A Mennyei Projekt 2010-2013_ 09 21.doc, Utolsó mentés: 2010.09.21. 16:56:00

Kérjük, hogy az írás továbbadásakor ez a felhívás maradjon az írás része a szerző részére adott tiszteletadásként.
Az alábbi cikk írója és tulajdonosa Qala Sri’ama Phoenix. Copyright© The Divine University & Qala Sri’ama Phoenix, 2009
Az alábbi anyagot bárki továbbküldheti a forrás megjelölésével, és azzal a feltétellel, hogy a szöveget semmilyen formában nem változtatja meg.

Jelen anyag sem egészében, sem részeire vonatkozóan nem használható fel előadások, tanfolyamok anyagaként vagy oktatási
segédletként. A cikk publikálása bármilyen formában kizárólag a szerző magyarországi képviselőinek
írásbeli hozzájárulásával engedélyezett. Forrás angol nyelven: www.thedivineuniversity.com
A cikk magyar változatát készítették a The Divine University magyarországi képviselői:
Zeilos (Madár István)
Lelahna (Balogh Tímea Lilly)
fenykor@fenykor.hu
info@blueside.h u

Kérünk, csatlakozz
A Mennyei Projekt –hez
(The Celestial Project)

VILÁGMÉRETŰ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSOKBAN ÉS IMÁKBAN,
ÖNMAGAD, A FÖLD ÉS MINDEN ÉLŐLÉNY JAVÁRA
TÁMOGASD ÖNMAGADAT, CSALÁDODAT,
LAKÓKÖZÖSSÉGEDET, ORSZÁGODAT ÉS A VILÁG VÁROSAIT
A KOLLEKTÍV KARMA MEGTISZTÍTÁSÁBAN!
AZ EURÓPAI VÁROSOK KOLLEKTÍV TUDAT-RÁCSAINAK KARMIKUS
MEGTISZTÍTÁSA 2010. AUGUSZTUS 6-TÓL
BUDAPEST (Magyarország) KARMIKUS MEGTISZTÍTÁSA
2010. szeptember 13-án volt Budapesten Qala Sri’ama személyes részvételével.

Az írás szabadon terjeszthető a dokumentum megváltoztatása nélkül.
Kérjük, hogy további információért fordulj a magyarországi képviselőkhöz a fenti email címeken, vagy angol nyelven
közvetlenül a Divine University-hez az alábbi címen:

www.thedivineuniversity.com/thecelestialproject.html
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A Mennyei Projekt dokumentum tartalma:
Qala Sri’ama hívása a Mennyei Projektbe
A Mennyei Projekt
A Mennyei Projekt célja
A Mennyei Projekt 9 fő célja
A Mennyei Föld Portálok
A Mennyei Projekt összekapcsolódásokról
Az összekapcsolódások módjai
Világima
Az összekapcsolódási folyamat
Az Emberiség kollektív tudatrácsainak megtisztítása
A 3 Éterikus Rács
Az Angyali Fényrács aktiválása
Az Arkangyali Fényrács aktiválása
A Krisztusi Fényrács aktiválása
Az összekapcsolódások további módjai
A Mennyei Projekt 3 stádiuma
Összekapcsolódási helyszínek, dátumok és időpontok

*

*

*

Qala Sri’ama egy csoportos összekapcsolódásra, lélek-utazásra hív
bennünket:
Kedves, Áldott Lélek!
Hívunk Téged, hogy csatlakozz a felébredt lelkek világméretű csapatához, akik
szívük által rendszeresen összekapcsolódnak az Emberiség kollektív karmájának
megtisztításáért. Ha szeretnél emelkedett energiában, magas frekvenciában együtt dolgozni
a Fény Családjával, és szeretnéd támogatni családodat, lakóközösségedet, országodat és a
bolygót különleges energiáddal, akkor kérjük, hogy csatlakozz hozzánk az 1 órás
világszolgálati, közös meditációkra. Mély, személyes gyógyulásban is részesülsz, ha
összekapcsolódsz másokkal ezekben a karmikus tisztításokban.
A Mennyei Projekt a The Divine University egész bolygóra kiterjedő kezdeményezése,
amelynek célja az Emberiség felszabadítása a legrégebbi és legsúlyosabb kollektív
karma hatása alól, amely karma az Emberiség kollektív tudatosságában tárolódik
korábbi földi tapasztalatok következményeként. A kezdeményezés hívja nagylelkű
szíveteket, hogy ajándékozzátok meg a bolygót, az Emberiséget és önmagatokat az erre szánt
idővel és különleges lényetek jelenlétével.
Ha lelkedet saját Jelenléted vezeti, és csatlakozol másokhoz világszerte ebben az
összekapcsolódásban, megtöltekezhetsz egy nagyon erős szeretet- és fény-frekvenciával. Ez
az energia kiterjeszti lényedet, kitisztítja saját karmád egyes aspektusait, valamint
lehorgonyoz egy fényoszlopot a közösségedben, lakóhelyeden, ahol élsz, amely
fényoszlop a Föld kristály-rácsozatába épül és emelni fogja a tudatosságot otthonodban és
közösségedben. Az 1 óra, amelyet az összekapcsolódásban töltesz, fénnyel telíti
csakráidat, hogy új szintjére léphess az isteni kapcsolódásnak.
Amint elkezded az összekapcsolódást, az Isteni Szeretet és a Fény Légiója horgonyoz le
körülötted, és felemelkedsz az Egyetemes Angyali Kapuhoz, hogy az isteni kapcsolat magasabb
állapotában lehess, és továbbíthasd a szeretetedet, imáidat, és felajánlhasd saját
„mozaikodat”, puzzle darabkádat, különleges tehetségedet ahhoz, hogy Te is segíthess a
kollektív karma megtisztításában, abban a városban, amelyre az összekapcsolódás éppen
összpontosít, valamint saját lakóhelyeden illetve közösségedben.
Ez a projekt egy világszolgálat projekt, amely a Divine University Project és az Academy of
Energy Science and Consciousness (AESC) küldötteinek csoportja által jött létre Ausztráliában.
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A projekt 2009 szeptemberében indult. Ez egy 3 éves projekt, amely támogatást
nyújt minden léleknek, hogy karmikus tisztulást kaphasson, és felkészülhessen az
isteni tudatváltásra 2012-2013-ban , amikor a bolygószintű és a galaktikus
portálok új együttállásban lesznek a felemelkedés és felébredés érdekében, valamint
lehetővé válik mindenki számára a Földön az 5. dimenzióba való átmenet.
A projekt első stádiuma 2009. szeptemberében kezdődött a Föld észak-amerikai hálózatának
megtisztítására azzal a céllal, hogy a bolygó minden energetikai portáljában és hálózatában
visszaálljon az energetikai egyensúly a Föld és minden rajta élő lélek felemelkedése
érdekében.
Ha indíttatást érzel, hogy hozzájárulj ehhez, és részt kívánsz venni abban, hogy fényátadó
lehess az adott város számára, amelyre az adott összekapcsolódás összpontosít, valamint saját
lakóközösséged és országod számára, akkor csatlakozz hozzánk az alábbi időpontokban és az
alábbi alkalmakkor azzal, hogy elmondod a következőkben található Világimát. Majd ezt
követően, hangolódj rá és végezd az ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS 1. ÉS 2. RÉSZÉT, amelyek a
világima után találhatók. Ez mély személyes fejlődést eredményez, és egyúttal elősegíti a
békét is a Földön.

A Mennyei Projekt
(C.E.L.E.S.T.I.A.L Project)
Christ Energisation, Love Expansion, Synergisation, Transformation,
Illumination and Ascension of the Lightgrids
(Krisztus Energetizálás, Szeretet Kiterjesztés, Szinergizálás, Transzformáció,
Világosság és a Fényrácsok Felemelése)

A MENNYEI PROJEKT (The Celestial Project) egy Portál Projekt, amelyet a
Felemelkedett Mesterek ajánlanak minden Küldöttnek és a Földön minden
Fénymunkásnak a Divine University-n keresztül, hogy segítsék az Emberiség
felemelkedését az 5. dimenzióba, azaz a Nyíltszívű Kapcsolódásba.

A projekt középpontjában az Emberiség kollektív karmájának megtisztítása,
valamint a Fényportálok aktiválása áll a Föld nagyvárosai felett annak
érdekében, hogy még több lélek szabadulhasson fel energetikailag és tudatilag.
A projekt első aspektusának középpontjában a Föld észak-amerikai rácsai álltak, mivel ezek
kiegyensúlyozása szükséges volt a rácsok aktiválása és kiegyensúlyozása érdekében
világszerte. A projektnek ez a szakasza 2009 októberében kezdődött, és az első tisztításai az
egyes városoknak 2010. márciusig tartott. Ezek a tisztítások folytatódnak továbbra is egy
második, majd egy harmadik szinten. A Mennyei Projekt (The Celestial Project) angol nyelvű
közösségi fórumát és e-mail címét itt találod:
http://community.thedivineuniversity.com/index.php?/forum/5-celestial-project-updates/
e-mail: celestialproject@thedivineuniversity.com
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A MENNYEI PROJEKT ELSŐ STÁDIUMA:

AZ ÉSZAK AMERIKAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
2009.október 13 – 2010.május 22. között lezajlott

A MENNYEI PROJEKT MÁSODIK STÁDIUMA:

AZ EURÓPAI ÉS KÖZEL-KELETI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA

2010. augusztus 6 – 2011. március 19.

A MENNYEI PROJEKT HARMADIK STÁDIUMA:
A DÉL-AMERIKAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
2011.április – 2011.szeptember

Lehet, hogy hívást érzel, hogy elutazz bizonyos helyekre ezekben az időpontokban, hogy
hozzákapcsold ezeket a területeket a projekt portáljaihoz, vagy hogy távolból csatlakozz a
közös imákon és az információkon keresztül, amelyek ezzel a projekttel kapcsolatosak.
Ha szeretnél az alábbi tájékoztató anyagon felül további angol nyelvű információt kapni erről a
projektről, kérjük, írj a celestialproject@thedivineuniversity.com e-mail címre, és felkerülsz a
mennyei projekt levelezőlistájára, hogy folyamatosan friss információkat kaphass, és ezeket
tovább terjeszthesd másoknak, ha erre indíttatást érzel.
(Természetesen a Divine University magyar képviselőitől továbbra is kapsz majd rendszeres
tájékoztatást a Mennyei Projektről.)

A MENNYEI PROJEKT CÉLJAI
Ez a szent projekt a Föld portáljainak a Világegyetem Mennyei Portáljai felé való megnyitásán
alapszik. Célja, hogy a Föld portáljai befogadhassák a mennyei frekvenciákat egyrészt
abból a célból, hogy feloldódhassanak azok a 4. dimenziós, félelem alapú rácsok,
amelyek beárnyékolják az Emberiség számos városát, másrészt abból a célból, hogy
megteremtődjön egy új emberi kollektív tudatosságú rács, amely már az 5.
dimenziós frekvenciákon alapul, és amely egyetemes szeretetet és békét hozhat minden
városba.
A földrácsok mindegyikén belül vannak egyetemes fényvonalak, amelyek összekapcsolják a
földrácsokat a csillagokkal, illetve még tovább a Mennyei Portálokkal is. Ugyanezen egyetemes
fényvonalak átutaznak a Föld portálrendszerén keresztül, és aktiválják a Föld rácsstruktúráját,
hogy emelkedjen a rezgésszintje számos egyetemes lény segítsége által, aki a Föld
portálrendszerében él vagy utazik. Ezeket a lényeket a Föld Mennyei Őrzői vagy Eredeti
Gondozói néven ismerjük, ők segítettek a legelső Csillagmagok Földbe való elültetésében.
A Mennyei Projekt” a Divine University Project küldöttségi projektje, amelyet a Felemelkedett
Mesterek is támogatnak. Ez a projekt arra kéri a Föld Fénymunkásait, hogy dolgozzanak
összhangban a Föld Mennyei Őrzőivel az alábbi célok teljesítése érdekében:
•

Az Emberiség kollektív tudatosság-hálójának megtisztítása, amely háló akadályozza a
felsőbb csakrák (felsőbb tudatosság és Felsőbb Én kapcsolat) megnyílását.

•

Az Emberiség kollektív tudatosság-hálójának feltöltése Mennyei energiával és
frekvenciával, hogy feloldódhassanak a kollektív félelmek, amelyek a hálóban őrződnek.

•

Az Emberiség kollektív Lélek-Csillag (Soul Star) csakrájának megvilágítása, hogy
megnyílhasson és támogathassa az Emberiség egészét, hogy magasabb
tudatosságában egy magasabb dimenzióba léphessen.
(A Lélek-Csillag /Soul Star/ csakra 15 cm-re van a fejünk teteje felett.)

