnet av den förlorade
kunskapen att stiga upp ur marken för att inspirera människor att binda upp sina
ögon, se på och uppskatta den kunskap och visdom som lagras av de gamla
kulturer i kontinentens minne. Det känns och uppskattas nu av fler och fler
människor.
5. Titta runt i landet och känn rikedomen av forntida visdom som nu blir tillgänglig
för oss för att hjälpa oss att möta utmaningarna i denna tid av djupgående
förändring.
10.00 - 10.20 Ta en paus för att dricka en kopp te och skriva ner dina erfarenheter.
10.20 - 10.40 Hedra de kosmiska dimensionerna på den nordamerikanska
kontinenten
Denna sekvens är grundad i Emerson Woods (Kentucky) geopunkturcirkel
tillägnad det kosmiska medvetandet från jorden och universum som kallas
"änglalik". Det år huggen av LifeNet Art Group 2010.
1. Tänk dig att ett stort rör av ljus går vertikalt genom stencirkeln. Den är fylld med
elektroner i blå färg som rusar genom den för att röra kontinentens kärna och
ansluta den till en avlägsen stjärnkonstellation.
2. Som en grupp står vi runt cirkeln och genom vårt medvetande gör vi det möjligt
för kosmiska elektroner (fraktaler från det avlägsna stjärnsystemet) att anslutas
till stenarnas mineraler.
3. Som en konsekvens av samspelet mellan mineraler, mänskligt medvetande och
de kosmiska fraktalerna (blå elektroner) börjar stencirkeln att stråla starkt och
mätta kontinentens utrymme med den kosmiska strålningen som är och vet
ursprunget till den inspiration som rörde grundare för att skapa USA.
4. Denna strålning berör det amerikanska folks hjärtan och ökar medvetenheten

om de etiska och demokratiska värden som USA bygger på.
5. Vi visualiserar och känner hur människor av alla raser och olika religioner och
politiska övertygelser frigör deras fientlighet gentemot varandra, blir en levande
matris som inspirerar den mänskliga världen att skapa fred mellan alla folk och
nationer och skapa ett kärleksfullt, harmoniskt och medvetet förhållande till
naturen och jorden och alla hennes riken.
10.40 - 10.50 Avslutning
1. Återvänd och jorda dig i din omgivning och tacka för att du har möjlighet att
bidra till hälsan och stabiliteten på kontinenten i dessa tider av förändring,
osäkerhet och oroligheter.
2. Tacka dina andra telepatiska LifeNet-arbetare och för de erfarenheter som du
har samlat och delat.
3. Böj djupt och tacka det mäktiga landskapet Angels of America, förfäderna till
alla amerikanska nationer och alla varelser från subtila riker som har samarbetat
med oss idag.

Skriv dina erfarenheter för att dela dem med oss alla
på: http://www.lifenet.si/meditations/ .
Kom också ihåg och delta i den upprepade workshopen som ett tillfälle att
fördjupa vårt arbete tillsammans.

