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Köszöntelek benneteket szeretett gyermekeim, Gaia szólok hozzátok.
Mi az, ami ösztönöz téged? Mi az, ami a létezés energiáját erősíti benned? A választ bent kell
keresned... abban a világodban, mely most átalakulóban van. Mi az oka ennek a változásnak? Mi a
mozgatója? Hiszen te Isten egy része vagy és Isten nem változik. Isten mindig ugyanaz... de te, aki a
létezés ezen formáját választottad eónok óta, te mégis a változást éled meg. A válasz szintén hozzád
kötődik, de ezt úgy fejezem ki, hogy a "külső" világodhoz.
Ahhoz, hogy megérezzétek az üzenet lényegét, most az embert fogom kicsit más szempontok
szerint megmutatni. Ennek köze van hozzám, Gaia energiájához, a Gaia-hálóhoz. Az embert 3
részre fogom osztani:
1. fizikai, 2. érzelmi, 3. lelki
Ez egy egyszerű, de mégis pontosabb értelmezésre lehetőséget adó felosztás, hiszen ismeritek
mindhármat. Még a közöttük lévő kapcsolatot is ismeritek, melyek egységet alkotnak az emberben.
Szeretném nektek felvázolni azt, ami jelenleg Gaia energiarendszerében zajlik - és ezáltal rámutatni
mindarra, ami benneteket - a három részes embert érinti, okozva ezáltal azokat a változásokat,
melyek a jelenetek része. Ehhez még valamit hozzá kell, tegyek: az Idővonalat, vagy ahogy ti élitek,
az időt a fizikai világban.
Gaia energiarendszere és érzékelése több dimenziós. Ezzel újat nem mondok nektek. A több
dimenziós érzékelésben benne van az a világ, mely számotokra az életteret jelenti és benne van az
is, mely látható, tapasztalható számotokra, de nem része közvetlenül az életeteknek. Vannak kutatók
a bolygón, akik ezzel foglalkoznak nagyban és kicsiben (ami mégis nagy). Ők a részecske kutatók
és a csillagászok - látszólag a két végletet képviselve. De valójában mindketten ugyanabban a
környezetben dolgoznak. Mindjárt kifejtem, miért hoztam ezt fel.
Ahhoz, hogy Gaia rendszerét, a Gaia-hálót és annak működését, feladatát és hozzátok való
kapcsolódását megértsétek, fel kell ismernetek, hogy nem elégséges a világotoknak csak azon
részével foglalkoznotok, mely a mindennapotokban jelen van, mely ahhoz kapcsolódik, ami az
életetek része. Ki kell tágítanotok a határaitokat - az érdeklődési, érzékelési határotokat, hogy be
tudjátok fogadni az új információkat, melyek segítenek megérteni valódi működéseteket - és a
tudatosság változásának hajtóerejét.
Az energia a fizikai világban nem megfogható. Nem lehet dobozba tenni, becsomagolni, levágni
vagy hozzátoldani részeket - és mégis jelen van, befolyásolva mindent, ami érintkezik vele. Ez az
érintkezés a legkisebb részecskéken keresztül zajlik, ami bennetek is ugyanúgy megtalálható, mint
az Univerzumotok egészében - beleértve az én rendszeremet is. Ugyanabból épültök fel, így nem
vagytok elkülönülve tőle, nem vagytok elkülönülve tőlem, Gaiától. Nem vagytok elszigetelve, hogy
ne lehessen rátok hatással.
Gaia rendszere is kapcsolódik a fizikai Univerzumhoz és annak rendszeréhez, működéséhez különben nem lehetne itt, ahol van. Gaia energiarendszere teljes tisztaságában átjárja a bolygót,
melyet ti Földként neveztek - és amely az életteretek - jelenleg. Gaia teste fizikai, az
energiarendszere is részben fizikai, így az Idővonal viselkedése, jelenléte ugyanúgy hatással van rá,
mint rátok.

Kérdezhetitek azt, hogy miért fontos ez? Miért kell tudnotok arról, ami számotokra más léptékben
működik, mint a sajátotok? Mennyit segít ez a fejlődésetekben, a tudatosság megváltoztatásában?
