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De krafter, som inte respekterar det fria flödet av liv på GAIAs alla nivåer, 
måste lämna våra kroppar och Jordens kropp. 

Som en konsekvens av att den mänskliga rasen förlorat minnet av sin sanna identitet har många 
dörrar öppnats genom vilka krafter som är främmande för Gaia kunnat komma in och manipulera 
alla dimensioner av hennes väsen. Den mänskliga världen är inte ett undantag. Detta faktum kan 
betraktas som en av huvudorsakerna till mänsklighetens destruktiva inställning till och agerande 
mot livet och dess heliga dimensioner. 

Vid detta kritiska ögonblick i Jord-kosmos' utveckling behöver vi klart deklarera att vi som 
mänskliga varelser (och som mänskligheten) inte vill följa den väg som inspireras av  krafterna 
som är främmande för livets essens. I stället bestämmer vi oss för att följa omvandlingsvägen 
som Gaia som ett kosmiskt medvetande har förberett för alla sina varelser. Det är vägen som 
leder till frihet för alla livets varelser som finns på alla nivåer i det Jordiska universum, inklusive 
den mänskliga rasen med dess värld av förfäder och efterkommande. Vad som menas är friheten 
att existera och skapa enligt vår sanna identitet och vår roll i livets ocean. 

När vi uttalar detta beslut behöver vi vara medvetna om att förändringar som kommer att följa 
under de kommande åren kan vara djupgående och bortom vår fantasi. Men ändå vara 
uppmärksamma på att inte generera mönster av rädsla. Följ hoppets väg och lita på att hela 
Universum är med oss och stöder vårt beslut. 

1. Var fullständigt närvarande i alla dina dimensioner och bekräfta dig själv som en 
holografisk del (en fraktal) av mänskligheten. Känn dig fullständigt skyddad. 

2. Hitta ditt sätt att uttrycka ditt beslut att följa livets väg enligt förslaget som förklaras ovan. 
3. Var medveten om Universums ursprungliga medvetande och kraft, som vetenskapen 

kallar "den svarta materien". På andra språk kan det kallas "Svarta Madonnans kraft" eller 
"Den svarta aspekten av Sophia, den universella Visdomen". 

4. Föreställ dig att de främmande krafterna och deras medvetande, som förslavar Jordens 
riken, sugs ut ur Gaias heliga kropp med hjälp av kraften och medvetandet av den "svarta 
materien", och blir omvandlade till sitt ursprungliga varandetillstånd. 

5. Var medveten om att de och deras mönster också måste lämna alla dimensioner av din 
egen kropp såväl som den mänskliga rasens kropp och medvetande. 

6. Be Gaia, livets Moder, att fylla ut de tomma utrymmen, som de främmande krafterna har 
lämnat efter sig, att fylla ut dem med hennes elementar-medvetande och livets substans. 

7. Upprepa meditationen så ofta som möjligt under den följande månaden, återskapa den 
kanske i den form som är bäst för dig. 

 


