Gaia spreekt

Aardbewoners!
Lieve, leuk stuiterende klompjes DNA op de grens van gas en stof.
Ik heb een boodschap voor u!
Wanneer ik vanuit mijn kerngeheugen omhoog kijk, valt mijn oog direct op de band metaal die zich op
de grens van stof en gas bevindt in mijn “verlichte” atmosfeer.
Mijn brein is zich onmiddellijk bewust van de elektrische energie die door de metalen band loopt.
Mijn brein is zich ook bewust van de immer toenemende elektrische spanning die dat teweeg brengt.
Onrust maakt zich van mij meester.
Deze ontwikkeling heb ik in mijn lange geschiedenis al eerder meegemaakt.
Als ik het goed heb, is u het verhaal van Atlantis alreeds verteld.
Dan is het u ook duidelijk geworden dat een té grote productie van elektriciteit uiteindelijk leidt tot een
ontlading en de daaraan gepaarde verwoesting van de maatschappij over het gehele aardoppervlak.
Derhalve verzoek ik u de toenemende spanning een halt toe te roepen.
De versnelling dient eruit gehaald te worden, omwille van het evenwicht op de grens van stof en gas.
Er zijn de vorige keer grenzen gesteld aan de spanning.
Grenzen aan de elektrische spanning die de gezamenlijke organismen in totaal mogen produceren.
Welnu, u hebt dan weliswaar nog niet het kritische punt bereikt, u bent inmiddels wel een flink eind over
de helft, op weg daarnaar toe.
Buiten een vriendelijk verzoek is dit gelijk ook een waarschuwing.
Ga niet te ver aardbewoners!
De ontlading in de vorm van een elektronenstroom zal dermate heftig zijn, dat al het leven en alles
daaromheen tot atomen gereduceerd wordt.
De laatste keer dat dit plaatsvond, stierf 95% van al het leven uit.
Deze keer zal er geen enkel spoor van leven terug te vinden zijn, de atmosfeer wordt weggeblazen.
Alles op de grens van stof en gas zal verdwijnen, dit zal het laatste oordeel zijn.
Er is een eenvoudige weg.
Een gestage afname van de elektriciteitsproductie, hoogfrequent en laagfrequent, zal de versnelling
afremmen en uiteindelijk zal de versnelling omkeren in een neergaande vertraging.
Een patroon dat u kunt terugvinden in de golfbeweging van een sinusfunctie.
Een gestage afname van de elektrische spanning zorgt ook voor een afname van alle andere
versnellingen, zoals in het vorige hoofdstuk besproken.
De turbulentie in de lucht zal afnemen, de grote wervelwinden hoog in mijn atmosfeer zullen in kracht
afnemen. De effecten daarvan op het aardoppervlak zullen afnemen, kortom, uw wereld begint dan
weer tot rust te komen.
Wanneer uw bovenstaande volgt, treedt er geen gevaar op en zal de (dreigende) apocalyps uitblijven.
Ik waarschuw u nogmaals, er zijn grenzen getrokken en aan deze grenzen kan niet getornd worden.
Over De Grens en uw wereld zal geroosterd, geblakerd en uiteen gereten worden.
De keuze is aan u, aan u allen aardbewoners.
Uw levensdoel op aarde is leren overleven, voeden, ontwikkelen en voortplanten.
Dit alles dient een hoger, een Goddelijk doel en dat behelst het Evenwicht.
Het Evenwicht op de Grens van Stof en Gas.
De grens waar de wrijving tussen lucht-, water- en rotsdeeltjes van nature al zeer groot is.
U allen bent op aarde om een bijdrage te leveren aan de vermindering van deze natuurlijke weerstand,
u bent op aarde om voor harmonie op deze grens te zorgen.
Dat betekent Evenwicht!!!
Evenwicht tussen de hoeveelheid plantaardig en dierlijk leven.
Evenwicht in de hoeveelheid mensen en de beschikbare voedselbronnen.
Evenwicht in het water, in de lucht en op de aarde.
Zonder evenwicht ontbrandt het vuur.

Daarnaast doe ik u een tweede, veel moeilijker verzoek.
Ik durf het u bijna niet te vragen.
Maar lieve mensen in de huidige tijd, u bent de hoogstontwikkelde soort en u bent de kroon op de
voedselketen.
U hebt het vermogen om in evenwicht te denken en te handelen.
Ik verzoek u allen op aarde uzelf te matigen in uw voortplanting.
Uw aantallen nemen schrikbarende vormen aan en met de toename van menselijke exemplaren, vindt
ook de toename in elektriciteit plaats.
Ik stel u voor om maximaal 2 kinderen per echtpaar als wereldwijde nieuwe norm op aarde te hanteren.
Leert u aan elkaar de noodzaak tot beperking, dit soort maatregelen dienen vooral niet door een gezag
te worden opgelegd.
Dit soort maatregelen worden louter bereikt door een groeiend besef onder uw bevolking.
Geef uzelf de kans om dit besef te ontwikkelen.
Een afname in de bevolkingsgroei van de menselijke soort zal mij, Gaia; de aarde als levend
organisme, veel goed doen.
Dan kan ik mijn ongerustheid laten varen, in de wetenschap dat er uiteindelijk een levend organisme is
ontstaan op de grens van stof en gas dat zich inzet voor het Evenwicht.
Dat is mijn diepste hartenwens lieve mensenwezentjes.