Ha leültök csendben és felteszitek magatoknak a kérdést, talán előrébb juttok - és ez a cél. Magatok
által rájönni arra, ami számotokra szükséges, külső rávezetés, vezetés nélkül. Én Gaia természetesen
ott vagyok veletek és energiámmal, tudatosságommal segítem a folyamatot. Mindegyikőtök képes
már megérezni mindazt, ami a spirituális és egyben fizikális fejlődésetekhez kell. Ezen
megközelítése az egyén fejlődési lehetőségeinek sokat segít nektek abban, hogy rájöjjetek, miként
működik bennetek egyénileg a kommunikáció, a fizikai, érzelmi és szellemi valóságotok miként
kapcsolódik mind egymáshoz, mind a tudatotokhoz és hozzám, Gaiához - és ezáltal mindahhoz, ami
felé már oly régóta figyeltek, csak még nem indultatok el.
El kell érnetek azt magatokban, hogy meghalljátok, megérezzétek saját vezetőitek, vagy önmagatok
Isteni esszenciájának tanácsait, útmutatásait. Mindegy, hogy minek nevezzük a kommunikáció
forrását, az mind ugyanonnan jön. Teljesen mindegy, hogy Gaiának, vagy másnak nevezed - az
információ mindig Isteni eredetű és ugyanonnan érkezik hozzád. A feladat nem az, hogy kiderítsd a
"honnan"-t, hanem hogy megérezd és rátalálj a "hogyan"-ra.
Vannak köztetek olyanok, akik már megtapasztalták, miként kell "figyelni". Olyanok, akik
sűrűbben, gyakorlatiasabban használják ezeket a lehetőségeket. Ez nem jelenti azt, hogy nekik nincs
feladatuk. Ez nem jelenti azt, hogy nekik könnyebb lenne bármi is, hogy könnyebben és
egyszerűbben tudnának áthangolni, átkalibrálni magukban olyan energiákat, melyek a hármas
felosztás szerinti egyensúlyt létrehozzák. Azt sem jelenti, hogy ettől ők többek lennének
bármelyikőtöknél. Ha igazán odafigyeltek magatokra, ha elkezditek kidolgozni a technikáját a
külső megfigyelésnek, megláthatjátok magatokban, mennyi esetben adtok át mind magatoknak,
mind másoknak olyan információt, mely nem a fizikai tudatotokhoz, az elmétekhez tartozik.
Többetek gondolja úgy, hogy nem képes ilyenre és ezért nem is működik, mivel még nincs meg a
tapasztalati tárukban ennek lenyomata. A tapasztalati tár szintén hozzátok tartozik - erről majd
később fogok beszélni nektek.
Kérdezhetitek azt, hogy milyen gyakorlati módon tudtok eljutni oda, hogy magatokat, mint külső
szemlélő lássátok. Az első, ami ebben segít, az a vizualizáció. Lásd azt, hogy magadat figyeled.
Meg tudod tenni, hiszen számtalan olyan eszközötök van, ami segít neked ennek elképzelésében.
Nem baj, ha egy fénykép, vagy egy videó jut eszedbe, nem ezen fog múlni. Ha szeretnéd elérni ezt a
képességet, akkor kezdd el használni és az Éned, a lelki önvalód rá fog vezetni ennek pontos
használatára a gyakorlásokon keresztül. A másik módszert már megkaptátok - ez a meditációs
gyakorlatokban rejlik, melyeket átadtak nektek. A hangok, rezgések, energiák szintén olyan
befolyással vannak a fizikai testre, az elmére, melyek segítik ennek elsajátítását. De ez sem megy
gyakorlás és kitartás nélkül. Kell hozzá az elszántságotok, a fanatizmusotok.
A külső szemlélő mód elsajátítása fontos lesz a jövőtökben. A bolygó változásainak egyik kihatása,
hogy a kommunikációtok megváltozik. Erről már beszéltem, de most visszatérek rá. Az információ
csere, az egymás közti kapcsolat egyre jobban meghatározó tényezője az energia lesz. Lesznek
olyanok a bolygón, akik nem fogják azt érteni, amiről beszéltek. Hallják a szavakat, értik is őket, de
nem fogják tudni azt beilleszteni a saját értelmezésükbe, az életükbe. De miért van szükség a
kommunikáció fejlődésére, ilyen szintű változására? Erre a kérdésre a választ azokban a
nemzedékekben kell keresned, akik nem oly régen érkeztek a bolygóra. Ők a gyermekeitek, az
unokáitok, esetleg a dédunokáitok. Más tudatossággal jönnek már vissza a bolygóra és az életük egy
fontos eleme lesz, vagy már az, hogy az itt lévők - a szüleik, vagy a korban hozzájuk közelebb
lévők tudjanak velük kommunikálni.
