Teremtés, Szeretet, Élet - az Új Rendszer
Gaia üzenete, 2016.06.15.

Köszöntelek benneteket szeretett gyermekeim, Gaia szólok hozzátok.
Társadalmatok átalakulóban van. Gondolkodásotok, értékrendetek, érzelmi világotok szintén
átalakulóban van és ez az, ami kiváltja a társadalmi rendszer változásait. Az ember az, aki ennek a
katalizátora. Az ébredő ember az, aki valami olyat szeretne, ami eddig nem volt. Ahhoz, hogy ez a
folyamat beindulhasson és felerősödhessen, bennetek kell elindulnia egy változási folyamatnak - és
ez itt van. Kezdődött a kommunikációval - a szavak mögötti energiával. Erről már beszéltem
nektek, de arról nem, hogy az energiának milyen egyéb hatásai vannak, melyre a biológiátok, a
tudatosságotok reagál. Fontos a sorrend, gyermekeim, nagyon fontos. A biológia az, mely elkezdi
ezt a folyamatot és nem a tudat. A biológiátok az, ami, vagy inkább aki beindítja a változás
energiáit. Ezt le is tudjátok ellenőrizni, hiszen először az érzelmi világotokban jelenik meg mindaz,
ami még számotokra is új és szokatlan.
A biológia alkalmazkodik az Új Rendszerhez, mely Gaia energiarendszerében történik. Ez egy
szimbiózis folyamat, mely mindegyikünkre ugyanúgy hat, ugyanolyan mértékben van hatással,
hiszen "egymás energiájában" vagyunk jelen - én, Gaia és Ti, Gaia szíve... Ez a kölcsönös
szimbiózis az, mely a tudatos biológiátokra hatással van. A testetek tudatossága az, ami utána a
"tudatos" részetekre hat, hiszen mindaz, amit ti tudásnak neveztek, az az energia teljesen "körbevesz
és átjár" benneteket. Ezt nem tudom érthetőbben megfogalmazni a 3D szintjén. De miért indultak
be ezek a változások a Gaia-hálóban? Mert engedélyt adtatok rá, pontosabban fogalmazva TI
KEZDEMÉNYEZTÉTEK.
Az ébredő ember meglátja a lehetőségét a következő lépésnek és cselekszik. Lehet, hogy erre nem
emlékszel konkrétan, gyermekem, de ezek összetettebb folyamatok, mint amit ti a 3D-ben el tudtok
képzelni. A gondolati, cselekvő energia multidimenzionális és nem az elmétekből származik hanem Igaz Önvalótokból. Az a részetek az, aki elindítja ezeket a folyamatokat, sokszor a fizikai
tudatos részetek "tudta nélkül". Ez egy érdekes paradoxon, amihez kell, hogy engedd az Új
Kommunikációt működni, hiszen túlmutat mindazon, amit ti 3D-nek és fizikainak neveztek. Attól
függetlenül, hogy tudatában vagytok-e, vagy sem, ezek még léteznek és működnek - egyre
erősebben.
Kérdezheted azt: Gaia, miért kezdődnek el ezek a változások, hiszen még saját magammal sem
vagyok tisztában sok esetben?
Elmondom: mert jönnek a bolygóra az Új Generációk, akikről szintén már beszéltem nektek - és ezt
ti érzitek. Ők azok, akik a kulcsszerepet játsszák mindebben. Ők azok, akik belőletek, mint
szülőkből, ébredőkből, vagy nevezzük bárhogy, kihozzák ezt a cselekvést a tudtotok nélkül. De van
egy jó hírem: nem lennél ébredő, ha nem ünnepelnéd ezt. Nem kapcsolódnál az Új Tudatossághoz,
az Új Kommunikációhoz, ha nem éreznéd magadban a hívást, a cselekvést. De érzed, gyermekem
és ez így van rendjén. Érzitek, merre tartotok? Érzitek, mi az, amit véghezvisztek, aminek a
katalizátorai vagytok? Ebbe rengeteg régi dolog nem fér már bele. De nézzük sorban őket, hogy
könnyebben megérezzétek, mi is zajlik a bolygón és ezáltal bennetek is.