•

Az Isteni Szeretet Univerzális Hálójának aktiválása a Föld Energia Háló rendszerén
keresztül.
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•

Az emberi tudatosság emelkedésének felgyorsítása, minden földi emberi lélek
támogatása, a sok elveszett lélek megsegítésével és kiszabadításával, akik csapdába
estek a különféle dimenziókban vagy dimenziók között.

•

Az Emberiség Kollektív Lélek-Csillag (Soul Star) csakrájának megtisztítása, hogy az
emberek valódi spirituális irányítást nyerjenek, mint a Föld bolygó védelmezői,
támogatói.

•

A Fénymunkások és más felébredt lelkek „megnyitása” annak érdekében, hogy
tudatosságukat magasabb szintre emelhessék, és állandóan aktív legyen isteni
kapcsolatuk. Ezáltal Lélek-Csillag csakrájuk felszabadul a kollektív félelem-tudatosság
hatása alól, ha sűrűn lakott területeken végzik szent munkájukat az Emberiség és a
Föld bolygó érdekében.

A MENNYEI PROJEKT 9 FŐ CÉLJA
2009 és 2013 KÖZÖTT
1. A „Kontroll Régi Polaritásrácsának” tisztítása és feloldása a világ 9 városán belül
az elkövetkező 4 évben. Ez támogatni fogja sok más nagy népességű hely tisztulását is.
A 9 város a következő:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tokió, Japán - az ázsiai karmikus tisztítás segítségével
Mexikóváros, Mexikó - az észak-amerikai karmikus tisztítás segítségével
Mumbai, India - az ázsiai karmikus tisztítás segítségével
Sao Paulo, Brazília - a dél-amerikai karmikus tisztítás segítségével
New York City, USA - az észak-amerikai karmikus tisztítás segítségével
Shanghai, Kína - az ázsiai karmikus tisztítás segítségével
Lagos, Nigéria - az afrikai karmikus tisztítás segítségével
Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok - az észak-amerikai karmikus tisztítás segítségével
Calcutta, India - az ázsiai karmikus tisztítás segítségével

2. A világ 33 elsődlegesen fontos városa szívcsakrájának a megnyitása, megtisztítása
és aktiválása
3. A kollektív tudat aktiválása az Emberiség rácsaiban az elsődlegesen fontos városok felett,
hogy olyan méretű megvilágosodást érjen el, amely lehetővé teszi, hogy minél több lélek
megnyithassa a Lélek-Csillag (Soul Star) csakráját
4. Az Emberiség kollektív karmájának kellő mértékű feloldása, hogy az megszűnhessen e 3
rácsban, hogy sokkal több Felsőbb Én nyilvánulhasson meg isteni módon a városokban, és az
Emberiség tudatának megemelése arra a szintre, ahol már dönthetnek a béke, a szeretet és a
szabadság mellett.
5. A felesleges energiák kitisztítása a városok területéről, hogy kevesebb emberre hasson a
polaritás / hatalom, kontroll és dualitás, hogy több tiszta döntést hozhassanak a saját maguk
és minden lény javára.
6. A Föld portáljainak kiegyensúlyozása és igazítása a portálváltások időzítéséhez. A földrácsok
természetes átalakulásának előkészítése a galaktikus hatásokhoz való univerzális
szinkronizálás szerint. A rácsokkal kapcsolatos, alacsonyabb dimenziójú, megoldatlan energiák
karmájának megtisztításában való segítés.
7. Az Emberiség figyelmének felhívása a kollektív befolyás jelenlétére, és a fénymunkások
segítése a rácsokból való kiszabadulásban, hogy egyértelmű útmutatást és teljes betekintést
kaphassanak mindenbe anélkül, hogy a kollektív karma fátyla zavarná a vezetettségüket és a
tudatosságukat.
8. A Fénymunkások, Megbízottak és Vezetettek segítése portálokban, földi szertartásokban
stb., hogy egyértelmű információhoz jussanak a 3 fátyol mögül, hogy egységben
munkálkodhassanak, nem pedig egyéni, magányos küldöttként és így a másokkal való
egyesülés révén hatékonyabban nyújthassanak segítséget az átalakulásban és az evolúció
áramlásában.
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9. Egy információs Mennyei Projekt könyvtár létrehozása, amely mint egy szabad forrás, bárki
számára hozzáférhető a szent helyekkel, földi portálokkal, földrácsokkal, a karmával és az
Emberiség egészével kapcsolatban – ez egy felajánlás a Divine University Project-től a világ
összes Fénymunkása számára.

A MENNYEI FÖLD-PORTÁLOK
amelyek támogatják a Mennyei Projektet
A MENNYEI FÖLD PORTÁLOK, AMELYEK SEGÍTIK IRÁNYÍTANI
AZ ISTENI ENERGIA AKTIVÁCIÓK, TISZTÍTÁSOK ÉS IRÁNYBA ÁLLÍTTÁSOK EREJÉT
MINDEN VÁROSBAN A MENNYEI PROJEKT ELSŐ SZAKASZÁBAN
Jelenleg az alábbi földportálok rendelkeznek teljes kapcsolattal a Mennyei portálok
felé ebben a világméretű projektben. Mi együtt dolgozunk mind a 12 ilyen portállal, a
Mennyei Őrzőkkel és a Felemelkedett Mesterekkel, az Arkangyalokkal és az Angyalokkal,
Földanyával – ha hívást érzel, dolgozz velünk, mint a csapat tagja, a Mennyei (Celestial)
Projektben az Emberiség egyik képviselőjeként egy vagy több fent említett isteni cél
érdekében.

A Föld 12 Elsődleges Mennyei Portálja, amely a Mennyei Projekt
első szintjéhez kapcsolódik:
1. A hármas mennyei portál
• a Kilimanjaro hegynél, Afrikában
• a Kailash hegynél, Tibetben
• a Grand Canyonnál, az USA-ban
•
2. A hármas mennyei portál
• a Nagy Piramisnál, Kairóban, Egyiptomban
• Ulurunál, Ausztráliában
• a Machu Picchunál, Peruban
3. A hármas mennyei portál
• a Shasta hegynél, az USA-ban
• a Fuji hegynél, Japánban
• a Taupo-tónál, Új-Zélandban
4. A hármas mennyei portál
• az Alpoknál, Olaszországban, Ausztriában és Svájcban
• a Balti-tengernél - Oroszországban, Skandináviában, Észtországban, Litvániában,
Lengyelországban és Németországban
• a Nagy-tavak vidékénél, Kanadában és az USA-ban
Mindegyik portál hármasságban dolgozik két másikkal, és különleges mennyei kapcsolatban
van a Földdel és az összes lénnyel a Földön. Más szóval, e 12 portálon keresztül egy
közvetlenebb és hatásosabb infúzióban részesül a Föld és a földi energia- ill. rácsrendszer
azokból a mennyei frekvenciákból, amelyek a mennyei csillagokból, napokból és holdakból
érkeznek kifejezetten a Mennyei Projekt céljából.
A Föld mind a 12 szent helye tartalmaz, a Föld mélyén, egy mennyei portált. A Föld mélyén
lévő mennyei portál megjelenik a magasabb dimenziókban is, mint egy csodálatos fényváros
vagy fényvárosok csoportja. A fényvárosok a portálok, amelyek lehetővé teszik, hogy az isteni
energia magasabb dimenziós áramlatai az égből lehorgonyozhassanak a Földbe és táplálhassák
a Földet és minden királyságát a Ley-vonalak és a kristályrács-hálózat révén.
Ez a projekt felajánltatik az Emberiségnek, különösen a Fénymunkásoknak, akik szeretnek
dolgozni a portál- és a földrács- rendszerrel az Emberiségnek és a Föld Anyának végzett
küldött-szolgálati munka részeként. Minden információ ezzel a projekttel kapcsolatosan
felajánltatik az Ashtar Parancsnokság minden megbízottjának a Felemelkedett Mesterek:
Sananda, Kuthumi, Saint Germain, Nada, Portia támogatásával, valamint az Isteni Anya, az
Arkangyalok és az Angyalok támogatásával.
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A Fiastyúk, Androméda, Szíriusz, Vénusz, Orion, Chiron és az Arcturus megbízottai a
Galaktikus Szövetség tagjaként szintén támogatják ezt a projektet, és számos Mennyei Mester,
Arkangyal és Angyal koordinálja ennek a projektnek a belső földben történő energia aktivációit
az alább megadott időpontokban, amikor a 12 elsődlegesen fontos földi város fókuszba kerül.
Ezek az aktivációk képezik a Mennyei Projekt első szakaszát, amely egy 3-4 éves projektje a
Fény Parancsnokságnak, Mihály Arkangyal és a Fény Légióinak felügyeletével, akik védik a
Földet.
Azzal, hogy Mihály Arkangyalhoz imádkozol, felajánlhatod a támogatásodat ehhez a
projekthez, és iránymutatást kaphatsz az Isteni Jelenlétedtől és / vagy a Felsőbb Énedtől, hogy
felajánld a szolgálataidat ebben a projektben, az alábbi időpontokban a következő néhány
hónap során, hogy segítsd a Mennyei Projektet következő szakaszaiban, amint a projekt
megnyílik és aktiválódik a bolygó különböző kontinensein.
Az összes korábbi összekapcsolódás angol nyelvű hangfelvételét letöltheted a Mennyei Projekt
honlapjáról és meghallgathatod ezeket saját, családod, közösséged, országod és a Föld
érdekében. Ez különösen erőteljes, amikor a felvételeket csoportban hallgatjátok meg,
szíveiteket összekapcsolva azzal a céllal, hogy a bolygón békét teremtsetek.

A MENNYEI PROJEKT ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSOKRÓL
Ezekhez az összekapcsolódásokhoz bárhonnan lehet csatlakozni a világon. Az egyes
összekapcsolódások során egy nagy kék mennyei kristály, körülbelül 6 mérföld átmérőjű,
ereszkedik alá a mennyekből. és horgonyoz le a város központjába. Ekkor a város minden
lelkével kapcsolatot létesít saját Szellemi Vezetője és Isteni Jelenléte. A kristály mennyei kék
frekvenciából készült, ez olyan isteni energia, amely feloldja a karmát és a karmikus
emlékeket.
Ez a kristály lehorgonyzódik a város éterikus szerkezetébe, a Föld-rácsokba és a kristályrácsokba, és létrehoz egy hidat a 4. dimenzió és az 5. dimenzió között mindazoknak, akik a
városban karmikus tisztítást kapnak, és így képesek mélyebben megnyitni a szívüket.
Miután a kristály lehorgonyzott a Galaktikus Szövetség Felemelkedett Mestereinek,
Angyalainak és Arkangyalainak köszönhetően, a kristály aktiválódik a Mennyei Anya Kristályok
Kék Mennyei Tüzének nagy folyamai által, amelyek a következő helyeken vannak
lehorgonyozva: Grand Canyon (USA), Kilimanjaro (Kenya), Kailash hegy, (Tibet) A Nagy
Piramis (Egyiptom), Uluru (Ausztrália), Machu Picchu (Peru), Shasta hegy (USA), Fuji hegy
(Japán), Taupo-tó (Új-Zéland), Alpok (Svájc), Balti-tenger (Oroszország) és a Nagy Tavak
(USA / Kanada).
Amikor ez megtörténik, a Föld Anya megnyit egy portált a földben, hogy befogadja a kristályt
az éteri rácsokba, és Gaia Anya létrehoz egy hidat a Belső Földben a fény belső városaiból,
miközben megnyitja a szíváramait a mennyei kristálynak.
A kristály ekkor aktivál egy ragyogó kék éterikus hidat a város szívcsakrájához, majd fel a
Naphoz, a Holdhoz és a csillagrácsokhoz, majd ezeken is túl az egekbe.
A híd ekkor képessé válik arra, hogy befogadja a Felemelkedett Mesterek karmikus tisztító
energiáit a város és azon belül mindenki számára – még azok számára is, akik átutaznak
rajta.
Minden léleknek a városban segítséget és gyógyulást ajánlanak fel szellemi vezetőik és Isteni
Jelenléteik, ha szeretnének karmikus tisztításban részesülni. Amikor beleegyeznek ebbe a
lélek-síkon, belekerülnek egy Angyali légióba, amely elviszi őket egy templomba, hogy
gyógyulást kaphassanak a belső síkon. Erre éjszaka, alvás közben kerül sor, amikor a testük
pihen. Az összekapcsolódást követő 24 órában az összes mennyei jelenlét, Angyalok és
Arkangyalok összpontosítanak minden lélekre a városban, és mély karmikus tisztítást hajtanak
végre a város éterikus fénytestében. Az asztrális szintű beavatkozások minden formáját
kiküszöbölik a városban, és egy védőkupolát helyeznek el a város köré.
Több százezer mennyei Angyal és Arkangyal jön át a mennyei kristályon erre a szolgálatra,
miközben a Felemelkedett Mesterek és a Galaktikus Föderáció számos fényhajója fény és
szeretet hullámokat és sugarakat fókuszál a város szívcsakrájára, éterikus testére és a
kristályba is annak érdekében, hogy teljesen aktiválja kristályokat.

