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Jag hälsar er, jag är Jordens Själ. En del av er kallar mig Gaia. Ni lever på Jorden, på min
fysiska gestalt, min himlakropp. Tillsammans med SkaparGuden i det här universumet
skapade jag den här fysiska formen för miljontals år sedan. Jag är en stor själ, inte olik de
stora själar varifrån era själar individualiserats.
Ni, mina mänskliga invånare, ställer många frågor om de kommande förändringarna hos min
fysiska gestalt. Jag ska svara på dessa frågor. Låt mig då först ta upp ämnet som handlar om
det magnetiska polskiftet hos min fysiska form. Norr blir söder, söder blir norr. Detta kommer
i kosmiska termer att ske ganska abrupt, även om avvikelser hos mina magnetiska poler
registrerats av era vetenskapsmän under några år. Ni har bevis på att ett magnetiskt polskifte
skett många gånger tidigare. Jag kommer inte att förutsäga den effekt som detta polskifte
kommer att ha på er mekanik och er elektronik. Det kommer med säkerhet att ha inverkan på
era psyken. Som med många saker som vi alla sätter igång förutser vi inte nödvändigtvis alla
konsekvenser av en viss åtgärd.
Låt oss nu gå över till frågan om rotationsaxeln hos min fysiska form. I sin nuvarande lutning
ger min fysiska form årstider när jag roterar runt min stjärna. Denna rotationsaxel
förvrängdes för många år sedan till sin nuvarande lutning. Det kommer nu att korrigeras så
att min fysiska form kommer att rotera vinkelrätt mot min stjärna. Den här förändringen
pågår och kommer att vara avslutad inom 4 rotationer omkring min stjärna. Jag ser fram
emot den här korrigeringen eftersom den kommer att ge ett milt klimat inom de flesta
områden på ytan av min fysiska form. De av er som då fortfarande är kvar kommer att få
förmånen av ett sådant hälsosamt klimat.
Låt oss nu tala om vad det innebär att "höja sig (ascend) till den 5:e dimensionen”. Vid den tid
då jag skapade denna himlakropp vibrerade jag i den 5:e dimensionen. På grund av
aktiviteterna från den mörka energi som invaderade min fysiska form och därefter mina
mänskliga invånare, föll jag ut ur den 5:e dimensionen. Detta var för mig en mycket smärtsam
händelse, eftersom jag såg min fysiska form degenerera under påverkan av det mörker som
rådde bland människorna. Jag kunde inte hejda min egen drift in i de lägre frekvenserna.
Under många rotationer drev jag omkring i dessa lägre frekvenser – jag talar här såsom
Jordens Själ – och jag försökte höja min egen vibration. Fångad i den mörka energins
noggrant utlagda fälla, ropade jag på hjälp. Skaparen frågade om jag ville fortsätta som själ
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för den här himlakroppen och återställa den till dess ursprungliga form. Jag svarade ja. Det
var då jag ropade på hjälp. Många av era mänskliga bröder och systrar från andra stjärnsystem
svarade med att föra in välbehövlig ljusenergi. Processen att klättra ut ur de lägre
vibrationerna har pågått sedan dess. Från och med det här meddelandet är jag helt återställd
till min tidigare 5-dimensionella briljans, men min fysiska gestalt släpar efter.
Nu kommer resten av programmet att återställa min fysiska form till dess forna ursprungliga
tillstånd. Mycket har skett och fortsätter att ske med min mark, min luft och mitt vatten. Jag
talar utifrån egen erfarenhet; det är verkligen smärtsamt. Ja, smärtsamt för alla inom min
fysiska form – stenar, vatten, växter och djur – är medvetna.
De runtom i universum som äger teknologin för att rätta till kränkningen och fördärvandet av
min mark, min luft och mitt vatten är beredda att agera. Men de kan inte göra det förrän
spåren av det mörka flyttats bort från min fysiska form. När detta skett kommer de att gå in
och i samverkan med de människor som finns kvar på min himlakropp återställa min fysiska
gestalt till dess ursprungliga tillstånd.
Jag ser att ni fortfarande har fler frågor om fysisk form och om hur den kommer att förändras
under den här processen. I stället för att höja sig till den 5:e dimensionen, talar jag om att föra
in den 5:e dimensionen i fysisk form. Detta kommer att innebära förändringar hos det som ni
för närvarande uppfattar som min fysiska form – hos stenar, vatten, växter och djur. Den form
som ni för närvarande uppfattar som fysisk är mycket tät, även om den till största delen är
rymd. Min nya fysiska form blir mindre tät, och ni som blir den Nya Jordens 5-dimensionella
människor kommer att uppfatta den som mindre tät, men inte utan form och med en del solida
egenskaper. Förutom att vara mindre tät, kommer den att ha ett sken omkring sig, för den
kommer att innehålla mera ljus. Som av en händelse kommer även era fysiska kroppar att
vara mindre täta och utstråla ett inre sken.