Beszéltem már nektek arról, hogy amikor nem vagytok a bolygón, a Gaia-kapcsolat akkor is él. Ez
egy fontos információ, mely rámutat arra, hogy az érkező gyermekek addig is kapcsolatban álltak
velem, Gaia energiarendszerével, amikor még nem tartózkodtak a bolygón. Ez rátok, jelenlévőkre

ugyanúgy igaz, de ti most a dualitásban éltek és Gaia rendszerével együttműködve, közvetlen
kölcsönhatásban végzitek a feladatotokat - egyszerre használva a fizikai-érzelmi-lelki kapcsolatot.
Ez kihívás az embernek, hiszen össze kell hangolnia ezeket egymással.
A hármas rendszeren belül a kommunikáció, a kapcsolat kétirányú és nem időfolytonos. Ez azt
jelenti, hogy a fizikai részedből közlekedő információ egyidöben is tud menni más, a többi részed
közötti információ és energia áramlásával. Az emberi tudat számára ez a 3D-ben nem egyértelmű és
nem egyszerű. Ez azt is jelenti, hogy ez a belső kommunikáció egy emberen belül nem függ az
idővonaltól, a lineárisan megélt, a fizikai világban működő és érzékelt időtől. Ez zavart tud okozni
az emberben - anélkül, hogy ennek a valódi okát felismerné. A jövőtökben az egyik feladatotok
ennek felismerése, megtapasztalása és elsajátítása. Az új nemzedékek ennek a működtetését egy
magasabb szinten magukban hordozzák. Ezért értik jobban a fizikai világ működésében azt, amikor
egyszerre több dolog működik. Erre a legjobb példa a digitális technikátok, az elektronikátok,
melyek mindennapjaitok része. Az újonnan érkezettekhez sokkal közelebb állnak ezek az eszközök,
érzik és ezáltal könnyebben értik azok működését. Természetes számukra, hogy valami már nem
kötődik egyetlen időkerethez, hanem több dolgot képesek elvégezni - még abban az esetben is, hogy
ezek a eszközök a valóságban igen egyszerű megoldásokon alapulnak. A bonyolultságuk abból
adódik, hogy egyre több egyszerű dolgot kapcsolnak össze, létrehozva egyre összetettebb
rendszereket. Ezek fenntartásához, megértéséhez és megfelelő továbbfejlesztésükhöz olyan
tudatosságra van szükség, olyan emberi létezőkre, akik magukban hordozzák ugyanezt a technikát a
biológia-fizika szintjén.
Az újonnan érkezők már igénylik azt a kommunikációt, melyek túlmutatnak a fizikai világon. Ha
nem tudtok megnyilvánulni ennek eleget téve, nem fognak rátok figyelni, mert túl "egyszerűnek",
túl maradinak fognak tartani benneteket. Ez egy komoly kihívás azoknak - nektek -, akik ezekben
az időkben itt tartózkodnak a világomban. Ha megnézitek azt az ábrát, mely a Gaia-kapcsolat
alapjait mutatja, már érezhetitek, felfedezhetitek benne mindazt, amit eddig átadtam. Egy új
szemlélet, új gondolkodás kezd kialakulni, amihez nektek, Gaia Szívének igazodni kell, ha fenn
akarjátok tartani mindazt, amit felvállaltatok. Mindegyikőtök másképp, más kapcsolati
rendszereken keresztül tudja ezt megtenni, de a végeredmény ugyanaz és egységes.
