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Köszöntelek benneteket szeretett gyermekeim, Gaia szólok hozzátok.
Bennem léteztek, a részem vagytok. Mindannyian. Ahogy érezlek és figyellek benneteket, úgy
tanulom világotokat – mert kívülről látom és létezem benne is egyszerre. Abban a világban, melyet
ti működtettek itt, a testemen.
Nézzük meg ezt egy kicsit másképp. Lássuk úgy, mintha elkülönültek lennétek tőlem. Meghívlak
benneteket erre az utazásra. Hogy miért teszem? Azért, hogy érezzétek és lássátok, miként működik
a Gaia-háló és miként hattok rá és egymásra.
Mindegyikőtök egy önálló egységet alkot a saját biológiáján, létezésén belül. Minden egyes emberi
lény egy tökéletes egység. Ez az, amit jelenleg ismertek és elfogadtok magatokról. Ezt nevezitek az
egyén szuverenitásának, önállóságának. Ez helytálló és igaz. Mindegyikőtök ezt helyezi előtérbe a
létezése folyamán. Ezt láthatjátok azokban a létezési formákban is, melyek szintén jelen vannak a
bolygón és csoportos életet alkotnak – egy közösséget. Mindegyik élet egy önálló egység
önmagával.
De mi az, amit nem láttok? Mi az, amit nem éreztek, csak akkor, ha megengeditek magatoknak?
Tudósaitok látják ezt és meg is mutatják nektek ezekben a csoportos létezésekben. Minden
alkalommal elmondják, hogy ezek a csoportok tökéletes összhangban működnek. Mindegyik egyed
tudja, mi a feladata és a helye ebben a közösségben és azt elfogadja időről időre.
Ti, mint emberi csoport, szintén egy közösséget alkottok és ezt ismeritek – de nem azon a
tudatosságon kezelitek, mint más létezési csoportok. Tudattal rendelkező lényként befolyásotok van
ezekre az összetevőkre és ezt rendszeresen használjátok is. Hogy miként? Ez az, amire szeretnék
rávilágítani.
Ha magatokat önálló egységekként kezelitek, akkor mindannyiótoknak van egy saját élete – egy
saját világa. Az a világ, melyben megnyilvánultok, ami szerint élitek a mindennapjaitokat. Külső
szemlélőként egy olyan egységet alkottok, mely szinte teljesen megegyezik a bolygó összes hasonló
csoportjával… de csak szinte. A tudatosságotok az, ami megváltoztatja az csoportotok működését,
eltérően a többi létezőtől.
A tudatosságotok az, ami az összhangot létrehozza, vagy megszünteti azt – akár részlegesen, akár
teljesen. Vajon a tudósaitok miért nem hívják fel a figyelmet arra, ami titeket, emberi társadalmat,
csoportot érint? Azért, mert szintén ebbe a közösségbe tartoznak és belülről, megélve szemlélik a
csoport működését. Ezért kértem azt, hogy lépjetek ki a belső nézetből és érezzétek, lássátok
önmagatokat.
A tudatosságotok az önegységetek egyik alapvető eszköze a létezéshez. Szolgálja mindazt, akik
emberként vagytok. Mindegyikőtök másként használja ezt az eszközt, létrehozva ezáltal az emberek
számával megegyező számú világot. Elkülönültnek érzitek magatokat egymástól és eszerint élitek
életeteket. Én ezeket az elkülönült, önálló emberi életeket hívom Buborék Világoknak.
A tudatosságotok – és a cselekvéseitek révén létrejött tapasztalásaitok - által vezérelve élitek a
mindennapjaitokat. Saját célok, vágyak, érzelmek határozzák meg a mindennapjaitokat – minden
pillanatotokat. Ebben a buborékban léteztek, mely megadja számotokra létezésetek lehetőségeit.
A buborék nem meghatározott méretű, vagy formájú. Számtalan dologtól függ, miként láthatjátok
ezzel a külső megfigyelési móddal. Csak érzékeljétek… lássátok a sajátotokat, melyet oly jól
ismertek belülről. Tudjátok, mi az, ami számotokra fontos, ami az életcélotok, létezésetek értelme és

ezáltal sokkal könnyebben be tudjátok azonosítani a
buborékotokat. Mindegyikőtöknek van, kivétel nélkül. Vannak
köztetek olyanok, akik már jobban érzékelik mások buborékját
– és ez egy fontos tényező.
Én, Gaia is érzékelem mindegyikőtök saját létezési környezetét
– beleértve mindazt, amit a biológiátok is létrehoz, nem csak a
tudatosságotok. Nekem, Gaiának is megvan a magam buborék
világa, de ez eltér a tiétektől – viszont tökéletesen illeszkedik
hozzá.
