
Firandet vid tröskeln av det nya året 2021. 

 

Telepatisk LIFENET verkstad, söndag 27 December från 9 till klockan 10 på 

morgonen, upprepas på onsdag 30 dec  klockan åtta på kvällen. 

Året som slutade var extremt dramatiskt, vilket tvingade oss att låsa sig över 

hela världen och hindrade oss från att röra varandra och titta in i varandras 

ansikte. Denna telepatiska firande är en bön för frihet. 

Workshopen är telepatisk och vi orienterar oss efter solens gång. Det betyder, 

oavsett var deltagaren är, startar workshopen alltid vid den angivna tiden 

enligt den lokala tidszonen. Detta workshopprogram finns på www.lifenet.si 

 

9.00 - 9.10 Gruppinstämning 

1. Var jordad i ditt hjärta och kropp och känn närvaron av vår grupp, som 

inkluderar elementarväsen, änglalika och andliga varelser som stöder 

oss. Även om vi är utbredda över hela världen, samlas vi i vår kärlek till 

Gaia och känslan av delat ansvar för Jordens liv. 

2. Därefter skapar vi vårt workshoputrymme som består av fina sfäriska 

membran som låter oss samskapa och skyddas. Känn kärlek och 

tacksamhet i ditt hjärta när du har för avsikt att dessa membran utesluter 

alla motkrafter som försöker blockera vägen för fred och jordisk skapelse. 

3. Föreställ dig en spiral som kommer upp från marken och vänder inuti 

vårt workshoputrymme och lyfter oss till den kreativa tidens nivå där vi är 

fria från linjära begränsningar. 

4. Om du fastnar eller inte kan ansluta under workshopen kan du använda 

toning av vokaler och andra ljud för att övervinna blockeringar. Gå tillbaka 

till den cirkel som vi har skapat och kom ihåg att du stöds av vår grupp. 

 

9.10 - 9.40 Stöd till livets kontinuitet på jorden 

De åtgärder som uppenbarligen har programmerats och fortsätter att 

programmeras av krafter som är främmande för livets väsen har drivit 

människan till kanten av existensen som fria och kreativa varelser. Vi måste 

hitta ett sätt som leder till en meningsfull framtid; annars kan vi gå vilse. 

1. Låt oss först be växtvärlden om hjälp. 

2. De som svarar på vår vädjan är änglar av växtarter som ofta kallas 

Devas. Föreställ dig dem bakom ryggen så långt du kan nå med 

http://www.lifenet.si/


händerna. Lyssna ett tag på deras ljud som kommer från universums bredd 

och vidd. 

3. Devorna, tillsammans med den gröna draken som representerar den 

arketypiska kraften i växtriket, håller en rombformat dörr upprätt. Växt-

änglarna håller den övre toppen av portalen och draken den nedre. Tona 

in till portalen som är placerad bakom din rygg. Tänk dig då att du står 

upp, vänder dig om och går framåt på den väg som tidigare var okänd för 

mänsklig utveckling. (När vi förkroppsligade på jorden under miljontals år 

har vi människor följt djurrikets väg.) 

4. Efter denna nya väg befinner vi oss vid kanten av en vild ström som 

representerar den nuvarande pandemitiden. Vi behöver hjälp för att korsa 

strömmen. Delfiner, som skulle gärna hjälpa mänskligheten som deras 

systerutveckling, har emellertid blivit uttorkade i elden av mänsklighetens 

dominerande och överaktiva rationalitet. 

5. Vi måste utföra Gaia Touch-ritualen Tear of Grace och spilla vattnet av 

vår medkänsla, Gaias förlåtelse och Gudomlig Nåd över de dehydrerade 

delfinerna, liksom över andra drabbade djur, inklusive mikroorganismer 

och submikroskopiska virus. 

6. När ritualen är avslutad kan vi sedan rida på delfinernas rygg till den 

andra stranden som kan kallas en "Evolutionens Nya Tid." Men när vi 

anländer dit befinner vi oss framför en mörk dimma och vi kan inte se 

vägen till det nya. Var är ljuset som kan lysa upp vår väg? 

7. Det ljuset komprimeras i våra täta, övermaterialiserade kroppar. Låt oss 

be våra celler och mikroorganismer att hålla ett avstånd på minst en tum 

(!) mellan dem. Arbeta med att skapa motsvarande bild. 

8. Nu kan det gyllene ljuset från vår Kristus (kosmiska) essens, som tidigare 

komprimerats i våra kroppar, bli fritt att skina in i rymden under det Nya 

Året och därefter. Den mörka dimman försvinner och vi kan tydligt se 

vägen till stigen för fred och frihet, vilket leder oss framåt. 