Ti Gaia segítői vagytok, ezt nem kéne figyelmen kívül hagyni - és mint segítők, szorosabb
kapcsolatban álltok velem, az energiarendszeremmel, az én hármas-rendszeremmel. Amikor
változik az energiarendszerem, az hatással lesz mindegyikőtökre - ide értve azokat is, akik "csak" az
életüket élik. Ti, akik ezzel a feladattal élitek mindennapjaitokat, másképp fogjátok megélni az én
rendszerem változásait. Mivel az energiarendszerünk szimbiózisban működik, így a hármasrendszerünk is szimbiózisban van. A ti azonos részetek ugyanúgy reagál mindenre, mint az én
ugyanolyan részem. Ez nem kikerülhető és nem átkalibrálható a működés szempontjából. Viszont
fejleszthető és tanulható mindaz, ami a tapasztalati táratokat bővíti, ezáltal segítve a
mindennapjaitokban felismerni mindazt, amit az Új Tudatosság felé vezető úton fogtok megélni és
megtapasztalni, egyfajta intuíciós képességet létrehozva.
De miért fontos ez? Miben segít benneteket a jövőtökre nézve? Miben segít benneteket a
Jelenetekben, MOST-otokban?
Ahhoz, hogy a MOST történéseit és önmagatok működését, az eseményekre adott reakcióitokat
megértsétek, fel kell ismernetek ennek a hármas rendszernek a pontos működését önmagatokon
belül. Fel kell ismernetek azt, hogy az egyes részekben megélt tapasztalatok, események miként
befolyásolják bennetek ezt az egyensúlyi állapotot. Hogy ez milyen hatással van rám, Gaia
rendszerére, azt később fogom megmutatni - de a saját életed oldaláról vizsgálva már pontosan
fogod tudni a választ. :) Most a ti működésetek a fontos, hiszen ti vagytok azok, akik a munkát
végzitek azzal, hogy jelen vagytok, élitek a mindennapjaitokat és nyitottan kapcsolódtok azokhoz a
lehetőségekhez, melyek a nem-megfogható tartományhoz tartoznak.

Partnerem megfogalmazott egy kérdést mindezzel kapcsolatban: Gaia, már oly sok információt
kaptunk, hogy a bennünk, körülöttünk zajló események miként befolyásolják az életünket,
döntéseinket. egyre több és újabb "okozó" kerül előtérbe, lassan kétkedésbe víve bennünk az
érzékelésünket. Biztos, hogy ezek így vannak? Biztos, hogy ennyi féle módon történik ez, szinte
naponta változva, lassan már nyomonkövethetetlenül?
Tudnotok kell, hogy az emberi lét, amit megéltek a bolygón, számtalan olyan tényezőtől függ,
melyekről alapjaiban nem is tudtok. Ezek attól még léteznek és a fejlődésetek, illetve a bennem
zajló változások, energetikai átalakulások hatására kezdenek aktiválódni. Mindehhez csatlakozik az
a rengeteg információ, tanítás is, amit más forrásokból kaptok. A létezés, az ember működése
összefoglalva nagyon egyszerűen leírható, de ami valójában működteti, az sok egyszerű rendszer
bonyolult kölcsönhatásából alakul ki - pontosan úgy, ahogy a ti rendszereitek is, amiket a technikai
fejlődésetekkel létrehoztok.
Ha igazából megvizsgáljátok ezeket az okozókat, megláthatjátok bennük az összefüggést - azt, hogy
ezek ugyanannak a fejlődési folyamatnak az egymásra épülő "állomásai", melyek az Úton
haladókban mindig a megfelelő formában jelennek meg, igazodva aktuális életrendszerükhöz és
Gaia rendszerében való működésükhöz. Ahogy az evolúció is halad a saját útján, úgy az "okozók" is
egyfajta egyszerűsített evolúciós folyamatot járnak be - ez a legegyszerűbb hasonlat ahhoz, hogy
megértsétek, miért tűnik úgy, hogy mindig valami más okozza életetekben a kihívásokat, az
eseményeket - és azok megoldásait. Ahogy haladtok előre az idővonalatokon, úgy az evolúciós
folyamatban korábban helyet foglaló "okozó" változatok lassan eltűnnek, átalakulnak. Persze ez
nagyban függ tőletek, hogy miként élitek meg ezen fejlődési lehetőségeiteket. Aki kevésbé
fogékony, annak később jönnek el ezek az állomások - ha egyáltalán eljönnek. De ti, akik az úton
jártok, sokszor megkerülve az idővonalatokat, sokkal hamarabb elértek egy-egy ilyen helyzethez,
változáshoz. Ez a fajta érzékelés és létezés lesz a kulcsa mindannak, ami a jövőtöket meghatározza.
Gaia szóltam hozzátok, az Élet, a Létezés maga.