© Sri'ama Qala Phoenix 2009

7. /28

A Mennyei Projekt 2010-2013_ 09 21.doc, Utolsó mentés: 2010.09.21. 16:56:00

Ezek az Angyalok, Arkangyalok és Mennyei Jelenlétek mennyei szférákban utaznak a nagy
mennyei kristályon belül. Számos lélekhez eljutnak a városban, hogy segítsék őket a Belső
Földhöz való utazásban, hogy mélyebb szintű tisztítást, szeretetet és a segítséget kaphassanak
a fényvárosokban és portálokban, mélyen a belső földön belül.
Az Emberiség képviselői, akik részt vesznek az összekapcsolódásban, támogatást kapnak,
hogy megtöltekezzenek ezzel a kék mennyei tűzzel, amelyből az éterikus kristály is készült,
hogy ők is átadói lehessenek a megtisztító karmikus sugaraknak, és elküldhessék ezeket
minden léleknek a városban, miközben felajánlják nekik a karmikus feloldozást, gyógyulást és
legmélyebb karmikus sebeik átalakítását, amelyek meggátolhatják őket a boldogság és a béke
elérésében.
Mindenkinek, aki csatlakozik a összekapcsolódáshoz, felajánlják, hogy isteni
energiafrissítésben részesülhetnek, továbbá a Fény Családjának összes többi tagjai is felajánlja
a szolgálatait (Gaia, a Föld Eredeti Gondviselői, az Ősök, a Belső Föld Őrei, a Belső Föld
Templomszolgái, a Kristály Rács Őrei, a Dalsorok Őrei, a Portálőrök és a Föld Gondozói, az
Emberiség Én Vagyok Jelenlétei, a Dévák és a Föld Angyalai, a Föld Arkangyalai, a Fény
Felemelkedett Csillag Megbízottainak Galaktikus Föderációja (1011 csillagfajból), a Nagy Fehér
Páholy Krisztus Mesterei és Felemelkedett Mesterei, a Mennyei Jelenlétek, Arkangyalok és
Angyalok, Az Elohimok és Elohák, Az Isteni Anya és Isteni Atya, Isten/Istennő és az Emberiség
Isteni Jelenlétei).
Mindnyájukat arra kérték, hogy használják saját különleges képességeiket az 1 órás
összekapcsolódás során, hogy segítséget nyújtsanak a kék mennyei energia továbbításában,
miközben az megtölti minden egyes képviselő csakráit és energiamezejét. Mindenkit, aki részt
vesz az összekapcsolódásban, arra kérnek, hogy specifikus célokra összpontosítson, mivel egy
egyetemes Angyali átjárón keresztül hatnak onnan, ahol fizikailag vannak, és így csatlakoznak
saját isteni jelenlétükhöz és a sok csoporthoz, amely a mennyei karmikus tisztítás projekten
dolgozik. Sokan, akik részt vesznek az összekapcsolódásban, gyógyítók vagy fénymunkások,
akik rendelkeznek a lélekutazás ajándékával, és saját isteni ajándékukat használva dolgoznak,
hogy ez a munka egy magasabb szintre emelkedhessen.
Téged is szívesen látunk, kérünk, hogy csatlakozz a projekthez! Legyél tisztában azzal, hogy a
következők valamelyike lesz a szereped: szeretetteljes horgonyzó, aktivátor, Angyal,
fényvezető, küldött, csatorna, planetáris portál vagy rácsmunkás, béketeremtő, gyógyító, vagy
templomszolga.
Ősi imádságok is elhangzanak majd, miközben mindenki, aki részt vesz, vagy áthalad a
városon és belép a portálokba, áldásokat kap, mivel a Mester Mennyei Kristály megadatik a
városok karmikus tehermentesítése érdekében. A szívcsakra, a régi tekintélyrácsok, a kontroll
és dualitás megtisztíttatik mindenki javára.

AZ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSOK MÓDJAI
A Mennyei Projekt-ben való részvétel formái:
1. Közvetlen kapcsolódás az aktuális város-tisztítás élő meditációhoz telekonferencián
(Skype-on) keresztül vagy a Ventrilo program által.
2. Az aktuális város tisztítás/meditáció elvégzése a szertartással egy időben egyénileg
vagy csoporttal, közvetlen kapcsolat nélkül
3. A Mennyei Ráhangolódások, tisztítások a korábbi tisztító szertartások felvételei alapján
4. A Mennyei Projekttel kapcsolatos információk megosztása másokkal, csoportok
szervezése közös meditációhoz
5. A 3 Éterikus Ráccsal kapcsolatos információkkal és a részüket képező eskü
érvénytelenítésekkel kapcsolatos munka
6. Adományozás a bolygó körül lévő 5 Mennyei Kapu fizikai manifesztációjához
7. Szent kódok vagy isteni információk megosztása másokkal a Mennyei Projekt –angol
nyelvű— fórumán
Ha szeretnél élő adásban, közvetlenül kapcsolódni a Projekthez egyes városok tisztítási
ceremóniájának, meditációjának angol nyelvű, élő adásában, akkor kérjük, hogy írj
a celestialproject@thedivineuniversity.com e-mail címre, hogy jelentkezni tudj a
telekonferenciára, és megkaphasd a telefonkonferencia számokat.
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Ez egy díjmentes szolgáltatás, de a telekonferenciához való csatlakozás lehetősége
(a telefonvonalak száma) korlátozott, ezért előzetes jelentkezés, „helyfoglalás”
szükséges.
Kétféleképpen kapcsolódhatsz közvetlenül a városok karmikus tisztításának angol
nyelvű, élő adásához az aktuális időpontokban:
1. telekonferencián,
2. vagy Ventrilo -n keresztül
(minden esetben délelőtt 11.11-kor az aktuális város helyi időszámítása szerint)
1. A telekonferenciás összekapcsolódáshoz küldj egy e-mailt a
celestialproject@thedivineuniversity.hu címre, hogy rákerülj a telekonferencia listára. A
telekonferenciák létszáma korlátozott, elsőbbséget élveznek a csoportok (3 vagy több
személy). Ha csoporttal csatlakozol, akkor az e-mail-ben kérjük, add meg saját e-mail
címedet, a várost vagy helyiséget, ahonnan csatlakoztok, és a csoport létszámát,
amelyet képviselsz. A telekonferenciákhoz telefonhíváson keresztül vagy a
Skype fizetős szolgáltatása által tudsz csatlakozni. Mindkét esetben ki kell
fizetni a hívás díját, azonban a Skype díja sokkal alacsonyabb a telefonhívásénál.
2. Ventrilo program használatával a számítógépeden keresztül.
A Ventrilo „CLIENT” programot díjmentesen innen töltheted le:
http://www.ventrilo.com/download.php
Miután a Ventrilo programot installálod a gépedre, számítógéped hangszóróin
hallgathatod a városok tisztító szertartásait a megadott időpontokban.
(A Ventrilo hangminősége általában nagyon jó).
Kérjük, hogy az élő adás előtt mindig mondjátok el a Világimát az aktuális
város karmikus tisztítása érdekében.
Ha beszéltek angol nyelven, akkor kérjük, hogy a ceremónia/meditáció után osszátok
meg tapasztalataitokat másokkal a Mennyei Projekt (Celestial Project) fórumán.
http://community.thedivineuniversity.com/index.php?/forum/4-celestial-project/

VILÁGIMA
A FÖLD VÁROSAINAK ÉS ORSZÁGODNAK, LAKÓKÖZÖSSÉGEDNEK
KARMIKUS MEGTISZTÍTÁSÁÉRT

Szeretett Isten / Istennő, Egyetemes Lélek,
Imádkozom minden emberért a Földön, hogy nyissák meg a szívüket együttesen, hogy minden
kollektív Emberiség-karma alól mentesüljünk, és az feloldódjon a fényben. Kérem saját Isteni
Jelenlétemet, minden Felemelkedett Mestert, az Arkangyalokat, az Angyalokat és az Emberiség
Isteni Jelenléteit, hogy legyenek most velem. Kérem, tartsanak az Egyetemes Angyali Kapuban
az Angyalokkal és Arkangyalokkal együtt, hogy megkaphassam a legmagasabb rezgésű
szeretetet és gyógyulást mind a magam, mind mindenki más számára ezen a világméretű
összekapcsolódáson keresztül, amelyben részt vesz mindenki, aki ezt a világszolgálatot végzi
az Angyalokkal és Arkangyalokkal.
Kérem a Szeretet Egyetemes Szellemét és mindenek Isteni Jelenlétét, a Szent Szellemet, hogy
töltsön meg kegyelemmel, szeretettel és isteni energiával, hogy horgonya lehessek a békének
és a szeretetnek minden lény számára a Földön, és különösen mindazok számára, akik a Föld
városaiban élnek. Kérem, hogy tisztítsák meg a csakráimat és hangolják őket össze, hogy még
nyitottabbá váljak a szívemben, és átadhassam az isteni szeretetet minden lénynek.
Isten / Istennő, kérjük, hogy kapjon kegyelmet, szeretetet, megbocsátást, gyógyulást és
karmikus feloldozást minden lélek az Emberiségben ezen a napon, különösen ez a város
... ... ... ... ... ... ...... ( mondd az aktuális város nevét, pl. Párizs)
és mindenki a…………közösségemben (mondd a lakóhelyed, közösséged nevét és az országot, ahol élsz).
Kérem, hogy minden lélek az Emberiségben, az összes ősünk szabaduljon fel a kollektív a
karma alól, és minden hatás alól, amelyet ez okozhat e legmagasabb feloldozás és a kollektív
tudat karmikus tisztítása révén, valamint a városaink és közösségeink feletti rácsok tisztítása
révén, most.
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Kérem, hogy minden feloldozás jöjjön el az Emberiséghez és az összes város és közösség
szívcsakrájához, hogy könnyebb legyen az élet, felébredhessen minden lélek, és megnyithassa
szíve mélyét.
Kérem, hogy töltse meg... ... ... ... ... (aktuális város) és saját közösségem……………. (mondd
lakóhelyed, közösséged nevét és az országot, ahol élsz) szívcsakráját a tiszta szeretet és az Isten /
Istennő egyetemes szívének kék mennyei sugarai a következő 24 órában, miközben a kollektív
karma megtisztul mindenkinél ebben a városban és a közösségemben. Kérem, hogy minden
egyetemes törvény árassza el ezeket a szívcsakrákat, és kérem, hogy minden spirituális vezető
- a város és közössége minden élőlényének Angyalai és Arkangyalai legyenek jelen a városon
és a közösségen belül, most.
Kérem, hogy áldjanak meg minden lelket ebben a városban és közösségben fénnyel és
szeretettel, hogy képesek legyenek megbocsátani mindent, amire ebben a közösségben és
városban sor került.
Mint az Emberiség képviselője, kérem, összpontosítsanak... ... ... ... ... ... (aktuális városra),
valamint saját közösségemre…………….(mondd közösséged és országod nevét) és kérem, hogy a
legnagyobb áldás érkezzen.. ... ... ... ... (város) számára és saját közösségem szívcsakrájába.
Kérem, hogy működjön együtt velem a béke, a szeretet, a fény és a gyógyulás minden isteni
hírnöke, és segítsen nekem, hogy a szeretet és áldás isteni közvetítője lehessek... ... .... (város)
és saját közösségem számára, most.
Kérem, hogy minden csakrámat töltse meg a szeretet, a fény és az isteni energia, hogy
továbbíthassam a szeretetemet az egész világnak. Kérem, hogy kössenek össze mindenkivel,
aki épp ugyanezt teszi, és gyulladjon fel, nyíljon meg, tisztuljon ki és telítődjön fénnyel... ... ...
... ... (város) és a közösségem szívcsakrája, most.
Kérem az Angyali, Arkangyali és Krisztus Felsőlelkét e városnak, és közösségem, országom
minden városának, hogy nyissa meg a szívcsakráját ezeknek a helyeknek, hogy minden
kollektív energia, amely e helyek szívcsakrájában őrződik, megtisztulhasson, feltöltődhessen
energiával és szeretettel. Kérem, hogy minden félelem, amely fátyolként borul mindazok
kollektív szívcsakrájára, akik ezekben a városokban és közösségekben élnek -- amely fátyol
képezi a kettősség, kontroll, illetve a régi hierarchikus rendszer rácsait –, hogy ezt a fátylat emelje fel
az Arkangyali Fény Légió, a Föld és a Menny Arkangyalai, a Csillag vagy Galaktikus Föderáció a
fénybe.
Arra kérünk minden lelket... ... ... ... .(város)-ban, hogy fogadják be együtt, vezetőik
segítségével a megbocsátás, a szeretet, a karma, a kegyelem és az isteni természet tábláit és
kódjait, és kérem, hogy ezek a táblák és kódok pördüljenek át e város és saját közösségem és
országom szívcsakráján, most.
Karmikus feloldozást kérünk továbbá minden léleknek, ha olyan karmát hordoz, amely jelenleg
blokkolja lélekcsillag csakrájának vagy szívcsakrájának megnyílását saját közösségén vagy
városán belül. A legmagasabb rendű tisztítást kérjük minden régi dualitáson, kontrollon, vagy
autoritáson/hierarchián alapuló rácsra, és arra kérünk minden lelket, hogy bontson fel minden
olyan ősi esküt vagy megállapodást, amely szintén kettősségen, kontrollon, illetve a régi
hierarchián vagy autoritáson alapul. Ezek többé ne vezessék őket az életben, és semmilyen
hatást ne gyakoroljanak rájuk semmilyen szinten ez alatt az idő alatt.
Arra kérjük az Isteni Anyát és Isteni Atyát, hogy áldjon meg minden lelket, aki ezt választja,
és kérjük, hogy az összes kötelék, kapocs, csapda, és energia-elzáródás bennük vagy
körülöttük most szabaduljon fel a szabadság, szeretet, egység, isteni természet, kegyelem,
megbocsátás és a karma univerzális törvénye értelmében.
Kérjük, hogy az energiák minden szintje, amely a város vagy közösség bármely lelkének a
tudatos vagy tudatalatti részében lakozik, töltekezzék meg szeretettel és megbocsátással. Kérjük, hogy fürösszék meg ezeket szeretetben, és hogy fogadják be most a mély
szeretetet az Angyaloktól és Arkangyaloktól, akik eljönnek hozzájuk, hogy segítsék őket a
felszabadulásban.
Kérjük a Szeretet, Béke és Öröm Egyetemes Szellemét, hogy áradjon most a szívünkbe, és
minden emberi szívbe szerte a világon, és kérjük, hogy híddá válhassunk a szeretet számára,
hogy szeretet küldhessünk e város és közösségünk, országunk szívcsakrájába most.
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Kérjük az összes mennyei Angyalt, az egyetemes békefenntartókat minden szent birodalomból,
és az összes isteni anyát és isteni apát, hogy áldja meg a szívcsakráját... ... ... .. (városnak), és
kezdjék el a kollektív karma felszámolását, miközben karmikus feloldozást kérünk most
minden olyan energia vagy tudatforma számára, amely gátolhatja az Emberiség kollektív
szívcsakráját ebben a városban és saját közösségünkben, országunkban.
Köszönetet mondok ezért, és e szívcsakra gyógyulásáért most, és kérem az Arkangyalokat és
a Felemelkedett Mestereket, hogy gyújtsák fel, nyissák meg, és tisztítsák ki az összes félelmet,
amelyet a közösségben őrzünk ebben a városban és saját közösségünk szívcsakrájában.
Köszönetet mondok az Arkangyaloknak, az Angyaloknak, a Felemelkedett Mestereknek és saját
Isteni Jelenlétemnek, és kérem őket, hogy folytassák ezt a munkát, amíg a szívcsakra fel nem
szabadul, ki nem tisztul és isteni szeretetet nem áraszt a város és a közösségem szívéből
minden léleknek a városban és a közösségemben.
Most azt kérjük, hogy ezt a munkát pecsételje meg az isteni arany, kék és fehér fény, és hogy
a szeretet és fény arany kupolája boruljon rá minden városra a világon, hogy erősítse és védje
az energiáját és minden lelket a városban. Kérjük, hogy miközben ez megtörténik, a
szívcsakrát töltse meg az egyetemes szeretet és a fény, hogy megkezdődhessen az egyes
városok, saját közösségem és országom rezgésének megemelése, valamint a kollektív
Emberiség felemelése.
Legyen áldott, legyen áldott, legyen áldott Minden Lény.

ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSI FOLYAMAT - TELEFONOS KAPCSOLÓDÁS NÉLKÜL
A FÖLD VÁROSAINAK KARMIKUS TISZTÍTÁSÁÉRT MÁS ORSZÁGOK
FÉNYMUNKÁSAIVAL EGYÜTT EGYÉNILEG VAGY CSOPORTOSAN

Miután elmondtad a Világimát az adott (aktuális) város és saját közösséged és országod
karmikus megtisztítása érdekében, mondd ki a következő kinyilatkoztatást, hogy
csatlakozhass a csoporttal való összekapcsolódáshoz onnan, ahol éppen fizikailag vagy.
A fogadalmat hangosan mondd, mint egy imát, hogy felkészülhess energetikailag a
csatlakozásra a Planetáris Karmikus Tisztítás Összekapcsolódáshozl, amely a „Fókuszban lévő
Város” érdekében zajlik.

AZ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS 1. RÉSZE: KINYILATKOZTATÁS
MONDD NYITOTT SZÍVED SZERETETÉVEL:

Kérjük az Istent / Istennőt, a Szeretet Egyetemes Szellemét, a Fény Szent Szellemét, a
Megvilágosodott Mestereket, a Mennyei Jelenléteket, az Arkangyalokat és az Angyalokat, az
egész Emberiség Isteni Jelenléteit, a Föld Szent Szellemét, a Föld minden Őrzőjét /
Gondviselőjét minden birodalomból és a Földanyáról, hogy nyissanak egy isteni, mennyei
portált a kollektív karma megtisztítása érdekében a szívemben, családomban,
lakóközösségemben, országomban és ebben a városban ... ... ... ... .. (az aktuális város) a Föld
és minden lélek javára és felébredése érdekében, valamint, hogy megnyithassák a szívüket a
béke megteremtése érdekében a Földön.
Kérem Mennyei Jelenlétemet, hogy egyesüljön velem, és kérem, hogy egy isteni védelmet,
gyógyulást és isteni szeretetet adó fény-kamra most horgonyzódjon le rajtam keresztül, fölém,
és körém. Kérem az Isteni Anyát, hogy áldja meg ezen összekapcsolódás fókuszát most, és
kérem a Megvilágosodott Mestereket és az Arkangyali Fény Légió Megbízottait, hogy
kapcsoljanak a Szeretet Egyetemes Angyali Kapuján keresztül ahhoz a csoportos kapcsolathoz,
amelyhez mindenki más is csatlakozik a világ minden tájáról a fókuszban lévő város karmikus
megtisztítása érdekében.
Köszönetet mondok a szeretetért, amelyet hamarosan megkapok, és felajánlom magamat arra
a szolgálatra, hogy fényoszlop legyek ebben az összekapcsolódásban, valamint az Emberiség,
saját közösségem és országom képviselője. Kérem a Szeretet és Fény Arkangyalait, hogy
egyesüljenek velem ebben az összekapcsolódásban, és nyissák meg a csoportszív és a
csoportelme kapcsolatot a Fény Családjához.
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Kérem a Megvilágosodott Mestereket, hogy aktiválják a merkabámat a lélekutazáshoz a
mennyei kristályba, amely a városba horgonyzódik, hogy megkaphassam a gyógyítást,
karmikus feloldozást és a tisztítást mind az energiám, mind a tudatom részére, és így kevésbé
hassanak rám a kettősség, a kontroll vagy a polaritás régi rácsai. Kérem az angyali és
arkangyali testeim szárnyait, hogy söpörjék át a szívemet most, miközben úgy öntök, hogy
elengedem .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... (mondj el mindent, ami terhet jelent az életedben), és kérem, hogy a tisztítsák
meg a személyes és a kollektív karmámat, amely ezekkel kapcsolatos.
Kérem a szeretet szent erejét és örök lelkem hatalmát, hogy nyissák meg a szívemet, és
bocsássanak meg... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... (idézz fel bármely embert, eseményt,
helyzetet, körülményt, amely nehéz érzéseidhez kapcsolódik), hogy tiszta hordozóeszköze lehessek a
mennyei kék frekvenciának.
Kérem az egyetemes szeretet, az univerzális törvényeket, a felmentés, a megbocsátás és a
feloldozás hatalmas hullámait most mind a magam, mind az összes lélek számára ebben a
városban: ... ... ... ... ... ... (mondd az aktuális várost) és saját közösségemben. Mint egy szárnyas
lény, védett és felemelkedett fénytestemben úgy döntök, hogy elutazom e város
szívcsakrájába, és kitisztítom a kettősség, a kontroll és a polaritás régi rácsait ebből a
városból, hogy fényvárossá válhasson. Kérem a város Felsőbb Énjét, Angyali Jelenlétét és
Arkangyali Jelenlétét, hogy gyújtsanak szeretetet és fényt a város éteri síkján, miközben
mindannyian elkezdik megtisztítani a régi fényhálózatok szívcsakráját.
Mint az Emberiség képviselője, megkérem most a fókuszban lévő város és a lakóközösségem,
országom összes őslakóját és őstagját, hogy lépjenek be a fénybe, és bocsássanak meg
minden tettet, szót, érzést, cselekvést, kivetített gondolatot, amely nem a fényből való volt.
Úgy döntök, hogy megbocsátok mindnyájatoknak, őslelkek, „elődök” ebben a városban és
saját közösségemben ... ... .. (mondd közösséged és országod nevét), ha bármikor is bezártátok a
szíveteket, eluralkodott bennetek az egó, és arra használtátok az energiátokat, hogy
létrehozzátok a kettősség és az ellenőrzött vagy hamis hierarchia rácsait.
Most mindnyájatokat arra kérlek, bocsássátok meg ezt, és nyissátok ki a szíveteket, és
fogadjátok be az Akasha-feljegyzéseiteket, miközben a Megvilágosodott Mesterek felkeresnek
benneteket most a szeretet és a karmikus feloldozás templomában, amely ma e városhoz és
saját közösségemhez, országomhoz horgonyzódik. Kérlek benneteket, ősöket, hogy üljetek a
megbocsátás ibolya lángjába velem együtt, és fogadjátok be a szeretetet és a gyógyulást,
most. Kérem Mihály Arkangyal Isteni Jelenlétét, hogy legyen veletek, és hozza magával a fény
légióit (az angyalokat), hogy befogadhassátok azt a szeretetet és gyógyulást, amelyre
szükségetek van ahhoz, hogy megbocsássatok most magatoknak minden karmát, amelyet a
város vagy a közösség őriz, és bármilyen kollektív karmát, amelyért most felelősek lehettek.
Kérem minden családtagotokat, akik még a Földön vannak, hogy fogadják be a szeretetet
Angyali Jelenlétetektől és saját Isteni Jelenlétüktől, hogy engedélyt adhassanak e tettek
bármilyen emlékére vonatkozóan a genetikai gyógyulásnak, és megtisztulhasson a genetikai
vagy leszármazási vonaluk a megbocsátásotokon és a karmátok megtisztításán keresztül.
Kérem a Megvilágosodott Mestereket, hogy most kínálják fel mindnyájatoknak valamint az
összes családtagotoknak a karmikus feloldozást. Én is ezt kérem most a családomnak és az
őseimnek.
Köszönetet mondok ezért, köszönetet mondok ezért. Köszönetet mondok ezért. Így legyen.
Így van.

AZ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS 2. RÉSZE:

