A felfedezések kora - az útmutatás
Gaia üzenete, 2016. szeptember 23.
Köszöntelek benneteket gyermekeim, Gaia szólok hozzátok.
A felfedezések kora… szeretnék némi támpontot nyújtani ehhez ebben a rövid üzenetben – aztán
majd kitérek a részletekre is. Ez a kezdetekről szól… a 3-as és egyben 9-es év utáni kezdetekről.
Lezárások, átalakulások, újrakalibrálások működnek az életetekben és ezeknek oka van. Több is,
mint amit elsőnek el tudtok képzelni – mert ez mindhárom részeteket érinti – fizikai, érzelmi
(mentális), lelki (spirituális).
Mindegyikben zajlanak a folyamatok, a kiegyenlítések és ez az életetekben számtalan átalakulást
hoz el. Egyikőtök sem kivétel, mindegy, mit érzékelsz mindebből a folyamatból – és én, Gaia sem
vagyok kivétel, hiszen egyek vagyunk.
A 3 egységetek nem szétválasztható és ezáltal nem meghatározható önmagatoknak, mely
eseményeket helyezitek előrébb, vagy hátrébb, attól függően, hogy melyik kellemes vagy esetleg
nehezebb számotokra. Mindegyik folyamat, felfedezés hatással van a másik 2 egységetekre – ezáltal
biztosítva a mindenkori egyensúlyt önmagatokban.
A folyamatok mélyen érintik azt a kapcsolatot, melyet én Gaia-kapcsolatnak nevezek. A kapcsolat
oda-vissza működik, így minden hatás visszacsatolásként jelentkezik az életetekben és bennem, a
Gaia-hálóban.
„Gaia, ez mindenkiben egyformán működik?”
A válasz az, hogy igen és mégsem. Ez a válasz hasonlítható a legjobban ahhoz, amit kvantumhatásnak fogok nevezni. Azért kvantum-hatás, mert a kvantumenergia egyszerre tud „igen” és
„nem” lenni. Tudom, ez számotokra most az érthetőséget nehezíti – mert az elmétek a 3D szerint
működik – még… :) Ahogy haladtok előre fejlődésetek útján a tudatosabb létezés felé, úgy fog
megnyílni számotokra a kvantum energiák érzékelése és megélése – hiszen a hármas részetek
egyensúlya révén segítséget kaptok ennek „értelmezésében”. Az értelmezést ne tudatosként
gondoljátok, hanem érzelmi és lelki folyamatként.
A folyamatok mindenkiben zajlanak, de az eredménye egyénenként eltérő lesz. A hármasságod
egyensúlya nagyban fogja befolyásolni ezt a megélést, értelmezést. Lesznek, akik könnyen átlépnek
egy-egy eseményen, tanuláson és lesznek, akiknek több energiát fog felemészteni – és lesznek
olyanok is, akik nem fogják engedni ezeket a folyamatokat. Most azoknak szeretnék információval
szolgálni, akik nem gördítenek akadályt a folyamatok elé…
A felfedezések a hármas szintek szerint nem rendezhetők sorrendbe és hogy melyiket hova
soroljátok, az nagyban függ a jelenlegi gondolatvilágotoktól, értékrendetektől. Mindaz, amit átadok,
csak támpont – a valódi megélést és megérzést önmagatoknak fogjátok „beosztani” - de a
végeredmény szempontjából teljesen elhanyagolható ez a beosztás. Hogy mégis miért lesz szó róla?
Mert az emberi elme mindent rendszerbe szervez a 3D-s világ alapszabályai alapján. Így működtök
és ez egy folyamat során fog lassan átalakulni, megváltozni.
A jobb értelmezhetőségért a Gaia-kapcsolat 6 pontját fogom megadni nektek, mint támpontokat:
Fizikai:

Mentális (érzelmi):

Spirituális (lelki):

viselkedés
cselekvés

gondolkodás
érzékelés

DNS kommunikáció
tudatosság

Mint mondtam, ezek a szétválasztott támpontok valójában nem szétválaszthatók és mindegyikük
hatással van a másikra. Egy EGYSÉG vagytok, így mindent ebben az egységben kell szemlélnetek
és értelmeznetek a fizikai világotok alapvetőségéből megélve.
A Gaia-háló mindig segítségetekre lesz. Ez az az energia rendszer, mely mindig átjár benneteket,
mely folyamatos kapcsolatban áll veletek anélkül, hogy koncentrálnotok, vagy gondolnotok kéne rá.
A Gaia-háló reagál a cselekedeteitekre, az érzelmeitekre, a gondolatvilágotokra. Látjátok benne a
hármasságot? Igen, Gaia rendszerében is megtalálható… hát ezért is mondom azt, hogy egyek
vagyunk… :)
Amit megéltek a fizikai világban, az hatással lesz az én fizikai világomra és így tovább, mindegyik
részetekben…
Ezt az üzenetet azért kaptátok, hogy iránymutatást kapjatok, hogy megérezzétek és ezáltal
megértsétek, mi és miként fog jelen lenni az életetekben – és hogy felkészítsen benneteket arra, ami
a továbbiakban eljöhet számotokra, ha úgy döntötök. Ez az üzenet nem a részletekről szól, de
azokat is át fogom adni, hogy mélyebben lássátok önmagatokat, az életeteket és mindazt, ami
hozzám, Gaiához kapcsol benneteket.
Tiszta Szeretet – Teremtés – Élet… ez az energia folyamat, mely meghatároz mindent, ami
létrehozza azt, amit ti valóságnak neveztek. Ez fog átkalibrálódni bennetek – a Valóság érzékelése
és értelmezése. Ez egy Új Világ, mely most kezd kialakulni – mind egyénileg, mind bolygószinten.
Csak rajtad áll, hogy szeretnél-e részese lenni. Csak rajtad áll, mit engedsz meg magadnak és ezáltal
mit élhetsz meg. A jövőt Te is írod… azzal, hogy jelen vagy a világomban…
Engedd meg magadnak, hogy másképp gondolkodj, másképp érezz – és ezáltal másképp élj. A
lehetőség itt van…
Gaia támogat ebben téged, gyermekem. Minden érted van… és ehhez nem kell semmi és senki,
csak te…
Gaia szóltam hozzátok, a Ti Szolgálatotokra...