Jag är medveten om de olika kartor som förutspår den slutgiltiga utformningen av ytan hos
min fysiska form. När ni begrundar dessa, tänk då på vad som är sant vad gäller all
kommunikation från de högre vibrationerna, inklusive denna. Sådan kommunikation beror
mycket på bakgrund och sinnelag hos den person som tar emot informationen. Detta gäller all
kommunikation från de högre vibrationerna till de lägre. Mark, från dina senaste erfarenheter i
de högre vibrationerna vet du att de högre vibrationerna existerar utan ord eller tankar. Du har
haft problem med att berätta för andra vad du har upplevt. "Det ligger bortom orden", säger
du. För att komma fram som bilder eller ord som kan överföras till andra måste således
intrycken från de högre världarna översättas av mottagaren.
Således kommer försök att kommunicera hur ytan på min fysiska form i slutändan kommer att
se ut att vara något förvirrade. Som jag sagt tidigare vet dessutom ingen exakt hur en viss
åtgärd kommer att utspela sig i fysisk form. Om detta är sant vad gäller era handlingar, är det
utan tvekan desto mer sant för något så komplext som den fysiska formen hos min
himlakropp.
Jag har redan påbörjat förändringar som handlar om att återställa min fysiska form till ett
ursprungligt tillstånd. Det finns även en del hos mig som tycker om att inte exakt förklara hur
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det hela kommer att falla ut. Ni har lite att fundera över i era liv. Så var försiktiga med
förutsägelser om min fysiska forms slutliga utseende, och njut där ni är och av det ni gör.
Era förmågor som skapare spelar roll för omvandlingen av min fysiska form. Jag är mycket
tacksam mot alla som vänt sig bort från den rädslobaserade 3:e dimensionen och nu fungerar
inom de 4: e och 5: e dimensionerna. Era ljusenergier får mig att röra mig mera lugnt och
jämnt genom min omvandling. Det blir samma resultat, men med mindre trauman för alla.
Processen att föra tillbaka min fysiska form till dess ursprungliga tillstånd kräver fysiska
förändringar. Lemurien och Atlantis kommer återigen att dyka upp som betydande
landmassor. Delar av era nuvarande kontinenter kommer att försvinna under oceanens
vatten. En del landområden kommer att stiga i höjd, en del kommer att sjunka. Allt detta sker
mot bakgrunden av en kraftigt utökad himlakropp på grund av tillförseln av ljus och
omvandlingen av tät fysisk form till lättare fysisk form. Summa summarum blir det en
mycket förändrad himlakropp med tanke på landmassor och oceaner, och glöm inte det
mildare klimatet.
Vad gäller de människor som kommer att bebo min fysiska form, kommer – genom en
massuppstigningsprocess – alla som är kvar att vara i det ni kallar den 4:e dimensionen. Detta
är en tillfällig fas mellan tätheten hos den 3:e dimensionen och rikligheten och ljuset hos den
5:e dimensionen. Så småningom kommer alla människor som stannar kvar på min 5dimensionella fysiska form oundvikligen att fungera inom den 5:e dimensionen – de kommer
att föra in den 5:e dimensionen i sina fysiska gestalter. Att flytta sig från den 4:e dimensionens
densitet till den 5:e dimensionens densitet kräver ett individuellt val av varje människa.
Införandet av den 5:e dimensionen till fysisk form snabbas nu upp genom många ljusarbetares
insatser när de ger av sig själva för att hjälpa till med min återgång till ett ursprungligt
tillstånd och därefter med mitt framåtskridande till ett strålande självlysande klot. Genom att
göra detta hjälper de alla att göra den här omvandlingen lättare. Vad gäller tidpunkterna för de
här förändringarna, förvänta er att se den första av dem ganska snart. Resten kommer att ta
flera turer omkring min stjärna.
Ytterligare en anmärkning; extrema väderförhållanden, skogsbränder, vulkanisk aktivitet och
jordbävningar kommer att intensifieras allteftersom jag renar min fysiska form. Detta är inte
resultatet av någon speciell karma, bara mitt behov av att avlägsna kvarvarande rädsla på
minsta möjliga destruktiva sätt. Detta kommer att avslutas inom några få varv omkring min
stjärna, medan vi alla flyttar in i och kommer iordning i högre vibrationer (as we all settle into
higher vibrations).
Låt mig avsluta med att säga att jag har stor beundran för alla människor som väljer att
inkarnera på Jorden (min fysiska form). Jag vet hur svår er tid här kan vara – men kom ihåg
lärdomarna som denna planet, detta lärosäte, ger er. Efter transformationen av min fysiska
form kommer de som önskar en fortsatt sådan "jordisk" upplevelse att behöva se sig om
någon annanstans.
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Jag är Jordens Själ. Det har varit mig en stor glädje att kommunicera med er idag. Jag ser
fram emot den dag då alla kan kalla min fysiska form som hemmet för en civilisation av ljus.
Välsignelser till allt.
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