A felfedezések kora - a Belső Erő
Gaia üzenete, 2016. december 10.
Köszöntelek beneteket gyermekeim, Gaia szólok hozzátok.
Az idő számítása világotok működésének egyik alaptétele. Időkeret nélkül sok dolog nem is
működne a fizikai világotokban. Számtalan dolgot, cselekvést - és még érzéseket is - igazítotok az
időhöz. Figyelitek a naptáratokat és várjátok az annak megfelelő eseményeket. Vannak, melyek
mindig ugyanúgy történnek és vannak azok, melyek nem függnek attól, amit ti beleillesztetek a
naptári keretbe. Mostani üzenetem a kiszámítható eseményekhez kapcsolódik.
Az éveitek utolsó időszaka az ünnepről, a szeretetről - a kiegyensúlyozásról szól. Ilyenkor a bolygó
egésze megváltozik - ó, bárcsak láhatnátok az energiáját! Elsimulnak a hullámok, a kitörések és egy
egészen más veszi át a helyét - amit a valódi szeretet tud létrehozni.
Az ünnep időszaka a felkészülésről is szól. Felkészültök mindig egy új kezdetre, ami az új év
számításához kapcsolódik. Ilyenkor húztok egy határvonalat, számadást végeztek önmagatokról, az
eltelt évről.
Vannak köztetek olyanok, akik sikeresnek könyvelik el az eltelt időt, amit létrehoztak, megéltek és
vannak olyanok, akik a nehézségekből vonnak tanulságot. Egy dologban mindkét ember azonos:
hogy a következő évet jobban akarja csinálni. Aki sikeres, az még jobban, akinek nehéz volt az
időszak, az pedig másképp… de az eredmény ugyanaz: az energia, melyet létrehoztok, ugyanaz.
Vajon néztétek-e már ilyenkor magatokat? Elemeztétek-e már a cselekvéseteket, a
gondolatiságotokat - a tudatosságotokat? Én azt mondom, érdemes lenne… mert számtalan olyan
dologra bukkanhattok, melyek eddig rejtve voltak előletek - vagy mégsem? Fogalmazhatnék úgy,
hogy nem foglalkoztatok vele, mert más töltötte ki tudatotokat, a fontossági sorrendek másak
voltak.
Múlt időben fogalmazok, mert az Utat járva ezek akár észrevétlenül is meg tudnak változni és csak
akkor veszitek észre, mi minden történt, amikor visszatekintetek régebbi önmagatokra. Most is ezt
kérem, hogy tegyétek meg bátran. Lesz tanulsága bőven, higgyétek el… :)
Egy családként működtök, egy egységet képeztek a bolygón és ennek komoly jelentősége van. Ti,
akik a tudatosság új ösvényeit keresitek, vagy járjátok már egy ideje, hatással vagytok a bolygó
egészére - mindent beleértve, ami az ökológia rendszerét képezi. Minden és mindenki tudja, kik
vannak jelen a bolygón és milyen munkát végeznek.
Lassan, az idő előre haladtával, ahogy fejlődtök, ti is eljuttok ezekhez a felfedezésekhez - vagy
nevezzem inkább tudásnak? Mert ez tudás, gyermekeim. Az ősi tudás, mellyel ide jöttetek és
életöltők alatt alakítottátok. Minden egyes eltöltött élet - nehéz, vagy könnyű - gyarapította ezt a
tudást, mely ezekben az időkben kezd beérni.
Az emberiség folyamatosan alakítja önmagát és környezetét - és ezáltal a bolygót is. A Gaia
kapcsolat révén folyamatos hatással vagytok rám, a tudatosságomra, a fejlődésemre - és ezáltal a
cselekedeteimre is. Gaia tudatosodása bennetek is új utakat nyit, új felismeréseket és lehetőségeket.
Mást és másképp szeretnétek, mint ahogyan van. Ha igazán magatokba tekintetek, látjátok és
érzitek ezeket.