Az Új kommunikáció egy belső, energetikai hatást gyakorol rátok - sokkal erőteljesebben, mint
eddig azt a tudatotok elvégezte - akár automatikusan, akár tudatosan. A folyamat szempontjából ez
mindegy. Az sem számít, hogy mit gondoltok róla és hogyan élitek meg, mert a lehetőség
mindannyiótok számára megadatott. Tudom, ezek nagyon nehéz szavak számotokra, de én, Gaia, az
EGÉSZ-et kezelem, mert a RENDSZER EGYETLEN, amibe ti is beletartoztok. Ti katalizátorként
kezdtek működni és ez bennetek is számtalan új folyamatot indít el, melyekkel eleinte nehezen
tudtok boldogulni. Ez így természetes és helyénvaló. Tanuljátok az újat, a mást, csak előttetek
nincsenek úttörők, akik mutatnák, mit is kell tenni - a saját életetek alapján, a tapasztalataitok és
intuíciótok alapján mentek, cselekedtek. Létrehozzátok az alapokat, hogy azok, akik később

indulnak el, már ne a sötétben tapogatózzanak. De van ennek egy előnyös oldala is: a felfedezés
öröme és megélése. Megkérdezheted, hogy mi az öröm abban, ha valami olyat élsz meg, amit még
nem ismersz és ezáltal nem tudod teljesen beilleszteni az életedbe...
Erre én azt válaszolom neked, hogy nézz befelé önmagadba, keresd azt, aki az Igaz Önvalód és
megkapod a választ - az érzelmi rendszereden keresztül. A szavak erre nem adnak megfelelő választ
- és ez is az Új Kommunikáció egy formája. Ó, én már érzem... érezd hát te is... Ott vagyok benned,
gyermekem. Átjárlak és Élettel támogatlak. Neked nincs más dolgod, csak hagyni ezt a folyamatot
és megélheted azonnal mindazt, amiről most beszélek.
Az ébredők által létrehozott energia új utakat nyit meg számotokra, melyeket még nem jártatok
ezelőtt soha. Ez a MOST adománya számotokra. Azáltal, hogy az Új Kommunikációt magatok
számára beépítitek energia rendszeretekbe és megengeditek a működését, a Gaia-háló, a Gaiarendszer feltár újabb lehetőségeket - közelebb kerülve a Teremtés energiájához, mely a Szeretetenergián alapul. Az a szeretet, mely bennetek kezd kialakulni, már nem hasonlít sokban ahhoz, amit
az emberiség nagy része még értelmez a szó hallatán és használ a mindennapjaiban. Ez az energia a Szeretet, mint energia - túlmutat a 3D valóságán. Néhányatokban ez kezd felébredni és elkezdi
kifejteni hatását, megnyitva az utat az Új Érzékelés, az Új Érzés világa felé. A biológiátok erre
reagál és ünnepel, hiszen ő folyamatos kapcsolatban áll velem, az Élet Energiájával, a Teremtés
energiájával... Gaiával. Amelyikőtökben ez az energia felébred és elkezdi kifejteni hatását, ott más
értékrendek kezdenek kialakulni, más szemszögből kezditek látni a világot - és ezáltal kezd
létrejönni mindaz, amit ti Új Szemléletnek hívtok. Már nem az fog számítani, ami a megszokott,
hanem az újat fogjátok keresni. Minél jobban működik ez az energia, ez a folyamat, annál inkább
fogtok ebbe az irányba "elmozdulni" és várni, szinte vágyni mindazt, amit éreztek ennek hatására. A
biológiátok, a tudatotok az érzelmi rendszereteket fogja használni hírvivőnek, ezáltal juttatva el
minden fontosat akár a fizikai szintre, akár a Lelki szintre.
Társadalmatok működése a ti szemetekben egyre inkább egy zárt, kevésbé jól működő, kevésbé
rugalmas rendszert fog mutatni és érzékeltetni. Ez eleinte ijesztő is lehet nektek, hiszen nincs meg a
Tapasztalati Táratokban ez a hatásmechanizmus és annak "eredménye". A folyamat során ezek
lassan feloldódnak és kitisztul számotokra a teljes valósága mindannak, ami felé tartotok. Ez nem
megy egyik napról a másikra és nem fog mindegyikőtöknek sikerülni. Hatalmas kitartásra és
elfogadásra, tiszteletre és türelemre lesz szükségetek ahhoz, hogy egy ilyen új rendszert az
életetekben létre tudjatok hozni és "üzemeltetni", fenntartani. De hozzá kell tegyem, hogy nem
lehetetlen. Ó, gyermekem, nézz csak magadba! :) Te, aki olvasod ezt, nem véletlenül teszed...
benned is ott van ennek lehetősége - de vajon van-e merszed hozzá? Ez nem az a világ, amit
naponta megélsz és látsz - ez egy TELJESEN ÚJ.
