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Alle krachten die de vrije stroom van het leven op alle niveaus van Gaia niet respecteren
dienen onze lichamen en het lichaam van de Aarde verlaten.
Als consequentie van het feit dat het menselijk ras zijn herinnering aan zijn ware identiteit
heeft verloren, werden vele poorten geopend waardoor krachten, die Gaia vreemd zijn, in
haar konden binnendringen en alle dimensies van haar bestaan konden manipuleren.
De menselijke wereld is hiervan niet vrijgesteld. Dit feit kan gezien worden als een van de
belangrijkste redenen voor de destructieve instelling en handelswijze van de mensheid tegen
het leven en zijn heilige dimensies.
Op dit kritische moment in de evolutie van de Aardse kosmos is het nodig om helder te
verklaren dat wij als menselijke wezens (en als mensheid) niet langer het pad willen volgen
dat geïnspireerd is door krachten die vreemd zijn aan de essentie van het leven. In plaats
daarvan besluiten we om het pad van transformatie te volgen dat Gaia als een kosmisch
bewustzijn voor al haar wezens voorbereid heeft. Het is het pad dat leidt naar vrijheid voor
alle levende wezens op alle niveaus van het Aardse universum, inclusief het menselijk ras en
haar wereld van voorouders en nageslacht. Bedoeld wordt de vrijheid om te bestaan en te
creëren overeenkomstig onze ware identiteit en onze rol in de oceaan van het leven.
Bij het bewust nemen van dit besluit dien je ervan bewust te zijn dat de veranderingen, die
de komende jaren plaatsvinden, zeer ingrijpend kunnen zijn en zich mogelijkerwijs verder
uitstrekken dan wij ons kunnen voorstellen. Wees je er niettemin van bewust geen angstpatroon te ontwikkelen. Volg de weg van hoop en vertrouwen dat het hele Universum met
ons is en ons besluit ondersteunt.
* Laten verdwijnen van vreemde krachten en hun bewustzijn
1 Wees helemaal aanwezig in al je dimensies en verklaar jezelf tot een holografisch deel
(een fractal) van de mensheid. Voel je helemaal beschermd.
2 Vind je eigen manier om jouw besluit het pad van het leven zoals boven voorgesteld te
volgen uit te drukken.
3 Wees je bewust van het oerbewustzijn en de kracht van het Universum dat de
wetenschap "de zwarte (donkere) materie" noemt. In andere talen kan het ook "de kracht
van de Zwarte Madonna" of het “zwarte aspect van Sophia, de universele Wijsheid”
genoemd worden.
4 Stel je voor dat de vreemde krachten en hun bewustzijn, welke de koninkrijken van de
Aarde tot slaaf maken, door de kracht en het bewustzijn van de “zwarte materie” uit het
heilige lichaam van Gaia gezogen worden om getransformeerd te worden naar hun
oorspronkelijke zijnstoestand.
5 Let erop dat zij en hun patronen zowel alle dimensies van je eigen lichaam alsook het
lichaam van het menselijk ras en haar bewustzijn dienen te verlaten.
6 Vraag Gaia, de Moeder van het leven, om de lege ruimtes die de vreemde krachten
achtergelaten hebben met haar elementaire bewustzijn en de substantie van het leven
op te vullen.
7 Herhaal deze meditatie de komende maand zo vaak mogelijk. Je kunt haar misschien
in een andere vorm gieten die voor jou beter is.

