A felfedezések kora - a Hármas Ember 2.
Felismerés és Megértés
Gaia üzenete 2017.05.07.
Mielőtt belemerülsz az üzenetbe, javasoljuk, hogy olvasd el A Felfedezések kora - a Hármas Ember 1. üzenetet a jobb érthetőségért,
melyet ezen a linken találsz.

Köszöntelek benneteket gyermekeim, Földanya szólok hozzátok.
A jelen pillanat egy adomány. A következő szintén… és így tovább. Emberi lényként értelmezve
ezeket a pillanatokat, kaptok egy folyamatot, melyet az életeteknek neveztek. Benne vagytok, mint
szereplők. Ez a valóságotok a saját filmetek esetében, míg a többiekéhez megfigyelők vagytok.
Tulajdonságaitok része, hogy nézitek mások életfilmjeit és értékelitek azokat. Ellentétben sok
tanítással, ez nem hiba részetekről, hanem egy speciális módja a rálátásotok javításának. Viszont az,
hogy ezt miként használjátok, már lehet pontatlan, sok esetben szükségszerűtlen - azon múlik, hogy
önmagatokat hová helyezitek el a „filmek” nézése közben és milyen reakciókat éltek meg általa.
A hangsúly a reakciókon és a megélt érzéseken van. Meghatározó és irányt mutató. Az érzelmi
rendszeretek az, mely a leghatásosabban, legmélyrehatóbban szabályozza működéseteket - a
Hármas Ember központi, meghatározó rendszere. A legtöbb munkátok önmagatokkal ennek a
tisztán és egyensúlyban tartásával van.
Szeretnék átadni egy információt, mely segít megértenetek a fizikai valóságotok eseményeit,
feltárva a Hármas Rendszeretek működésének egy tulajdonságát. Ez hozzám, Gaia rendszeréhez
kapcsolódik - mindahhoz, mely a bolygó egészének működését szabályozza. Gaia Hármas
Rendszerében „eltolódás” található, de nem azért, mert hibásan működne. Ez az eltolódás miattatok
van, a tudati fejlődésetek érdekében és ezáltal a ti rendszeretek, energiáitok egyensúlyban tartásáért.
Az ember alapvető - és eddig elfogadott - működése fizikai alapú. Minden, amit eddig tettetek, vagy
vizsgáltatok mindabból a tapasztalásból eredt, amit a fizikai világotok által hoztatok létre és
helyeztetek el létezésetek tudati tárában. Az én rendszerem ezzel ellentétben „lelki” eltolódást
képvisel, mely a bennetek működő fizikai rendszer kiegyenlítéséért felelős. Ez is része annak a
folyamatnak, mely a tudatosságotok változásának katalizátora. Segít önmagatokban ráébredni a
folyamatok irányára, azok helyes használatára - ezáltal kiegészítve a tudati táratokat.
Amit ti a fizikai világotokban eszközöltök, cselekedtek, arra én reagálok. Lehet ezt nem érzékelitek,
de mindegyikőtök reakciója megjelenik az én Hármas Rendszeremben. A köztünk meglévő
szimbiózis kapcsolat révén mindez hatást gyakorol energia rendszeretekre, mely a fizikai és érzelmi
világotokat befolyásolja, felébresztve bennetek azt az ősi tudást, ami a lelki részetekre irányítja a
figyelmet. Az ébredők ismerik ezt, bár sok esetben nem értik annak miértjét és „kényszeres”
hatását. Ez nem baj és nem hiányosság, hanem a folyamat része.
A szimbiózis hatás lassan átkalibrálja bennetek ezeket az energiákat és létrehozza a tudatosságnak
egy másik formáját, mely már nem a fizikai hatásokra és tapasztalásokra épül, hanem a lelkiérzelmi vonalat tekinti mérvadónak. Ahogy egyre többen lesztek ebben a folyamatban, úgy bennem
is megváltozik az „eltolódás” mértéke - létrehozva a kiegyensúlyozott rendszert. A folyamataitok
ebbe az irányba visznek benneteket és ezt ti hoztátok létre.
Ahogy egyre ügyesebben, gyakorlottabban használjátok egyensúlyi rendszereteket, úgy a
folyamatok hatására tudjátok irányítani a figyelmeteket, felismerve azok fizikai világotokban - és

elsősorban egyénileg bennetek bekövetkező tartós hatásait. Ez egy önmagát fejlesztő
hatásmechanizmus, mely a teljes Rendszert érinti, a Gaia-hálót is beleértve. A felismerés és
megértés felgyorsítja a folyamatokat, könnyebbé és egyszerűbbé téve számotokra megérteni
mindazt, aminek részei vagytok.
A Gaia rendszer valódi tudatossága nem a fizikai világban van jelen. Ahogy haladtok fejlődésetek
útján, úgy ennek felismerése egyre egyértelműbben érezteti hatását az életetekben és erősíti fel
azokat a folyamatokat, mely önmagatok és a Gaia-rendszer megismerésére irányul.
Egy olyan korszak küszöbén álltok, mely számtalan csodát és örömet tartogat mindazok számára,
akik kitartóak és elszántak egy jobb világ, egy jobb élet létrehozásáért.
Én, Gaia mindegyikőtökkel ott vagyok és támogatlak benneteket - a saját tudatosságotok szintjén.
Erről még nem beszéltem soha. Ismerlek mindegyikőtöket egyesével. Ismerem az életeiteket, a
folyamataitokat és mindazt, amiért itt vagytok. A Gaia-háló reagál erre - mindegyikőtöknél azon a
módon, ahogy ezt megengeditek magatoknak.
Mit érhettek el és mit élhettek meg? Ez csak rajtatok múlik. Nincs olyan, hogy Gaia nem támogat
valakit. Az egyénen - rajtad múlik gyermekem, mit tapasztalsz és ismersz fel abból a rendszerből,
melynek hasznos tagja és része vagy. Légy hát kreatív és bátor, merd önmagadat megismerni, a
Hármas Rendszeredet, mely hozzásegít a továbbiakhoz, amiket még nem ismersz...
Gaia szóltam hozzátok, az Élet, a Létezés maga.