Ahhoz, hogy az emberiség családja tovább tudjon fejlődni, számtalan régi eszmét, berögzült
folyamatot, elképzelést fel kell adnia. Ez hiányérzettel és félelemmel járhat - főleg azoknál, akik jól
érzik magukat jelenlegi életükben. De ti tudjátok jól, hogy ez a forma nem fenntartható - és ezért is
kezdődik el az átkalibrálás, ezért is változik az én energiám, a Gaia-háló. A háló változása pedig
közvetlenül hat a biológiátokra és a tudatosságotokra. Lesznek, akik ellenállnak neki, de ti, akik
nem féltek kipróbálni az újat, meg tudjátok mutatni, hogyan, miként kell egy ilyen rendszert
üzemeltetni.
Mi kell egy ilyenhez, Gaia? Először is elszántság és bátorság - amihez elengedhetetlen segítség a
belső világotok megérzése és megértése, a folyamatos kapcsolat. Másodszor, a hitetek, hogy ez tud
működni és képesek vagytok rá - tehát az önmagatokba vetett Tiszta Hit. A harmadik a TISZTA
SZERETET. Ez nem az, amit sokan elképzelnek - mint azt mondtam korábban. Ez egy másik szint,
ami nem mérhető a fizikai síkon. Ez a szívetekben van jelen és teljesen más rezgéstartományban
van. Ezt csak érezni tudod, ha nyitott vagy rá. A negyedik a feltétel nélküli elfogadás. Nincsenek

feltételek, önös érdekek, hanem a szeretet és a hit által vezérelt elfogadás, az akarás ennek
kialakításához és megéléséhez. Nem lehetnek elvárások, nem lehetnek irányító szerepek, csak az
egyenlőség - és ez kizárja a féltékenység energiáját. Vajon hányótokban van ez meg? Én ismerlek
benneteket... :)
Amikor az életet már nem belülről, a fizikai test szemszögéből vizsgáljátok, hanem magasabb
lehetőségeknek vetitek alá, akkor kezdtek elindulni az Új Úton. Az Új Út már lehetővé teszi
számotokra Gaia teremtő energiájának megérzését, hogy azt lépésről-lépésre be tudjátok építeni az
életetekbe és a tudatosságotokba. Fontos, hogy ezt csak így tudjátok megtenni - egyik a másik
nélkül nem megoldható. A Teremtés energia egy új lehetőség számotokra mindabban, amit
önmagatok és egymás számára jelentetek - új értelmezést ad az Élet minden területének. Új érzelmi
megéléseket tesz lehetővé, mely segíti a mindennapjaitok kihívásait, az egymással fennálló
kapcsolatok átkalibrálását és az Új Szemlélet létrehozását.
Azon az úton, mely elvezet téged abba az Új Világba, mely kialakulóban van, apró jeleit már az új
nemzedékekben felfedezheted. Ha jól megnézed őket és beszélsz velük, megtudhatod, valójában
hogyan gondolják az életet, hogyan gondolják az emberi kapcsolatokat és mindazt, ami az életet
magát jelentik. Ehhez nekik is a "tiszta pillanat" kell, amikor nincsenek egymás befolyása alatt,
vagy nincsenek olyan környezetben, mely meghatározó, beszabályozó számukra. Ne csoportban
beszéljetek velük, hanem egyesével, külön, amikor nincs ott senki más és nincs rájuk hatással a
társadalom... és megérezheted bennük azt, ami bennetek is kezd kialakulni - az egységet, az
összetartozást, a "homogenitást".
