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Obs zijn intelligente wezens - bereid om samen te werken.
Sinds een decennium en meer trekken kleurige kleine sfeerwezens (bolletjes), ook genoemd
‘Orbs’ de aandacht. Normaliter verschijnen ze op foto’s genomen op specifiek krachtige
plekken of in verbinding met gebeurtenis welke een speciale energie hebben. Oppervlakkig
gezien lijken het kleine sfeerwezens, maar van binnen beschouwt, zijn het intelligente
wezens. Ik noem hen ‘Gaia Vonken’ omdat zij een deel van het proces zijn waardoor Gaia,
de Godin van de Aarde, haar levende planeet creëert. Vonken werken op de sub-elementale
niveaus vergelijkbaar met de microben op het materiële niveau. Het levend organisme van
de Aarde zou verloren zijn zonder myriaden Vonken die Gaia’s oorspronkelijke (draken)
oerkracht en haar bewustzijn verspreiden tussen het levend organisme van de planeet en
haar zichtbare en onzichtbare wezens.
Vonken zijn begonnen de menselijke aandacht aan te trekken door het Orbs-fenomeen
omdat zij besloten hun samenwerking aan te bieden, met de intentie om de
veranderingsprocessen - ofwel op het persoonlijke ofwel op het planetaire niveau - te
versnellen. De maandmeditatie van april biedt de mogelijkheid om in contact te komen en
samen te werken met Gaia-Vonken.

Met Gaia-Vonken ondersteunen van de creatieve processen van Gaia
De chakra’s van luchtelement zijn de bronnen van de Vonken in het menselijke lichaam. Vier
daarvan zijn bekend als de ‘Stigmata van Christus’: twee op de voeten, de beide anderen op
de handpalmen. Stel hen jezelf voor als interdimensionale portalen.
Hoe treden de Vonken uit dezen portalen naar buiten? Ze verschijnen als luchtbellen, die
een mens onder water uitblaast.
Besluit welk paar van de stigmata-chakra’s jij wenst te gebruiken om sommige van Gaia’s
creatieve processen te ondersteunen, bijvoorbeeld:
- Dat vrede de overhand mag hebben op al de verschillende niveaus van de Aarde!
- Dat de mensheid bewust mag worden van Gaia’s plan om de naderende dreiging voor het
leven op de planeet te voorkomen!
- Dat de mensheid geïnspireerd mag worden om samen te werken met Gaia en haar cocreatieve wezens!
- Je kunt ook andere doelen, die aansluiten bij jouw intuïtie, kiezen.
Vervolgens laat je de Gaia-Vonken met je boodschap opstijgen; je laat hen in je omgeving en
rond de wereld vrij als een continue stroom (ketting) van luchtbellen (Orbs).