MENNYEI MEDITÁCIÓS KAPCSOLAT

Tizenkét mennyei angyal jön most gyengéden oda, ahol vagy, és elkezdenek megnyitni egy
mennyei portált a környezetedben, hogy lélekutazást tehess velük a Mennyei Templom
szívébe, hogy megoszthasd képességeidet másokkal, és így mindenki segítséget kaphasson a
kegyelem befogadásához.
Elkezdik megtölteni az aurádat, és arra kérnek, hogy horgonyozd fényedet és szeretetedet a
csakráidon keresztül a Föld magjába, és hogy lélegezd a szívedbe őket, és készséggel egyesülj
velük. Amint ezt megteszed, elkezdik egyesíteni szívüket a tiéddel, és felemelnek egy csoportmerkabába, hogy felutazhass a Föld mennyei síkjaira az Egyetemes Angyali Kapun keresztül,
amelyen most el is kezdesz utazni.
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Meghívnak a Templomba, ahol van egy hatalmas, kék mennyei kristály és megkérnek, hogy
csatlakozz hozzá szíveddel, hogy a mennyei energia megtölthesse a csakráidat, és
megkezdhesd a kék mennyei frekvencia kiárasztását a lényedből a kollektív karma átalakítása
érdekében. Teljesen megtöltenek Téged a kék mennyei frekvenciával, és a Mennyei
Arkangyalok és Mennyei Jelenlétek odalépnek Hozzád, hogy elvigyenek most egy utazásra a
fókuszban lévő városba és annak szívcsakrájába.
Miközben utazol, védett vagy, mivel az utazás a mennyei fénytestedben történik, amelynek
ragyogó kék fénye van. Küldd most minden szeretetedet a város szívcsakrájába, ahogyan
közelítesz hozzá, és kérd meg a város minden lelkét, hogy szűntessen meg minden olyan
megállapodást, amely a kettősségben való hiten, a kontrollon, vagy a tekintélyelvűségen
alapszik.
Amint ezt megteszed, kérd meg a Mennyei Angyalokat, hogy menjenek el minden lélekhez
ebben a városban és a közösségedben, most. Kérd meg őket, hogy adják most oda a lelkeknek
az Akasha-feljegyzéseiket, hogy elfogadhassák a karmikus feloldozást bármire, ami fájdalmat
vagy szenvedést okoz nekik, illetve fenntartja bennük a hitet a kettősségben, a kontrollban
vagy a tekintélyelvűségben.
Most óvatosan belevisznek a Mennyei Mesterek, a Jelenlétek és az Arkangyalok a szívcsakrába,
amely hatalmas és talán régi energiákat is őriz, amelyeket most ki kell tisztítani. Belevisznek a
szívbe, így kérhetsz bármit, amit észreveszel most a szívcsakrában, hogy feloldásra
szorul. Bármi olyat érzékelsz, látsz, tudsz meg, érzel vagy fogadsz be, amely nem az isteni
formájában van, azzal kapcsolatban kérd, hogy e város és benne minden lélek
szívcsakrájából...
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Távolítsák el az összes programot, lélekszilánkot és rendellenességet, és oldjanak fel
minden karmát
Szabadítsák ki az összes lelket, aki eltévedt vagy csapdába esett az asztrális síkon, és
támogassák, vezessék őket a fénybe
Szabadítsák fel az összes lelket a kontrollálás régi rácsai közül, aki nem szabad és
kontrollt tapasztal belül, vagy kontrollálva érzi magát mások által
Szabadítsák fel az összes lelket a dualitás régi rácsai közül, aki félelem alapú hittel
rendelkezik, ezért kettősséget hisz és tapasztal
Szabadítsák fel az összes lelket a régi hierarchia, tekintélyelvűség és polaritás régi
rácsai közül, aki fél a saját erejétől és másnak adja a hatalmat az életben
Oldják fel a kollektív karmát a szívcsakrában, hogy a szív szabad lehessen és minden
kapcsolat a városban élő lelkek között nyíltszívűbbé, könyörületesebbé és
szeretetteljesebbé válhasson
Az Isten / Istennő szívéből áradjon ki minden feloldozás, amely szükséges a város
szívcsakrájának tisztításához, tisztulásához és gyógyításához, mint egy isteni áldás a
város számára
Oldják fel vagy távolítsák el a város szívcsakrájából az összes ragadványt vagy energia
lecsapolást összhangban az isteni törvénnyel és az isteni tervvel
Szabadon áradjon minden egyetemes törvény a város szívcsakráján át, hogy az
megtisztulhasson és összhangba kerülhessen velük, és szabadon áramolhasson a
szeretet rezgése.

Miközben ezt kéred, tudd, hogy meg is kapod, amit kértél saját magad és az aktuális város
számára. Miközben megkapod, kérd, hogy sor kerüljön erre a közösségedben is, és a
közösséged szívcsakrája is megkapja ezt, most. Ekkor fordulj az összes családtagodhoz - a vér
szerinti, a lelki és a szellemi családodhoz, és kérd, hogy a vér szerinti családod, a lelki és a
szellemi családod szívcsakrája is megkapja ezt most, miközben több száz, több ezer szárnyas
mennyei lény kezd most keresztül repülni a szívcsakrádon, a családtagjaid, a közösséged és e
város szívcsakráján.
Miközben keresztül repülnek, most arra kérnek téged, hogy a hangod a szívedből szóljon, hogy
megtisztulhasson a személyes karmád, a kollektív karmád, a családod, a közösséged és e
város kollektív karmája. Meditálj megbocsátóan az elkövetkező 20 percben, és szólj a
szívedből, hogy küldhesd és továbbíthasd a gyógyító vibrációt a családodnak, a közösségednek
és a fókuszban lévő város lelkeinek.
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Miközben ezt teszed, a mennyei angyalok elvisznek egyik szívcsakrából a másikba, a város
szívcsakrájából a közösséged szívcsakrájába, a családod szívcsakrájába, saját szívcsakrádba a
meditáció 20 perce alatt. Ha valamit meg kell, hogy bocsáss személyesen vagy segítened kell
másokat, hogy megbocsássanak, ahhoz iránymutatást kapsz, hogy megtehesd a magad
módján, szeretett testvérem. Hagyd, hogy a szíved vezessen az összekapcsolódás további
útján és tudd, hogy sokan vannak összekapcsolódva veled, és hogy a szíved egy hatékony
eszköz ebben a karmikus tisztításban.
Legyen áldott, legyen áldott, legyen áldott a Föld, és Minden Élőlény!
Kérd, hogy a munkát pecsételje le Isteni Jelenléted isteni szeretete és fénye, és hogy
visszatérhess az Egyetemes Angyali Kapun, amikor befejezted saját puzzle-darabodat ebben a
szent munkában.

AZ EMBERISÉG KOLLEKTÍV TUDAT-RÁCSAINAK
MEGTISZTÍTÁSA
„A VÁROSOK ENERGIAMEZŐINEK” FÉNNYEL TELÍTÉSE VILÁGUNKBAN,
HOGY TÖBB EMBER MEG TUDJA NYITNI A SZÍVÉT ÉS BÉKÉBEN ÉLJEN
MÁSOKKAL ÉS A FÖLD ANYÁVAL
Minden világvárosban, ahol nagy a népsűrűség, vagy magas szintű világügyeket kezelnek, van
az éterikus síkon egy éterikus rácsstruktúra, amely kihat az emberi tudatállapot vagy
tudatosság szintjére, és befolyásolja, hogy az egyes emberek milyen könnyen tudják
megemelni a tudatállapotukat vagy a rezgésszintjüket az adott város közelében.
Ezt a rácsstruktúrát az összes olyan lélek vagy lény éterteste hozza létre, aki a városban él,
illetve áthalad rajta. Az éterikus rácsot ezek együttes energiái, valamint az az energia képezi,
amely az egész várost létrehozta és fenntartja. Ugyanez az éterikus struktúra hordozza a
város történetét a születésétől fogva, és az abban élő összes lélek történetét is. Ily módon ez
az éterikus rácsstruktúra hordozza a kollektív karmáját minden léleknek a városon belül.
Minden városunkat felügyeli a város ŐrAngyala, egy Arkangyal, aki az Elsődleges Gondozója
mindennek a városban, és felügyeli még az Isteni Jelenléte is minden léleknek, aki a városban
él. Az Isteni Rezgése és Célja egy városnak ezeknek a Felsőbb Lelkeknek a birtokában van, és
amikor egy lélek kiszabadul a 3 fátyolból (vagy a régi rácsok közül, amelyek magyarázata
alább olvasható), akkor ezután már egyértelmű iránymutatást kaphat ezen felsőbb
Jelenlétektől, akik a magasabb igazságokat hordozzák, továbbá a teljes megértést és a felsőbb
rálátást mindenre, ami a városhoz kapcsolódik, kedveseim.
Ezen az éterikus struktúrán belül van a város, illetve a közösség mindennemű karmája, és
egyszerűen azáltal, hogy sokan azon dolgoznak, hogy kiszabadítsák magukat a 3 fátyolból
vagy a régi rácsokból, egy lélek is képviselheti a közösséget, és tehet a közösségért, a
városért, az országért. Ezen a módon még a legrégebbi karma is felszabadítható a Földön, az
Emberiségben, és a Föld az ötödik dimenzióba léphet, kedveseim.

A 3 Éterikus Rács
amely magában hordozza az Emberiség kollektív megoldatlan karmáját, illetve
megoldatlan energiáit és tudatosságát
Képzelj el egy éterikus rácsrendszert, amely az Emberiség egésze felett húzódik, miközben az
ember a Földön jár és él. Ez az éterikus rácsrendszer nagyon szép, de tartalmaz 3 nagyon régi
rácsot ebben a nagyon szép, isteni energiájú rendszerben.
A Föld éterikus birodalmában számos rács vagy energiamező fekszik különböző dimenziókban.
A 4. dimenzióban a 3 régi éterikus rácsrendszer, amely magában hordozza az Emberiség
kollektív karmáját, ott szövődik minden egyes város vagy nagy létszámú hely felett, összeköti
egyik várost a másikkal, stb. Képzeld el ezt a fényhálózatot most, ahogy összeköti az egyik
várost a másikkal, és egy hálózatot képez. Képzelj el, illetve vizualizálj egy nagy szívcsakrát,
amely tiszta arany fényből készült, minden város felett az éterikus síkon, és kérd meg az
Isteni Jelenlétedet és a Fény minden családját, hogy kezdje el megtisztítani az összes ilyen
csoporttudat csakrát – minden egyes város szívcsakráját.
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Miközben ezt teszed, vedd észre, hogy megvan benned a szeretetnek és a fénynek az az ereje,
hogy együtt tudj dolgozni a Mennyei Őrzőkkel, hogy az Emberiség egyik képviselője lehess,
hogy segíthess ennek 3 rácsnak a megtisztításában vagy feloldásában, amely a város
szívcsakrájából ágazik szerteszét, befolyásolva minden lélek csakráit a városban .... , hogy
megvan benned a fény és a szeretet ereje, amikor a szívedben lakozol, és egyszerűen átöleled
ezt a hálózatot, és olyan formában látod, amelyben átalakul arany fénnyé .... a saját
képzelőerőddel és a segítőktől kapott útmutatásokkal, kedvesem.

Az összes alábbi információt azért kapod, hogy megérthesd a Mennyei Projektet, és hogy
dolgozni tudj a városok szívcsakráján és megtisztíthasd a hálózatokat, amelyek magukban
rejtik az Emberiség kollektív karmáját. Minden mást megkapsz a segítők útmutatásaiból, vagy
abból, hogy együtt dolgozol csoportokban másokkal, akik szívből segíteni szeretnének a
projektben, kedveseim.
Ez a 3 rács az éterikus síkon húzódik (nem a fizikai síkon) és kiterjed fent, a város fölött.
Középpontjuk a város szívcsakrájában van (amely 116 méterrel kezdődik a városközpont felett
minden városban, és néha felnyúlik egészen 3660 méterig a magasban), és kiterjednek a
szívből különböző irányokba, összekötődnek más városok szívcsakrájával, kedveseim. A rácsok
néha fátyolnak tűnnek, rokonságban állnak a fényenergia sötétebb ösvényeivel. Néha ezek a
fátylak nagyon sötétek és ragadós az energiájuk – más időszakokban feketék / szürkék, de ha
megvilágítják és megtisztítják őket, akkor arany ösvényekként jelennek meg. Amikor ezek a
fátylak megtisztulnak azáltal, hogy kék mennyei energiát ömlesztnek beléjük az Emberek és a
Mennyei Őrzők, közös munka révén, miközben kapcsolódnak a Föld 12 portáljához, akkor
nagy, éterikus arany fénykerekeket, akkorákat, mint a szívcsakra, lehet odahorgonyozni a
város fölé. Ezek körbeveszik és védik a szívcsakrát, és olyan éterikus rácsokat alakítanak ki a
világ összes városának szívcsakrái között, amelyekben a Krisztus tudat és az arany fény
frekvenciája áramlik, és felemeli az Emberiség kollektív tudatának rácsait, hathatósan.

