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Caro amigo/a:
Um desejo da Mãe Terra: Compartamos um "abraço mundial sincronizado"
(SGH: “Sync Global Hug”)
Em sincronia. Isso é o que a Mãe Terra está pedindo. Muitas pessoas ao redor do mundo
têm vindo a fazer. Existem muitos movimentos globais e eventos de oração, meditação,
canalização da Luz, foco mental, auto-crescimento. Todos são bem-vindos, e Ela te
comemora. Contudo, Mãe Terra gostaria de sincronizar nossos grupos separados,
meditações e orações dispersas em um abraço global sincronizada no mesmo horário.

Abrace Gaia em sincronia
Dando, recebemos
Recebendo, damos
Vamos treinar a cada hora, um campo vibracional ressoando com Amor, Gratidão,
Compaixão e Perdão, que irá beneficiar todos, sem esgotar os recursos, através da nossa
diversidade de línguas, tradições, nações e crenças.
O QUE É IMPORTANTE?
1. Sincronizar. Fazê-lo sozinho ou coletivamente, sempre na primeira meia hora em
qualquer fuso horário.
2. Pensa “Ubuntu”: "Eu existo para você!"
3. Fazer 10 minutos uma vez por dia ou mais;
4. Alcance e escute simultaneamente o silêncio de milhões ao receber e dar bênçãos
para o mundo inteiro

APRENDA A SINCRONIZAR
Tenho aqui uma ferramenta global, simples e eficaz para unir pessoas diferentes do planeta,
em sintonia uns com os outros: O Tempo Universal Coordenado (UTC).
Escolha 10 minutos ou mais no período da primeira meia hora de qualquer
hora UTC - Ej: 1-1:30, 2-2:30, 3-3:30, etc. em qualquer hora durante o dia ou noite.
Quando milhões de pessoas fazer isso em momentos diferentes, o planeta está envolto em
um campo de ressonância vibratória suave 24 horas por dia.
Cada pessoa escolhe um horário regular em sua conveniência, acrescentando o seu próprio
campo de ressonância. Você pode estar em seu próprio espaço. Você pode escolher
qualquer prática que ajudá-lo a se conectar com o seu coração em harmonia com o mundo.
Se você praticar regularmente, você vai se sentir e saber que os outros acompanhá-lo ao
mesmo tempo.
O vídeo de 4 minutos: “Toward Terra 2.0” mostra como isso funciona. Não precisa de
nenhum logística ou uma organização maior para sincronizar.
O momento da abordagem mental coletivo vai se tornar parte de um bem comum, sempre é
fácil de alcançar por qualquer pessoa, em qualquer lugar.
TEMOS QUE SEGUIR QUALQUER PRÁTICA ESPECÍFICA?
Não. Mantenha a sua própria prática, mas se você quer aprender, recursos estão
disponíveis.
Muitos serão adicionadas em nossos sites de famílias de alma. Escolha qualquer processo
ou prática que lhe serve: orar, meditar, tradicional ou individual, ou práticas de auto
crescimento.
Pratique pelo menos 10 minutos ou mais, quantas vezes você quiser, sempre no
período de qualquer primeira meia hora.
Na Índia e em outros países, onde eles têm uma diferença de meia hora, com respeito ao
tempo UTC (ej: às 9:00 UTC são 02:30 IST [Standard Time indiano]) A ressonância pode
ser alcançada na última meia hora de cada hora.
Através deste site, vamos mantê-lo informado sobre os dias de unidade global.
Siga o nosso blog para se manter informado sobre o calendário de vários eventos
globais.
Centenas de pessoas que meditam regularmente, oram ou concentram-se no
seu crescimento, podem participar criando um campo de ressonância ou de
afago Gaia - Mãe Terra e todos os seres - fazendo uma pequena mudança em
sua hora de participação. Desta forma simples, cada um de nós beneficia o
mundo e a si mesmo.

Você dá uma vez por dia, você pode receber de milhões 24 vezes por dia.
Compartilhe esta mensagem com os colegas, estudantes, estagiários, amigos, familiares e outras
iniciativas.
Adicione o seu movimento para esta iniciativa. E um link em seu site to
http://SyncGaiaHug.wordpress.com
UM CONVITE ABERTO A TODOS
SUGESTÃO
Há uma série de iniciativas neste mundo para cuidar do crescimento interno e o coletivo
e o futuro da Vida. Sejam bem-vindos e nós sugerimos que você responda o DESEJO de
Gaia, usando a sincronização global neste caminho mais fácil para se juntar, sem qualquer
outra organização.
Apelamos a todos os líderes e as autoridades responsáveis, propagar esta ferramenta
simples para qualquer iniciativa global, grupos de oração, grupos de yoga, universidades,
escolas, gurus, professores e outras organizações educacionais. Todos nós estamos no

mesmo nível enquanto nos preparamos milhões de pessoas em toda a sua diversidade a
convergir em simultâneo através da sincronização mentais mundial indicado acima.
Trabalhamos com o desejo de servir e compartilhar a ferramenta para atender o DESEJO
de nossa MÃE TERRA.
Por favor, compartilhe este Convite aberto a todos.
NA UNIDADE,
Pray ॐMeditate Together
Namaste
Grupos:
Gaia Minute The Key to Oneness, GaiaField Project, Triorigin Smile World, Children of the
Earth, Light Channels Movement and anewgaia.ning.com/group/the-sync
and all other Initiatives who would like to co-sign & share, post a comment below.

CONVITE ABERTO A TODOS