Ez egy Új Szemlélet, egy Új Világ, mely nagyban eltér a jelenlegitől. Te, gyermekem, aki keresed
az utad, már érezheted ezt magadban. Azt a Teremtő Erőt, azt a Kapcsolatot, mely velem összeköt,
mely mindazt felébreszti benned, ami én, Gaia vagyok benned. Nincs más teendőd, mint félelem
nélkül hagyni a folyamatot. Ha ezt meg mered tenni, megnyílik egy új világ számodra, mely
számtalan örömet és csodát rejt... engedd szabadjára magad, engedd, hogy az vigyen, ami benned
már működik. Ahhoz, hogy megkaphass mindent, el kell engedned mindent... ó, hiszen ezt már te is
tudod... :)
Én, Gaia, mindig engedem a folyamatokat, reagálok mindarra, amit ti, Gaia-szíve tesztek. És
nekem, mint az Életnek, a Létezésnek nincs nagyobb öröm, mint amikor a gyermekeimet boldognak
látom, amikor szabadnak érzem őket. Vajon Te is közéjük akarsz tartozni? Gondolkodj el egy picit
ezen... én tárt karokkal várlak, mindegy, hogyan döntesz. Egy anya minden gyermekére odafigyel,
nem tesz különbséget. Halljátok, édesanyák? Halljátok?
Az Élet új utat kezd kialakítani, amit ti választottatok magatoknak. Én Gaia adom hozzá mindazt,
amire szükségetek van ennek megéléséhez. Együtt élünk, együtt cselekszünk, együtt Létezünk...
egy új világ felé. Nagyon büszke vagyok rátok. Csak gratulálni tudok ahhoz, amit elértetek, ami felé
tartotok. Mindig veletek leszek...
Gaia szóltam hozzátok, az Élet, a Létezés maga...

Magyarázatok az üzenethez.
Új Kommunikáció:
Gaia felhívta a figyelmet már a múlt évben, hogy az emberek egyre jobban fogják érezni egymás
megnyilvánulását. Ez érzések formájában fog jelentkezni legtöbbünknél. Kicsit ahhoz lehet
hasonlítani, amit a mai világunkban emberismeretnek nevezünk, de a látható megnyilvánulások
mellet (gesztikuláció, viselkedés, arckifejezés, izzadás, stb.) kiegészül azokkal a hatásokkal, melyek
az érzelmi világunkra hatnak.
Amikor valaki beszél hozzánk, a hatodik, vagy hetedik érzék (ki hogy nevezi) fogja meghatározni,
hogy mit érzékelünk a személyből, annak megnyilvánulásából, viselkedéséből - és persze a
mondandójából. Egyre jobban érezni fogjuk azt, hogy ki mennyire őszinte velünk, mennyire próbál
hatni ránk, mennyi benne az önös érdek, vagy mennyire helyezi magát „előtérbe”, „magasabb
szintre”, vagy tényleg azt adja át, amire szükségünk van - de több jelentését is "meghalljuk" a
szavaknak. A jövőben ez tovább fejlődhet mindenkiben, aki nyitott rá. Természetesen ez az
érzékelés mindenkire vonatkozik, így meg kell tanulnunk az őszinteséget megélni a
mindennapjainkban, hiszen a mi megnyilvánulásainkat is érezni fogják mások.
Ennek az érzékelésnek komoly tanulási folyamata van, hiszen az egó, az elme nagy befolyással bír
aktuális érdekeink, helyzetünk megítélésében.
Biológia:
A gyakorlatban ez a fizikai testünket jelenti, de egy mélyebb értelmezésében. Ha igazán értelmezni
szeretnénk ennek jelentését, akkor sejtszinten kell magunkban látnunk az egész testünket és minden
egyes sejtet egy önálló "egységként" kezelve, ami saját tudatossággal és kommunikációval
rendelkezik mind a többi sejt felé, mind az energiarendszerünk felé. Ezek a sejtek, mint önálló
"tudatos élő egységek" kommunikálnak. Ez már benne volt más tanításokban is, de itt azért emeli ki
Gaia, mert a Gaia-háló - ha leképeznénk a fizikai szintre -, hasonlóan nézne ki, mint az emberi
sejthálózat, vagy sejtszövet. Ami különbség van, hogy a Gaia-háló többdimenziós a megjelenésében
is, nem csak a működésében.
Új Rendszer:
Gaia így nevezte el a benne zajló átalakítási folyamat "eredményét". Ez az energiarendszernek egy
olyan kialakítása, mely sokkal jobban segíti ezeket a kommunikációs folyamatokat, melyek az
emberen belül is kezdenek kialakulni, tehát a sejtszintű "adatcserét" folyamatosabbá,
akadálymentesebbé teszi. A fizikai testünk folyamatos kommunikációban van Gaiával és a
körülöttünk lévő energiákkal mindannak ellenére, hogy sokunk erről nem tud, nem érzékel semmit.