AZ ANGYALI FÉNYRÁCS AKTIVÁLÁSA
A DUALITÁS EMBERI RÁCSÁNAK MEGTISZTÍTÁSÁHOZ
a Kollektív Karma Felemelése által, amely a Dualitás Élményekért felelős
mind az egyének, mind a csoportok, fajok, családok, közösségek számára
a városon, a nemzeten vagy az egész világon belül
Az Emberiség Kollektív Tudatának Angyali Rácsa magában hordozza, az alacsonyabb
dimenziókban, a régi 4. dimenziós rácsot, amelyet a „Dualitás Emberi Rácsának” nevezünk,
amíg ez a rács meg nem tisztul a félelemtől, vagy fel nem oldódik a karma, mert az Angyali
Fényrács teljes aktiválása csak ekkor történhet meg. Ez a rács hordozza jelenleg az egész
Emberiség sűrű karmáját az utolsó földi életből (100 - 12.000 évvel ezelőttről). Ha ez a rács
kitisztul, feloldódik és aktiválódik, megnyitja az éterikus ajtókat az Angyaloknak, hogy teljes
mértékben megtestesülhessenek, dolgozhassanak vagy megáldhassák a lelkeket bármely
városban, illetve azokban a kisvárosokban, amelyek ebből a városból táplálkoznak. Amint ez a
rács feloldódik egy város felett, az emberek szorosabb kapcsolatra válnak képessé az
Angyalokkal és az összes lélek az Angyali Birodalmakból felébred a városban, és elkezdi a
maga Angyali munkáját.
New York-ban például a lelkek 21%-a az Angyali síkról érkezik, így e rács megtisztítása
lehetővé tenné, hogy a populáció 21%-a felébressze saját fényfrekvenciáját, amely támogatná
őket, hogy megismerhessék saját igazságukat és jó döntéseket hozhassanak. Ha 20
fénymunkás találkozna csoportként hetente egyszer 2 órára energetikai munkára, és
hathatósan együtt dolgoznának a Mennyei Őrzőkkel a 12 portállal való kapcsolat révén egy
éven át, akkor képesek lennének kitisztítani a rácsból a karma 51%-át, így a rács
aktiválódhatna.
Minél több csoport dolgozik ezen, annál inkább megtisztulhat a rács, és annál távolabbi rácsok
tisztulnának meg a városok között, valamint a város és a legközelebbi kisvárosok között. A
csoportok olyan útmutatást is kaphatnak, hogy dolgozzanak azokon a szívcsakrákon és
rácsokon, amelyek a közeli városokból irányulnak befelé, hogy felgyorsítsák a teljes tisztulási
folyamatot az egész Észak-Amerikai Rácsrendszerben.
Sok városban ez a rács nagyon sötét és ragadós, amely megnehezíti számos Angyal munkáját
a város szívcsakráján, márpedig így kevésbé tudnak segíteni, kisebb csoportoknak, és csak
felszínesebb szinten.
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Ezért kell fényportálokat nyitnia a fénymunkásoknak vagy azoknak, akik hathatósan együtt
munkálkodnak Istennel, hogy az Angyalok képesek legyenek segíteni az embereknek, mélyebb
szinten. De ha egyszer ez a rács megtisztult, az Angyali átjárók a városba megnyílnak, és ez is
támogatja az Angyali Magasabb Éneket, hogy vezessék a lelkeket, illetve egyesüljenek velük,
továbbá számos Angyalt, hogy kapcsolatot teremtsen minden lélekkel a városban.
Az Angyali Fényrács szeretne tiszta, arany fehér fényt továbbítani, hogy egészséges lehessen.
Azt is kéri, hogy minden egyes személy a csoportban ill. azok közül, akik a mennyei őrzőkkel
dolgoznak, vállaljon felelősséget saját dualitással (dualitással) kapcsolatos hitrendszeréért,
hiszen ez nyilvánvalóvá válik személyes életének dualitással kapcsolatos tapasztalataiból is.
Ez azért fontos, mert miközben az egyes emberek a rácsok megtisztításáért dolgoznak a
mennyei őrzőkkel, saját magukat is le kell választaniuk erről a rácsról, mint az Emberiség
képviselői, hogy visszanyerjék az erejüket, és úgy döntsenek, hogy nem adnak több hatalmat
a dualitásgel kapcsolatos hiedelmeknek, amelyek hátrányosan befolyásolnák őket.
A helytelen időzítés okozza a legnagyobb zavart a Földön. Az alábbi dualitással kapcsolatos
példák esetén helytelen az időzítés: az ember elhisz két ellentétes állítást egyidejűleg, és így
semlegesíti az összes pozitív előnyt, amely az igazságból származna:
• Kívánom, és szándékomban áll, hogy a világunkban béke legyen, de először vitatkoznom és
harcolnom kell, sőt néha még fájdalmat is kell okoznom másoknak, hogy ezt el tudjuk érni.
• Mélyen szeretem a társamat, de meg kell tagadnom tőle a szeretetemet, mert nem érzem
úgy, hogy igazán szeret.
• Mindent szeretettel kívánok létrehozni az életemben, de előbb ki kell elemeznem, meg kell
kritizálnom és meg kell ítélnem másokat és alkotásaikat, mielőtt teljes felelősséggel és
szeretettel teremthetnék.
Ha úgy találod, hogy vannak olyan dualitással kapcsolatos hitrendszerek benned, amelyek
szerepet játszanak az életedben, azaz miközben azt szeretnéd, hogy egyetlen dologra
összpontosíthasd az energiádat, a tényleges eredmény mégis ennek ellenkezője / más lesz...
akkor egyszerűen mondd ki a következő kijelentést, hogy leválaszthasd magadat, a csakráidat
és az energia-testedet a régi Angyali Fényrácsról – a Dualitás Rácsáról, és aktiválhasd a
kapcsolatodat az 5. Dimenziós Angyali Fényráccsal és a valódi kapcsolatodat az Angyali
Birodalommal.

A KINYILATKOZTATÁS
(AZ ANGYALI FÉNYRÁCS AKTIVÁLÁSÁHOZ)
AMELLYEL KISZABADÍTHATOD MAGADAT A DUALITÁS RÉGI RÁCSÁBÓL
Szeretett Isten / Istennő, Egyetemes Szellem,
Kérem a szeretet, a kegyelem, az azonosság, az isteni természet, a megbocsátás, a karma és
a szabadság isteni törvényeit, hogy árasszanak el, és emeljék minden energiaközpontomat és
energiatestemet az Angyali Fényrácsba, hogy megtisztulhassanak, összehangolódhassanak és
aktiválhassák a legigazibb kapcsolatomat az Angyali Birodalmakkal. Kérek minden felmentést
és isteni
segítséget most, hogy felszabadulhasson az energiám az élet kettős szemlélete alól,
megszűnjön minden energetikai kapcsolatom bármely időpontból, térből vagy dimenzióból a
régi Dualitás Ráccsal, amely blokkolhatja az Angyali kapcsolatomat a Földön. Kérem az Isteni
Jelenlétemet, hogy áldja meg az energiatestemet, energiamátrixaimat, a tudatomat és az
energiáimat minden időben, térben és dimenzióban e tisztítás során, és a kérem, hogy ez
szelíd és könnyű legyen a számomra, az isteni rendnek megfelelő.
Kérem a tisztítást most, hogy az Angyali kapcsolatom megnyílhasson szeretettel,
kegyelemmel, azonossággal, megbocsátással, isteni természettel és szabadsággal, miközben
kérem, hogy minden személyes vagy kollektív karmám alól mentesüljek, ha az blokkolja az
Angyali kapcsolatom tiszta megjelenését a Földön. Kérem az Angyali kapcsolatomat, hogy
nyíljon meg, tisztuljon meg, telítődjön energiával, aktiválódjon és horgonyzódjon le a Földön,
és kérem az Angyalokat, hogy dolgozzanak velem éjjel-nappal, amíg létre nem hozom a tiszta
kapcsolatot a Föld Angyali birodalmával, hogy félelem nélkül élhessek, és másokra se vetítsek
félelmet itt.
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Kérem a fényüket rám vetítő Angyali Jelenléteket és a Szeretet és Fény Angyalait, hogy
tisztítsák meg minden csakrámat, az energiamezőm minden szintjét a kollektív félelemtől és a
dualitás rácstól, amely befolyásolja az Emberiség kollektív tudatát, és kérem, hogy az
energiámat is tisztítsák meg az isteni renddel összhangban.
Kérem, hogy az energiám és a tudatom minden olyan része, amely még a dualitás régi
rácsához kapcsolódik, oldódjon fel most a mennyei kék fénysugarakban, és az energiám váljon
le minden dualitással kapcsolatos forrásról, amely bármilyen szempontból befolyást gyakorol
rám. Kérem, hogy teljesen aktiválódjon az 5. dimenziós Angyali Fénytestem, és kérem, hogy
útmutatásban részesüljek, amikor csatlakozom a dualitás régi energiáihoz régi
viselkedésminták miatt, hogy dönthessek úgy, hogy erre ne kerüljön sor.
Köszönetet mondok az összes isteni segítségért ebben. Kérem az Arkangyalokat és a
Felemelkedett Mestereket, hogy segítsenek mélyen megnyitnom az Angyali szívemet anélkül,
hogy dualitást teremtenék a tapasztalataimban. Kérem a szent szellememet és a szeretet
szellemét, hogy árasszon el, és hassa át lényem minden dimenzióját, hogy beteljesedjék ez a
gyógyulás és átalakulás.
Áldott legyen, Áldott legyen, Áldott legyen Minden Lény.