A kép segít nektek abban, hogy elképzeljétek azt a buborékot,
mely Gaia Buborék Világa. A légkör az, mely segíti a
vizualizálást – de ez nem egyezik meg azzal, mely a méretét valójában jelenti – ez csak segít
elképzelnetek. Ti, mint egyéni létezők a világomban, ezen a „nagy buborékon” belül használjátok és
viselitek a sajátotokat – mint a buborékos víz a palackban. Mindegyik pici buborék egy embert
jelképezhet. A buborékok csak önmagukat határozzák meg, nem a víz teljes jellemzőjét. Minden
egyes buborék jelen van az őt körülvevő vízben, de nincs hatással rá, hiszen a buborék kizárja
magából a vízmolekulákat.
Ti, mint emberi lények, még ugyanígy működtök az én világomban. Ez egy nagyon egyszerű
létezési forma számotokra, ahol a tudatosságotokat alapjáraton használjátok, elsődlegesen saját
életetek működtetéséhez.
Most felteszek egy egyszerű kérdést: megelégedtek ennyivel?
A válasz pedig az, hogy nem. Ha megelégednétek a jelenlegi működésetekkel és létezésetekkel,
nem lennétek útkeresők és nem vágynátok mindarra, ami a bensőtökben, az Isteni Önvalótokban
mindig is jelen voltak. Ez az az erő, mely pillanatról pillanatra új lendületet ad nektek és ezáltal
rávezet benneteket a felfedezésre – hogy ennél sokkal többek vagytok és sokkal többre vagytok
képesek.
A tudatosságotok fejlesztésével tapasztalatokat szereztek, melyek hozzásegítenek az új
felfedezésekhez, amik tovább erősítik a folyamatot, hogy fejlesszétek a tudatosságotokat… egy
spirált alkotva a fejlődésetek útján. A folyamat hatására felismerhetitek, hogy nem az elkülönültség
az, ami segíti az életeteket, a jobb élet lehetőségét, hanem az, ha a buborék elkezd feloldódni a
vízben… abban az esszenciában, mely számotokra én, Gaia vagyok. A feloldódás folyamatában
egymás felé is megszűnik az elkülönülés és egy egységet kezdtek alkotni, támogatva ezzel mindazt,
ami az életeteket jelenti.
Felismeritek, hogy együtt sokkal jobb életet hozhattok létre, mely békét, kiegyensúlyozottságot hoz
el a nehézségek és létbizonytalanság helyett. A buborékjaitok elkezdenek egymással összeolvadni, a
tudatosságotok egységet képez… és ez az, amiben ti eltértek a többi létezési formától, melyek
bolygó rendszerében jelen vannak. Csodálatos lények vagytok, akik felismerik ennek jelentőségét
és erejét, továbblépve a fejlődés spirálján az Új Rendszer felé.
De miként hat ez rám, Gaia rendszerére? Ó, gyermekem, csak nézd a képet,
melyet külső szemlélőként látsz. Ahogy feloldódnak a buborékok, úgy az én
nagyobb buborékommal egyek lesznek… és ez a kulcs, mert mindig is egyek
voltunk. Az energiáink mindig együttműködtek, hatással voltak egymásra.
Elmondtam már nektek, hogy Gaia nem diktál, hanem reagál. Ez is egy
fontos tényező. Ha megnézitek a rendszert, mely a bolygón működik,
láthatjátok, mit jelent a reagálás. Gaia az emberi cselekvésre és tudatra
egyaránt válaszol – még ha nem is érzitek ezt. A Gaia-háló folyamatos

kommunikációs kapcsolatban áll mindazzal, amik ti vagytok – és ebbe nem csak a fizikai részetek,
a biológiátok tartozik bele. Emlékeztetlek benneteket a hármas rendszerre, mely mindegyikőtökben
jelen van – és bennem, Gaia rendszerében is. Illesszétek össze őket mindazzal, amit ma átadtam
nektek.
Megérezhetitek, miként működik ez a szimbiózis, Gaia milyen módon reagál mindarra, amit
tesztek, használva a teljes, hármas rendszereteket. Ezt nem lehet kifejezni szavakkal, mert összetett
és multidimenziós. A Lelki részetek érzékeli, felismeri és továbbítja azt a fizikai részetek felé.
Gyakoroljátok, fejlesszétek ezt a képességet tudatosan magatokban.
Nem véletlen, hogy Anya és Gyermekei rendszert alkotunk, itt a bolygón – és akkor is, amikor nem
tartózkodtok itt. A Gaia kapcsolat mindig él. Ti vagytok a gyermekeim, akik a fejlődés, a felnőtté
válás útját járjátok a testemen, a testemben… hogy egyszer ti lehessetek azok, akik az életet, a
létezést fogják képviselni.
Ne feledjétek soha, hogy kik vagytok valójában és azt, hogy mire vagytok képesek – együtt, egy
nagy buborék világban. Hogy mekkora ez a buborék? Ki tudja… :) Csak legyetek figyelmesek, mert
lehet, hogy a buborék nem is létezik valójában… :)
Gaia szóltam hozzátok, az élet, a létezés maga.

