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ÅTERFÖRENING 

För att kunna bli individuella fria varelser behövde vi vid ett tillfälle i vår utveckling att kollektivt 
glömma känslan av enhet med vår själs väsen och med vårt elementarjag. Detta hände 
antagligen under övergången från den matrifokala yngre stenåldern till den patriarkalt styrda 
bronsåldern. När vi inte längre hade nyckeln till att kontakta vår egen själ (vårt eviga jag) under 
vår inkarnation och lyssna på dess råd, blev människor mer eller mindre egocentriska och 
fientliga varelser. Genom att trycka ner vårt förhållande till den elementara matrisen som vi delar 
med alla andra Gaias varelser, blev människan förstörare av den levande Jorden. 

Förändringens tid har oundvikligen kommit. Om vi vill fortsätta njuta av Gaias gästfrihet, måste vi 
hitta vårt sätt att återansluta till vår elementara (fe) essens och återupprätta länken till vår 
individuella själ. 

● Föreställ dig att cellerna i din kropp är växter med förmåga att växa och att uttrycka sin 
skönhet i dig. Om de inte växer måste de vattnas försiktigt. 

● Var uthållig med denna imagination. Vid ett tillfälle kommer ditt elementarjag att visa sig 
för dig i form av en vision eller som en specifik känsla. Bli inte rädd, det kan se väldigt 
konstigt ut men vet att det är du som en del av Gaia. Omfamna det så innerligt att dess 
närvaro präglas in i ditt cellminne och i ditt hjärta. 

● För att återintegrera din själs (evighets) aspekt, föreställ dig att du går tre (eller nio) steg 
bakåt, alltid med vänster fot först 

● Medan du stannar kvar där du är (inte flyttar på kroppen), föreställer du dig att du vänder 
dig runt och går de tre (eller nio) stegen mot dig själv. 

● Omfamna sedan ditt eviga jag (din själ) så innerligt att dess närvaro präglas in i ditt 
cellminne och i ditt hjärta. 

● Skicka erfarenheten av detta dubbla äktenskap till dina medmänniskor så att alla kan hitta 
sin väg till återföreningens salighet. 

Vissa svårigheter kan förekomma i processen med denna återintegrering, eftersom du kan ha 
några olösta problem i förhållande till båda aspekterna av dig själv. I det fallet använder du den 
violetta strålens transformerande kraft, eller så ber du dina andliga guider om hjälp eller använd 
Gaia Touch personliga ritual för gudomlig nåd. 

 