AZ ARKANGYALI FÉNYRÁCS AKTIVÁLÁSA
A KONTROLL EMBERI RÁCSÁNAK MEGTISZTÍTÁSÁHOZ
a Kollektív Karma feloldása által, amely karma teremti a Kontroll Dinamikát
csoportok, fajok, családok, közösségek között,
a városon, a nemzeten és az egész világon belül
Az Emberiség Kollektív Tudatának Arkangyali Rácsa magában hordozza, az alacsonyabb
dimenziókban, a régi 4. dimenziós rácsot, amelyet a „Kontroll Emberi Rácsának” nevezünk.
Amíg ez a rács meg nem tisztul a félelem 51%-tól, vagy fel nem oldódik a kollektív karma,
addig az Arkangyali Fényrács teljes aktiválása nem történhet meg, amely támogatná az
Emberiség kollektív tudatának felemelkedését egy olyan tudatállapotba, amely a Kegyelem és
a Könnyedség rezgését sugározná ki magából. Az Arkangyali Fényrács teljes aktiválása csak
akkor történhet meg, ha feloldódik a kollektív karma, mert ez teremti meg ezt a régi, félelmen
alapuló, 4. dimenziós rácsot, amely fátyolként gátolja az Emberiség kapcsolódását az
Arkangyalokhoz. Ez a rács hordozza jelenleg az egész Emberiség sűrű karmáját az utolsó 3
földi életből (100 - 26.000 évvel ezelőttről). Ha ez a rács kitisztul, feloldódik és aktiválódik,
megnyitja az éterikus és krisztusi ajtókat az Arkangyaloknak, hogy teljes mértékben
megtestesülhessenek, dolgozhassanak vagy megáldhassák a lelkeket bármely városban, illetve
azokban a kisvárosokban, amelyek ebből a városból táplálkoznak.
Amint ez a rács feloldódik egy város felett, az emberek szorosabb kapcsolatra válnak képessé
az Arkangyalokkal és az összes lélekkel az Arkangyali Birodalmakból, beleértve saját
magasabb Énjüket a Csillagokról (köztük a Csillag Megbízottakkal a Fiastyúkról, az
Andromédáról, a Vénuszról, a Chironról, az Arcturusról, a Szíriuszról, stb.) A Föld csillagmagjai
vagy csillaglelkei felébrednek a városban, és elkezdik a maguk Arkangyali fénymunkáját
hanggal, fénnyel, szeretettel és teremtő erővel, amelynek alapja a csoportos tudatban való
munka az egységtudat kifejlesztéséért és virágzásáért.
Los Angeles-ben például, a Felemelkedett Mesterek szerint, a lelkek 12%-a a Csillagok
Arkangyali síkjáról érkezik, így e rács megtisztítása lehetővé tenné, hogy a populáció 12%-a
felébressze saját szeretet- és fényfrekvenciáját, amely támogatná őket, hogy megismerhessék
saját igazságukat, hogy jó döntéseket hozhassanak, hogy megnyithassák a szívüket, és
elvégezhessék szent munkájukat csoporttudatban azokkal, akik a lelki családjukba tartoznak.
A Mesterek szerint ha 33 haladó fénymunkás találkozna csoportként hetente egyszer 2 órára
az Arkangyali rácson való energetikai munkára, és hathatósan együtt dolgoznának a Mennyei
Őrzőkkel a 12 portállal való kapcsolat révén egy teljes éven át, akkor képesek lennének
kitisztítani a rácsból a karma 51%-át, így az Arkangyali Rács aktiválódhatna, megnyílhatnának
Los Angeles Arkangyali Kapui, és számos lélek kiszabadulhatna a kontroll és az áldozat tudat
régi rácsából. Minél több csoport dolgozik ezen, annál inkább megtisztulhat a rács, és annál
távolabbi rácsok tisztulnának meg a városok között, valamint a város és a legközelebbi
kisvárosok között.
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A csoportok olyan útmutatást is kaphatnak, hogy dolgozzanak azokon a szívcsakrákon és
rácsokon, amelyek a közeli városokból irányulnak befelé, hogy felgyorsítsák a teljes tisztulási
folyamatot az egész Észak-Amerikai Rácsrendszerben, valamint az Angyali és Arkangyali
rácsokban több mint 3 város szívcsakrájából.
Ez egy erőteljes felemelkedéssel járna, és átjárót nyitna az Emberiség számára, hogy sok lélek
felszabadulhasson a kontroll dinamika tapasztalatai alól.
Sok városban az Arkangyali rács nagyon sötét és ragadós, amely megnehezíti a Fény
Csillagbázisok, pl. a Fiastyúk, az Androméda és a Szíriusz Arkangyalainak munkáját a város
szívcsakráján, márpedig így kevésbé tudnak segíteni, kisebb csoportoknak, és csak
felszínesebb szinten, hogy megszabaduljanak a kontrolláltság érzésétől.
Ezért kell szeretetportálokat nyitnia a fénymunkásoknak vagy azoknak, akik hathatósan együtt
munkálkodnak Istennel, hogy az Arkangyalok képesek legyenek segíteni az embereknek,
mélyebb szinten. De ha egyszer ez a rács megtisztult, az Arkangyali átjárók a városba
megnyílnak.
Ez is támogatja a Csillag Magasabb Éneket, hogy vezessék a lelkeket, illetve egyesüljenek
velük, továbbá számos Arkangyalt és Csillagküldöttet, azokat, akik a Galaktikus Föderáción
vagy az Ashtar Parancsnokságon dolgoznak, hogy segíthessenek a lelkeknek a városban.
Az Arkangyali Fényrács szeretne tiszta, arany fehér fényt továbbítani, hogy egészséges
lehessen. Azt is kéri, hogy minden egyes személy a csoportban ill. azok közül, akik a mennyei
őrzőkkel dolgoznak, vállaljon felelősséget saját kontrollal kapcsolatos viselkedésdinamikájáért,
hiszen ez nyilvánvalóvá válik személyes életének kontrollal kapcsolatos drámáiból is.
Ez azért fontos, mert miközben az egyes emberek a rácsok megtisztításáért dolgoznak a
mennyei őrzőkkel, saját magukat is le kell választaniuk erről a rácsról, mint az Emberiség
képviselői, hogy visszanyerjék az erejüket, és úgy döntsenek, hogy nem adnak több hatalmat
a kontrollal kapcsolatos dinamikáknak, amelyek hátrányosan befolyásolnák őket.
A Kontroll a legfőbb oka a leblokkolásnak és az elkülönülésnek (szétválást okozva) a Földön
minden lélek számára. A kontroll-dinamikákat a tapasztalatokon belül egyszerűen az okozza,
hogy az ember hitelt ad annak a meggyőződésnek, hogy ő maga ill. mások áldozatává válnak
egy adott helyzetnek vagy tapasztalatnak, és hogy mások állnak ennek a hátterében, mások a
vétkesek, másokat kell hibáztatni ezért a dinamikus élményért. Ha egy lélek rájön, hogy ő az
egyedüli teremtője a saját valóságának, akkor
kezdi megtörni a Kontroll Rács hatását, amely az Emberiség alsó dimenzióiban alakul ki, és az
Emberiség kontrollal kapcsolatos tapasztalatainak kollektív karmája hozza létre. Az áldozati
tudatban való hit kioltja az összes kedvező hatását annak a magasabb vagy egyetemesebb
igazságnak, amelyet a teremtés törvényeként ismerünk, és tagadja az egyetemes
karmatörvényt is, amely kimondja, hogy minden lélek azt kapja, amit ő maga adott vagy
létrehozott, pontosan abban a mértékben. Ki mint vet, úgy arat.
Néhány példa a kontroll hitrendszerekre:
• Példa: „Én teremtem meg a saját pénzügyi szabadságomat az életben azáltal, hogy
megbocsátok magamnak az összes tartozásért, amelyet nem voltam képes visszafizetni
másoknak, de nagyon mérges vagyok a barátnőmre, mert tartozik nekem 333 dollárral, amelyet
elfelejtett visszafizetni nekem, vagy szándékosan nem fizetett vissza, magát helyezte előtérbe, és ezért
nem fizeti vissza a kölcsönt
nekem. Én nem igazán akartam hitelezni neki, de úgy éreztem, hogy köteles vagyok hitelezni. Most
lenyúlt engem, és igazságtalan, hogy ez a lány nem fizet meg. Úgy érzem, kontrollál engem ez a
döntése, hogy nem adja meg nekem ezt a pénzt, és ő a hibás, nem én.” Egy ilyen helyzetben ez a lélek
azt tapasztalja, hogy bezárul a Szív- és a Lélek Csillag Csakrája, ha a barátnőjére gondol, vagy amikor a
barátnője jelenlétében van, az áldozat tudata miatt, amely belőle árad. A barátnője, amikor beszél vele,
és érzi a haragját, úgy érzi, hogy kontroll alatt van. Mindkét nő kontrollt érez, és nem érzik szabadnak
magukat az egymással való kapcsolatukban. Minél többet gondol ez a lélek a barátnőjére, annál jobban
haragszik.
Nem szabadul a kontrolldrámájától és attól az energiától, hogy kontrollálni akarja a barátnőjét, amíg
valóban meg nem bocsát saját magának, amiért nem törlesztette saját adósságát, mert magát helyezte
előtérbe, és amíg nem látja, hogy itt a karmája bontakozik ki, és ő hozta létre ezt a helyzetet, hogy
tanulhasson belőle. A kontroll hitrendszer ebben a helyzetben: „Mindig kölcsön kell adnom a pénzem,
különben mohónak gondolnak, de nem bízhatom másokban, amikor ezt teszem, mert elveszthetem a
kontrollt a pénzügyeim felett, de nagyon”. A félelem ennek mélyén a pénzügyek feletti kontroll
elvesztésének félelme, vagy a félelem a szegénységtől, a bizalmatlanság miatt.
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• Példa: „Én teremtem meg a kapcsolatomat a társammal, a szeretet alapján, úgy, hogy
mindig megengedem neki, hogy szexeljen velem, amikor csak akar, mivel szeretem, és azt
akarom, hogy teljesen elégedett legyen, de nagyon ideges leszek belül, amikor nem csókol meg,
vagy nem mutatja ki a szeretetét, és nem kommunikál velem. Kihasznál, ha így szeretkezik velem, mert
ez egyszerűen csak egy fizikai megkönnyebbülés neki, és én ilyenkor megdermedek belül, és csak arra
várok, hogy befejezze, és békén hagyjon végre. Igazságtalan, hogy nem nőnek tekint engem, és nem
akar valóban kapcsolódni hozzám, mint egy nőhöz, és kielégíteni az én igényeimet.
Kontrollálva érzem magam, amiért mindig csak szexre van szüksége, de közben nem szeretne mélyebb
kommunikációt velem, és ő az oka ennek, nem én.” Egy ilyen helyzetben ez a lélek azt tapasztalja, hogy
bezárul a Szív- és Lélek Csillag Csakrája, ha szeretkezésre kerül sor, de még a szex említésekor is. Ezt az
élményt alantasnak tartja az áldozat-tudat miatt, amely belőle árad. A felelősségnek a partnerre vetítése
az áldozat tudat, amely bezárja saját Szív-és Lélek Csillag Csakráját. Amikor partnere közeledik hozzá,
megbántottnak érzi magát, és fél, hogy teljesítenie kell az úgynevezett „szeretet-kötelességét”, és
minden alkalommal, amikor így tesz, egyre dermedtebbé válik, mivel a Szív- és a Lélek Csillag Csakrája
nem engedik neki, hogy elfogadjon, továbbítson, illetve megosszon szeretetet szeretkezés közben.
Talán a partnere is olyannak találja őt emiatt, mint egy üres héj, mégis ő fogja okolni a partnerét,
amikért nem tudnak kapcsolódni egymáshoz. Az igazság az, hogy a nő nem tud kapcsolódni saját
magához, valódi érzékiségéhez és szexualitásához, és a fél elmondani az igazat, fél a szeretkezést
érzékibb irányba terelni, hogy ne legyen problémája a szexuális önkifejezéssel.
A szeretkezés közben a partnere kontrollálva érzi majd magát amiatt, hogy a nő nem képes jelen lenni és
részt venni a fizikai és érzelmi szinten, és közös orgazmust átélni vele, a nő pedig kontrollálva fogja
érezni magát amiatt, hogy a férfi kellemes megkönnyebbülést és orgazmust akar anélkül, hogy a nő
megnyílna, és élvezetét lelné a szeretkezésben. A nő mindaddig nem szabadul ebből az intim
kontrolldrámából, amíg meg nem bocsát saját magának azért, hogy nem kapcsolódik saját igazi
szükségleteihez, mint egy szexuális, érzéki lény, és nem ismeri el, hogy a leblokkolásának saját karmája
az oka, és ennek tudatában nem hibáztatja többé a férfit miatta.
A kontroll hitrendszer ebben a helyzetben az, hogy: „Oda kell adnom a testemet a páromnak, bármikor
megkíván szexuálisan, hogy továbbra is szeressen engem, de én nem lehetek szexuálisan nyitott vagy
kielégült az életemben, mert akkor elveszítem a kontrollt a valóságom felett”. A félelem ennek mélyén a
kontroll elvesztésétől való félelem a szexualitás révén.

Az Emberiség kontroll hitrendszerei általában mindazokból a megoldatlan tapasztalatokból
erednek, amelyek megoldatlanok és nem megbocsátottak maradtak a legutóbbi három
életükből a Földön. Ezek a kontrollhiedelmek hozzál létre az összes kontrolldrámát egy lélek
számára, és ha hozzászoknak, hogy mindig másokat hibáztassanak, és áldozattá váljanak, és
továbbra is hatalmat adnak a kontroll hitrendszereknek, akkor elkezdenek egyre mélyebben
kötődni a Régi Arkangyali Rácshoz - Az Emberiség Kontroll Rácsához, és amikor egy lélek szíve
zárva van, az elméje kezd egyre szorosabban rácsatlakozni erre a Rácsra, és a lélek a kollektív
Emberiség olyan kontroll hiedelmeinek befolyása alá kerül, amelyek ebben a rácsban
őrződnek.
Amikor ragaszkodunk a kontrollhiedelmeinkhez, akkor másokat hibáztatunk, vagy nagyon
irigyek vagyunk másokra, mivel ragaszkodunk az utolsó 3 életünk régi, megoldatlan
hitrendszereihez. Emiatt megtagadjuk saját, személyes felelősségünket a helyzetünkért és az
érzéseinkért, és elutasítjuk a megbocsátás iránti szükségletünket, először is magunknak, majd
minden más léleknek, aki mutatja vagy tükrözi ezt a karmát nekünk.
Amíg nem bocsátunk meg mélyen, és nem eresztünk szélnek minden hibáztatást és irigységet,
addig a csakráink rátapadhatnak a kontroll e régi rácsára, és a hatása alá kerülhetünk a
kollektív kontrolldrámáknak, kedveseim. A Szívcsakránk az első csakra, amely bezárul vagy
leáll, ha a dualitással kapcsolatos hiedelmeinket megkérdőjelezi valaki. A Homlokcsakránk a
második csakra, amely bezárul vagy leáll, ha feldúlt érzelmek ébrednek bennünk egy
helyzettel kapcsolatban, és a másikat hibáztatjuk a tapasztalataink miatt. A Lélek Csillag
Csakránk a harmadik csakra, amely bezárul vagy leáll, amikor félünk, és félelmünk oka
kapcsolódik ahhoz, amit nem voltunk képesek megbocsátani az utolsó életünkben.
Ha felfedezel olyan kontroll hitrendszereket, amelyek szerepet játszanak az életedben, tudd,
hogy az utolsó 3 életedből származnak, és akkor merülnek fel, ha szeretnél valamit, és
egyetlen dologra összpontosítod az energiádat, de a tényleges eredményt befolyásolja a
karma, és nem úgy sül el, ahogyan szeretnéd, és ekkor elkezdesz hibáztatni másokat, és
áldozatnak látod magadat. Egyszerűen mondd ki a következő kijelentést, hogy megszabadítsd
magadat a kontrol hitrendszeredtől, és megszabadítsd a csakráidat és az energiatestedet a
régi „Arkangyali Fényrácstól” – a Kontroll Rácsától, és hogy aktiválhasd a kapcsolatodat az 5.
Dimenziós Arkangyali Fényráccsal és az Arkangyali Birodalommal.
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A KINYILATKOZTATÁS
(AZ ARKANGYALI FÉNYRÁCS AKTIVÁLÁSÁHOZ)
AMELLYEL KISZABADÍTHATOD MAGADAT A KONTROLL RÉGI RÁCSÁBÓL
Szeretett Isten / Istennő, Egyetemes Szellem, kérem a szeretet, a kegyelem, az azonosság, az
isteni természet, a megbocsátás, a karma és a szabadság isteni törvényeit, hogy árasszanak
el, és emeljék minden energiaközpontomat és energiatestemet az Arkangyali Fényrácsba, hogy
megtisztulhassanak, összehangolódhassanak és aktiválhassák a legigazibb kapcsolatomat az
Arkangyali Birodalmakkal. Kérek minden felmentést és isteni segítséget most, hogy
felszabadulhasson az energiám az élet kettős szemlélete alól, megszűnjön minden energetikai
kapcsolatom bármely időpontból, térből vagy dimenzióból a régi Kontroll Ráccsal, amely
blokkolhatja az Arkangyali kapcsolatomat a Földön. Kérem az Isteni Jelenlétemet, hogy áldja
meg az energiatestemet, energiamátrixaimat, a tudatomat és az energiáimat minden időben,
térben és dimenzióban e tisztítás során, és a kérem, hogy ez szelíd és könnyű legyen a
számomra, az isteni rendnek megfelelő.
Kérem a tisztítást most, hogy az Arkangyali kapcsolatom megnyílhasson szeretettel,
kegyelemmel, azonossággal, megbocsátással, isteni természettel és szabadsággal, miközben
kérem, hogy minden személyes vagy kollektív karmám alól mentesüljek, ha az blokkolja az
Arkangyali kapcsolatom tiszta megjelenését a Földön. Kérem az Arkangyali kapcsolatomat,
hogy nyíljon meg, tisztuljon meg, telítődjön energiával, aktiválódjon és horgonyzódjon le a
Földön, és kérem az Arkangyalokat, hogy dolgozzanak velem éjjel-nappal, amíg létre nem
hozom a tiszta kapcsolatot a Föld Arkangyali birodalmával, hogy kontrolláltság nélkül élhessek,
és másokat se kontrolláljak itt.
Kérem a fényüket rám vetítő Arkangyali Jelenléteket és a Szeretet és Fény Arkangyalait, hogy
tisztítsák meg minden csakrámat, az energiamezőm minden szintjét a kollektív félelemtől és a
kontroll rácsától, amely befolyásolja az Emberiség kollektív tudatát, és kérem, hogy az
energiámat is tisztítsák meg a régi kontroll energiáktól, az isteni renddel összhangban.
Kérem, hogy az energiám és a tudatom minden olyan része, amely még a kontroll régi
rácsához kapcsolódik, oldódjon fel most a mennyei kék fénysugarakban, és az energiám váljon
le minden kontrollal kapcsolatos forrásról, amely bármilyen szempontból befolyást gyakorol
rám. Kérem, hogy teljesen aktiválódjon az 5. dimenziós Arkangyali Fénytestem, és kérem,
hogy útmutatásban részesüljek, amikor csatlakozom a kontroll régi energiáihoz régi
kommunikációs minták miatt, hogy dönthessek úgy, hogy erre ne kerüljön sor. Köszönetet
mondok az összes isteni segítségért ebben. Kérem az Angyalokat, az Arkangyalokat és a
Felemelkedett Mestereket, hogy segítsenek mélyen megnyitnom az Arkangyali szívemet
anélkül, hogy kontrollt teremtenék a tapasztalataimban. Kérem a szent szellememet és a
szeretet szellemét, hogy árasszon el, és hassa át lényem minden dimenzióját, hogy
beteljesedjék ez a gyógyulás és átalakulás.
Legyen áldott, legyen áldott, legyen áldott Minden Élőlény.