Sokatok nem tudja megmondani, milyen erő dolgozik belül, csak azt érzi, hogy viszi valamerre, ami
számára a jövőképet jelentheti. Egyre erősebben, egyre tudatosabban törekedtek arra, amit nem
ismertek, csak éreztek és a szívetek tudja, hogy jó az irány.

Ez a Belső Erőtök, mely lehetővé teszi mindazt, amit meg akartok valósítani. Ehhez idő kell szintén az időkeret által fog aktiválódni - és kell hozzá a kitartásotok, cselekvésetek és a hitetek. A
Belső Erő sokkal több annál, amit eddig képzeltetek róla - mert nem tudtátok és ez fontos
különbség. A Belső Erő egy olyan energia, mely az isteni részetekhez kapcsolódik. Hogy jobban
megértsétek, nevezhetjük az isteni önvalótoknak, de ez nem a teljes és pontos meghatározása, csak
könnyebb beillesztenetek a 3D világbeli gondolkodásotokhoz és elfogadásotokhoz.
Közelednek az ünnepek, a lecsendesedések ideje és ez mindig nagy hatással van a Belső Erő
megtapasztalására. A fizikai világotokbeli részetek erre reagál, mely az érzelmi rendszereteken
keresztül felerősíti a kommunikációt a lelketek felé. Amikor a bolygón elsimulnak az energiák,
akkor láthatóvá, érezhetővé válik mindaz, amit az emberiség valójában képvisel. Ezt ti érzitek és
látjátok és megtapasztaljátok minden hatását, lehetőségét.
Vajon miért nem érzitek ezt mindig magatokban? Miért nyomjátok el ezt az erőt? Hiszen ott van,
csak hagyni kéne… de mindaz, ami a felszínen dolgozik a mindennapokban, mint egy láthatatlan
fólia, lefedi bennetek ezt az energiát.
Gaia, miért mondod, hogy van jelentősége, ha úgysem lesz látható, érzékelhető számunkra?
Azért, mert a tudatosságotok előrehaladtával - ahogy erről már korábban is szó volt - egyre jobban
átlátszik ez a fólia és számotokra ez egyre erősebb érzékelés formájában fog megnyilvánulni. A
felismerések korába értetek és minden egyes új év kezdetével egy új energia ciklust indítotok el.
2017 a Belső Erő éve lehet számotokra. A felismerések és cselekvések éve, amikor elkezded
önmagadat egyre tudatosabban és határozottabban élni. Kihatással lehet a hármas rendszeretek
minden részére. Hogy ez miként tud majd megnyilvánulni, nagyban függ tőletek. Azért nem
teljesen, mert a Gaia kapcsolat révén az én energiáim is befolyásolják mindazt, ami bennetek zajlik
- nem csak fizikai szinten.
Gyermekeim. A Belső Erő kvantum energia. Nem függ az időkerettől, hiszen mindig veletek volt és
nem a fizikai világotokhoz kapcsolódik - csak áthatja és hatással van rá. Emlékeztek a Kvantum
Hatásra? Akkor illesszétek hozzá. Ez nem fog menni elméből, ne is próbálkozzatok vele. Inkább
üljetek le csendben és a belsőtökre figyelve kérjétek a megérzését. Kell hozzá kitartás. Kell hozzá
elszántság és türelem, hogy megérezzétek.
Nem véletlenül vagytok jelen most, ezekben az időkben a bolygón. Nem véletlenül születtetek abba
a rendszerbe, amelyben jelenleg éltek. A Belső Erő erre is tud magyarázatot adni nektek, mint ahogy
sok más dologra. Mindennel kapcsolatban áll, amik ti vagytok - hiszen ez Ti Vagytok. Én, Gaia
segíthetek nektek ennek felismerésében és megélésében. Hogy mit értek el, már rajtatok múlik.
Azt mondom nektek, hogy a Belső Erő az Élet bennetek.
Így már érezhetitek, mit jelent számotokra Gaia, aki az Élet, a Létezés maga.
Békés, Tiszta Szeretetben töltött ünnepeket kívánok nektek és a megtapasztalás lehetőségét.
Használjátok a Belső Erőt……
Gaia

