April 2022 Telepatisk LifeNet Workshop – Vi skapar fred
Tisdag den 12 april 2022 med start kl. 20.00 på kvällen och lördagen den
16 april kl. 9.00 på morgonen
Workshopprogrammet finns på olika språk på dessa webbsidor:
www.lifenet.si/meditations eller https://www.lebensnetz-geomantie.de
• Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den angivna timmen enligt din lokala tid.
• Om det behövs, gå igenom riktlinjerna för telepatiska workshops som publiceras
på dessa två webbplatser.
• Studera workshopplanen i förväg, få den tryckt med dig eller tillgänglig på din
dator eller telefon, så att du kan följa sekvenserna.
Instämning till gruppen
1. Tänk på att vi som grupp är spridda över hela världen. Rör på dina subtila
antenner och känn närvaron av gruppmedlemmarna.
2. Vi bildar en cirkel och inbjuder förfäder och ättlingar till människosläktet att
gå med i cirkeln. Var medveten om hur du känner dig när de står med oss i
samma cirkel.
3. Nu inbjuder vi de Jordiska rikens elementarväsen och arketypiska väsen att
ansluta sig till oss. Vi bjuder också in väsenden från ängla-nätverket. Var
medveten om hur du känner dig när de står med oss i cirkeln.
4. Nu tonar vi alla tillsammans (skapa ljud enligt din intuition) – vi tonar för
att stämma in oss till varandra och till en gemensam rums- och tidsnivå.
Sekvens 1: Börja med freden inom dig
1. Sitt ner i frid och gör i din föreställning fem steg bakåt.
2. Där överlämnas en olivkvist till dig. Försök känna vems gåva det är.
3. Kom sedan tillbaka och plantera kvisten i din kropp. Observera hur den växer
till att bli ett träd i ditt inre utrymme. Känn dess närvaro och titta på skönheten
i fredsträdet som växer inom dig.
4. Gör sedan i din föreställning fem steg framåt och plantera trädet av fred och
skönhet mitt i ett förstört landskap eller stad i Ukraina. Observera hur det
växer och vilken typ av välsignelse det utvecklar.
5. Välj sedan en annan plats i världen som förstörts av krig och gör samma
process med att plantera ett träd av fred där.
Sekvens 2: Bjuda in befriade soldatsjälar till hjälp
Marko hade följande erfarenhet när han arbetade på en plats i Ljubljana där fascistiska
soldater brukade skjuta fängslade frihetskämpar (partisaner) under andra världskriget:
När han ledde en workshop där 1995 såg han offer och deras bödlar stå över den
platsen i vita rockar i en cirkel och höll i händerna.
1. Föreställ dig en stor cirkel av själar i vita kläder som står över Ukraina (eller
välj någon krigsplats som kallar på dig). Då de var förkroppsligade på Jorden
var de på olika sätt insnärjda i krigföring. De vita dräkterna anger att de är
befriade nu.
2. En efter en närmar de sig krigsplatsen och rör vid marken med tårna men står
inte på Jorden.
3. Känn vad deras närvaro gör på slagfälten.
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4. Fråga varje soldat i förfädernas namn (oavsett vilken sida han tillhör) om det
han gör är i linje med viljan i hans eget hjärta och sinne.
5. Själarna i vita dräkter lämnar inte förrän freden dagas.
Sekvens 3: Den Vita Duvans fe-varelser är fängslade.
Hur kommer det sig att ett sådant skoningslöst krig kom upp mitt i Europa efter sju
decennier av relativ fred? Dessa höga fe-varelser (devor), väktare av Fredens Vita
Duva, är fängslade. En hög och oändligt lång mur hindrar dem att bringa fred där det
behövs. Ukrainakriget och eventuella framtida krig kräver av oss att agera. För att
lyckas, framför mäktiga väktare av muren, kommer vi att använda ett sagospråk.
1. Titta på den gigantiska gestalten av Livets Moder som flyter över Jorden så
stor att hon leker med molnen och åskväder.
2. Modern har små hål i mitten av hennes handflator. Allt som sugs genom
hennes handflator försvinner in i oändligheten.
3. Be Livets Moder att suga in den nämnda muren som skiljer mänskligheten
från Fredens Devor.
4. Nu kan du se att muren som skiljer oss från Fredens Devor har byggts på ben
från människor som dog i de oräkneliga krigen. Sprid floder av violett energi
för att förvandla benen till blommande ängar.
5. Föreställ dig att blommor från ängarna förvandlas till vita duvor som bär fred
till de platser på Jorden där det behövs.
6. Var nu redo att träffa den Vita Duvans fe-folk. Förstora ditt hjärtas utrymme
så att de kan komma in. Känn deras närvaro. Möt dem från hjärta till hjärta.
Sekvens 4: För att återställa det "Tredje ögat"s helgedom.
Det Tredje ögat är traditionellt markerad i pannan. Men sett på ett mer holistiskt sätt
representerar det en energikanal som förbinder baksidan av huvudet, dess centrala
fokus och punkten vid pannan. Det Tredje ögat står för den inre synen, sanningshalten
och klarheten. Det mänskliga Tredje ögonsystemet är ett offer för de senaste krigen
som inte känner till några etiska och moraliska normer.
1. För att närma oss Tredje ögats helgedom måste vi gå runt huvudet. Dörren
finns längst bak i huvudet.
2. Stående längst bak vid huvudet, föreställ dig att du står framför ett stort tempel
i form av en förgylld kupol (liknar din egen huvudskalle).
3. Dörren öppnas och du kliver in. Var medveten om att detta är dörren som
förbinder det mänskliga huvud med förfädernas och ättlingarnas andliga värld.
4. Gå sedan framåt genom templet längs korridoren som leder mellan de två
halvorna av hjärnan. Först möter du otaliga minnen av tidigare kulturer och
stjärnsystem som mänskligheten har rört sig igenom under sin evolution. Dyk
in i det förflutnas flerdimensionella skattkammare.
5. Nu har du kommit till den centrala delen av helgedomen markerat av körteln
hypofysen. Här har det förflutna ingen plats längre. Här kan du känna
kvaliteten av det eviga nu.
6. Därefter rör vi oss hen mot pannan. När du anländer dit (du är fortfarande inne
i huvudets tempel) öppna då det Tredje ögats fönster. Titta in i livets rytmer
som utvecklas framför din kropp.
7. Du är förvånad över att genom att öppna det Tredje ögats fönster öppnas också
dörren till ditt hjärta. Det är ditt hjärtas kärlek som kan återställa det mänskliga
huvudets tempel.
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Avslutning
Vi tar oss tid att träffa varandra och prata.
Sedan skapar vi en cirkel som överbryggar kontinenter och hav och uttrycker
tacksamhet för de erfarenheter vi har fått.
Börja nu tona! Vi tonar vokaler som vi gjorde i början. Vi bjuder också in andra väsen
att delta som gick denna workshop med oss.
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