 

9.40 - 10.00 Låt oss bli redo för den Nya Vägen 

För att förbereda oss för den nya vägen som öppnar för framtiden måste vi 

rengöra våra subtila kroppar från de gamla hinder som hindrar oss människor 

från att ta den nya vägen. Rengöringen måste göras på tre nivåer. Var 

medveten om att när vi gör denna rensning gör vi det som en holografisk del 

av mänskligheten. 



1. Sitt ner och föreställ dig att hålla dig själv stående i ditt knä där dit 

huvud når  upp till halsnivån. Detta är den ursprungliga (drakkraft) 

aspekten av dig. Ta en stund att uppleva denna kraft. 

2. Stående i ditt knä föreställ dig att du står naken i ett kärl fyllt med Gaia 

fruktvatten. Böj dig ner några gånger, ta vattnet i dina händer och stänk 

fruktvattnet som en bäck över och genom kroppen. Var nu medveten om 

hur du mår efter att din vitala kropp har rengjorts. 

3. Lyft dig själv till nivån på ditt elementar-hjärta (den nedre änden av 

bröstbenet) medan ditt huvud rör vid den övre bågen på din skalle 

inifrån. Du står nu i en handfull vatten från hjärtat av Gaia som du håller i 

dina händers kärl.  

4. Böj dig, ta vattnet som har sitt ursprung i Gaias hjärta och stänk vattnet i 

en ström över och genom din kropp. Hur mår du när du har rengjort din 

elementar- kropp? 

5. Lyft dig själv ännu högre så att du håller dig på nivån på båda 

nyckelbenen. Du är mycket mindre nu eftersom ditt huvud inte stiger 

bortom bågen på din skalle. 

6. Böj dig i den här positionen några gånger. Ta den gudomliga andens 

vatten från hålen mellan dina nyckelben och rensa din andliga 

kropp. Stänk den över huvudet i en ström och låt den löpa genom din 

kärnan av din essens. 

7. Stå sedan upp i din biologiska kropp och visualisera, med kärlek, energi 

och kraft, en förnyad mänsklighet som rör sig över tröskeln till det nya året 

och ber om välsignelser och gudomlig vägledning genom de utmaningar 

som väntar oss i hallarna av året 2021. 

 

10.00 Slutsats  

Vi tackar varandra och alla varelser från de olika världarna på jorden och 

universum som har följt oss, och vi löser upp vår cirkel. 

Om du insåg under workshopen att vissa övningar är viktiga för dig och för 

livet, kan du gärna fortsätta träna dem. 

Teamet av översättare, Iveta, Urša, Martin, Orit, Sara, Dorian, Kati, Susanne, 

Leslie, Irina, Dagmar, Kata och andra; tillsammans med LifeNet-

organisationsteamet, Jana, Irina, Leslie, Tea, Peter, Theresia, Ying och Marko - 

skicka alla er välsignelser inför det nya året med hjärtliga önskningar om att 

vårt samskapande ska fortsätta 2021 och därefter. 

Bilaga: Gaia Touch Ritual - Nådens Tår 



1. Lyft händerna i bön vid din hjärthöjd och låt en droppe av din 

medkänsla (relaterad till personen, platsen eller situationen i fråga) falla in i 

utrymmet mellan dina handflator. 

2. Böj dig mot Jorden och nå med din imagination djupt in i Gaia. Skapa ett 

kärl med händerna och be Gaia om en droppe av hennes förlåtelse, 

relaterad till den nöd eller förolämpning som görs mot en viss aspekt av 

livet, till en plats eller till hennes varelser. 

3. Räta upp dig och lyft dina händs kärl (som redan innehåller droppen av 

din medkänsla och droppen av Gaias förlåtelse) till himlen och be om en 

droppe av gudomlig nåd. 

4. Det helande vattnet samlas nu in på ett homeopatiskt sätt. Öppna dina 

händers kärl så att du i din imagination riktar det helande vattnet mot dess 

förutbestämda mål. Ditt hjärtas intention och ditt medvetandes 

uppmärksamhet skapar en bro för att styra läkningspulsen dit den behövs. 

5. Tacka. Baserat på principen om personlig tro och telepati kan denna 

ritual också fungera över långa avstånd. 
Den helande Nådens-Tår-ritualen inspirerades i Black Madonnas kapell i Altötting i 

Bayern. Senare tillkom de två sekvenserna med personlig medkänsla och Gaias 

förlåtelse. Vi använder det ofta i grupper när vi arbetar med platser som behöver läka. 
 