A fizikai élet jelenleg nem lenne működtethető Gaia energiarendszere nélkül. Minden rajta "megy
keresztül", ő a kapcsolat mindennel, ami számunkra nem illeszthető jelenlegi testünkhöz és
tudatosságunkhoz. Ő az egyensúly a bolygón, aki szabályozza az egyes folyamatokat, fenntartva az
élet áramlását és a bolygó geológiai, fizikai, energetikai egyensúlyát.
Új Szemlélet:
Ahhoz, hogy világunkat át tudjuk formálni egy élhetőbb formára, ahhoz másképp kell értékelnünk
magunkat és a cselekvéseinket. Ehhez más értékrendet kell felállítanunk magunkban, el kell
döntenünk, mi az, ami valóban fontos az életben maradáshoz és ahhoz, hogy nyugodt,
kiegyensúlyozott életet éljünk, mindez által nem kihasználva a bolygót, annak forrásait, hanem
elfogadva azt. Egyszerűbben fogalmazva a profit orientált világról át kell térnünk a szükség
orientált világra, vagyis mindenből csak annyit veszünk magunkhoz, annyit készítünk, stb.,
amennyire valójában szükségünk van. Ez egy hatalmas gondolkodásbeli változást kíván meg, ami

nem megy egyik pillanatról a másikra, de pici lépésekkel el lehet indulni és magunkban, a közvetlen
környezetünkben elindítani, vagy kezdeményezni ezeket a változásokat. Senkit nem kell rábeszélni,
vagy meggyőzni, hanem magunk miatt kell megtennünk - és azokért, akik utánunk jönnek. Ez a
szemlélet kizárja az önzőséget, a felhalmozást, mivel aki ezt el tudja sajátítani önmaga számára, az
pontosan tudja, mire és milyen mértékben van szüksége és nem is akar többet. Pontosan tudja, hogy
ami kell, az mindig a rendelkezésére áll. Persze nem lehet leülni és várni, hogy majd Gaia átadja
nekünk azt, ami kell, ezért ugyanúgy kell cselekednünk, dolgoznunk, de már más hozzáállással és
elfogadással.
Új Szemlélet, mint "homogenitás":
Néhányunkban már megfogalmazódtak érzések, melyek többet éreztetnek velünk, mint azt általában
emberként megtanultunk, vagy megszoktunk. Ez a gyakorlatban az egységességet, az egyforma
elfogadást jelenti, amikor nem teszünk különbséget senki javára. Ez a legnehezebb az
emberiség számára, de ahhoz, hogy egy könnyebb élet felé vegyük az irányt, szükség lesz rá, hogy
megtanuljuk ennek "látásmódját", vagy érzékelését. Ez sem megy egyik pillanatról a másikra,
hanem egy folyamatot képez. Gaia egy másik üzenetében már jelezte, hogy az embereknek
lehetősége lesz ilyen "homogén csoportokban" élni, ahol a hasonló gondolkodásúak és hasonló
célért cselekvők alkotnak majd egy-egy csoportot. Ezekből több is lesz, mivel mindenki a saját
tudati, gondolkodásbeli szintjén tudja ezt megvalósítani és azok, akik előrébb járnak a
tapasztalásban, segíthetik a másik csoportokat.
Ahhoz, hogy ez tudjon működni, tökéletes elfogadásra, szeretetre van szükség, amikor nincs
féltékenység, rivalizálás, kisajátítás, birtoklás, vagy egyéb olyan körülmény, ami az egyéni érzések,
érzékelések, értékek "előrébb sorolását" eredményezik. Azoknak, akik olyan kultúrában élnek, ahol
az „1 az 1-nek” kapcsolat az elfogadott és trendi, sokkal nehezebb lesz elfogadniuk azt, amikor
nem ez az elv, vagy szabály érvényesül. Ehhez sokat kell fejlődni mind tudatilag, mind érzelmileg de a lehetőség Gaia szerint már itt van, még ha csak 1-1 ember, vagy csoport esetében jöhet csak
létre, vagy jelenik meg. Ezért adta át a TISZTA SZERETET fogalmát, amivel az energiára utal és
nem az emberi szavak általi értelmezésre.