A KRISZTUSI FÉNYRÁCS AKTIVÁLÁSA
A RÉGI HIERARCHIA – TEKINTÉLYELVŰSÉG VAGY POLARITÁS EMBERI RÁCSÁNAK
MEGTISZTÍTÁSA
a Kollektív Karma feloldása által, amely karma teremti a Hatalmi Játszmákat
csoportok, fajok, családok, közösségek között,
a városon, a nemzeten és az egész világon belül
Az Emberiség Kollektív Tudatának Krisztusi Rácsa magában hordozza, az alacsonyabb
dimenziókban, a régi 4. dimenziós rácsot, amelyet a „Régi Hierarchia Emberi Rácsának”
nevezünk. Amíg ez a rács meg nem tisztul a félelemtől, vagy fel nem oldódik a kollektív
karma, addig a Krisztusi Fényrács teljes aktiválása nem történhet meg. Ez a rács hordozza
jelenleg az egész Emberiség sűrű karmáját a korábbi nagy civilizációk, az Ősi Egyiptom,
Atlantisz és Lemúria óta (3000 – több millió évvel ezelőttről).
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Ha ez a rács kitisztul, feloldódik és aktiválódik, megnyitja az éterikus és krisztusi ajtókat
Krisztusnak, illetve minden Lélek Felemelkedett Krisztusi Jelenlétének (az Én Vagyok
Jelenlétnek), hogy teljes mértékben megtestesülhessen, dolgozhasson vagy megáldhassa a
lelkeket bármely városban, illetve azokban a kisvárosokban, amelyek ebből a városból
táplálkoznak. Amint ez a rács feloldódik egy város felett, az emberek szorosabb kapcsolatra
válnak képessé az Isteni Jelenlétükkel, és az összes lélek a Krisztusi birodalmakból felébred a
városban, és elkezdi a maga isteni munkáját.
Mexikóvárosban például a lelkek 8%-a a Krisztusi síkról érkezik, így e rács megtisztítása
lehetővé tenné, hogy a populáció 8%-a felébressze teljes hatalmát, amely támogatná őket,
hogy teljesen hozzáférjenek saját szellemi és lelki képességeikhez minden dimenzióból. Ha 44
fénymunkás találkozna csoportként hetente egyszer 2 órára az Arkangyali rácson való
energetikai munkára, és hathatósan együtt dolgoznának a Mennyei Őrzőkkel a 12 portállal való
kapcsolat révén egy teljes éven át, akkor képesek lennének kitisztítani a rácsból a karma
51%-át, így a rács aktiválódhatna. Minél több csoport dolgozik ezen, annál inkább
megtisztulhat a rács, és annál távolabbi rácsok tisztulnának meg a városok között, valamint a
város és a legközelebbi kisvárosok között. A csoportok olyan útmutatást is kaphatnak, hogy
dolgozzanak azokon a szívcsakrákon és rácsokon, amelyek a közeli városokból irányulnak
befelé, hogy felgyorsítsák a teljes tisztulási folyamatot az egész Észak-Amerikai
Rácsrendszerben.
Sok városban ez a rács nagyon sötét és ragadós, amely megnehezíti az Isteni Jelenlétek
munkáját a város szívcsakráján, márpedig így kevésbé tudnak segíteni, kisebb csoportoknak,
és csak felszínesebb szinten. Ezért kell Felemelkedett portálokat nyitnia a fénymunkások Isteni
Jelenlétének vagy azoknak, akik hathatósan együtt munkálkodnak Istennel, hogy a
Felemelkedett Jelenlétek vagy Krisztusi Mesterek képesek legyenek segíteni az embereknek,
mélyebb szinten. De ha egyszer ez a rács megtisztult, a Krisztusi átjárók a városba
megnyílnak. Ez is támogatja a krisztusi, vagy felemelkedett magasabb éneket, hogy vezessék
a lelkeket, illetve egyesüljenek velük, továbbá számos Krisztusi Mestert, segíthessenek a
lelkeknek a városban.
A Krisztusi Fényrács szeretne tiszta, arany fehér fényt továbbítani, hogy egészséges lehessen.
Azt is kéri, hogy minden egyes személy a csoportban ill. azok közül, akik a mennyei őrzőkkel
dolgoznak, vállaljon felelősséget saját hatalommal) kapcsolatos hitrendszeréért, hiszen ez
nyilvánvalóvá válik személyes életének hatalmi játszmákkal kapcsolatos tapasztalataiból is.
Ez azért fontos, mert miközben az egyes emberek a rácsok megtisztításáért dolgoznak a
mennyei őrzőkkel, saját magukat is le kell választaniuk erről a rácsról, mint az Emberiség
képviselői, hogy visszanyerjék az erejüket, és úgy döntsenek, hogy nem adnak több hatalmat
a hatalommal kapcsolatos hiedelmeknek, amelyek miatt hatalmi játszmákat játszanak,
kedveseim.
A hatalmi játszmák a legfőbb okai a lelkek mély sebeinek a Földön. A hatalmi játszmák nem
végződnek jól, általában az a végük, hogy az egyik fél megfosztódik a hatalomtól, és komoly
fájdalmat él át. A hatalmi játszmákat egyszerűen az okozza, hogy az egyén hatalmat ad annak
a meggyőződésnek, hogy bármilyen is a helyzet, az egyik félnek több hatalommal kell
rendelkeznie, mint a másiknak, különben el fogja veszíteni az élet játékát.
Amikor egy lélek úgy gondolja, hogy neki kell felül lennie, tekintély pozícióban, nagyobb
hatalommal, mint amekkorával a másik bír, akkor sokkal jobban az egója hatása alá kerül, és
rátapad a Hierarchia régi rácsára, amely magában hordozza az Emberiség kollektív,
hatalommal és tekintéllyel kapcsolatos karmáját. A Régi Hierarchia Rácsa az Emberiség alsóbb
dimenzióiban van, és az Emberiség kollektív karmája formálja, amely a régi civilizációk hatalmi
játszmáinak tapasztalataiból származik a Földön. Az a hit vagy igény, hogy valaki felsőbb vagy
nagyobb hatalmú helyzetben legyen, mint a másik, eltörli mindazt a hasznos munkát, amelyet
kínálhatna.
Példa a hatalmi hitrendszerekre, amelyek hatalmi játszmákat teremtenek:
• Példa: „Én egy nagyon prominens személy vagyok a közösségben, és az emberek felnéznek
rám a pozícióm és a rangom miatt. Nem engedhetem meg magamnak, hogy gyengének vagy
kisebb hatalmúnak lássanak másoknál, mert akkor tiszteletlenek lesznek, és elveszítem a hatalmi
pozíciómat a világban és a közösségben. Mindig azt kell mutatnom másoknak, hogy én vagyok hatalmon,
és fenn is tartom ezt a hatalmat minden helyzetben. Elvárom, hogy mindenki elfogadja, hogy én vagyok
hatalmon, és hogy behódoljanak nekem, kivéve, ha valaki még nálam is nagyobb tekintély.
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Én vagyok az irányító mindig, és elvárom az emberektől, hogy azt tegyék, amit mondok. Nem hagyom,
hogy mások hatalmi játszmákat játsszanak velem, és ha mégis megpróbálnák ezt, kíméletlenül helyre
teszem őket. Az erőmre támaszkodom, és bezárom az elmémet, ha másnak is van hatalma, hogy ne
befolyásolhasson, és el ne bizonytalaníthasson a hatalmamban.
Becsukom a szívem, ha mások gyengébbnek tűnnek, mint én, hogy ne ösztönözzem őket barátságra
velem. Nincs szükségem rá, hogy kapcsolatban legyek olyanokkal, akiknek kevesebb hatalma van, mint
nekem. Lehet, hogy kőszívűnek tűnök, de az igazat megvallva csak védem a hatalmi bázisomat.”

Ez a lélek belső hatalmi harcot tapasztal mindennap, és nem élheti meg, hogy megnyílik a
szíve, vagy hogy teljesen megnyílna az elméje, mert képes latba vetni a hatalmát, hogy
korlátozza a kapcsolatait, és hogy fenntartsa a meggyőződést, hogy ő van hatalmon, márpedig
ez nem teszi lehetővé a hatalom megosztását, és azt sem, hogy erős szívkapcsolatokat
teremtsen. Ez a fajta hatalmi hitrendszer hatalmi játszmákat teremt másokkal, kivéve, ha azok
nagyobb tekintéllyel rendelkeznek, legalábbis az illető szemében. Ha a másik nem rendelkezik
nagyobb tekintéllyel a szemükben, akkor hatalomra törekszenek felette, de emiatt a másik is
megpróbálja elvenni a hatalmat tőlük, hogy megerősíthesse a hatalmi hitrendszerét, amely
szerint ő van hatalmon.
Az Emberiség hatalmi hitrendszerei általában megoldatlan tapasztalatokból erednek, olyan
megoldatlanul és megbocsátás nélkül maradt tapasztalatokból, amelyek korábbi
inkarnációkban történtek Lemúriában, Atlantiszon, vagy az ókori Egyiptomban. A régi
hiedelmek, amelyek megmaradtak ezekből az életekből, hatalmi játszmákat teremthetnek,
illetve hatalmi játszmákat vonzhatnak be az életben, és ha az ember függővé válik ezektől, és
mindig hierarchiát lát maga körül, mindig csak a saját akaratát követi, hogy megtagadhasson
másokat, vagy hamis hierarchiának tekinthesse őket, miközben nincs tekintélye, és nem kap
iránymutatást a saját életére és arra, hogyan használja az energiáit, kedveseim, akkor ezek a
hiedelmek kegyetlenséghez vezethetnek, és ahhoz, hogy elpusztítsuk mások álmait és
alkotásait. Ha valaki a régi autoriter / hatalom alapú hitrendszert követi, akkor a régi Krisztus
Rácshoz – az Emberiség Régi Hatalmi Rácsához kapcsolódik, és amikor egy lélek szíve zárva
van, az elméje kezd mélyen rátapadni erre a Rácsra, és a lélekre mély befolyást gyakorolnak
majd a kollektív Emberiség hatalmi játszmái és tekintélyelvűsége, amelyek ebben a rácsban
őrződnek.
Amikor ragaszkodunk a tekintélyen/hatalmon alapuló hitrendszereinkhez, akkor sötétséget,
gonoszságot, a jóság ellentétét stb. vetítünk másokra, és ragaszkodunk az korábbi lemúriai,
atlantiszi, vagy ősi egyiptomi életünk régi, megoldatlan hitrendszereihez. Emiatt megtagadjuk
saját, személyes felelősségünket a helyzetünkért és az érzéseinkért, és elutasítjuk a
megbocsátás iránti szükségletünket, először is magunknak, majd minden más léleknek, aki
mutatja vagy tükrözi ezt a tekintély/régi hierarchia karmát nekünk. Amíg nem bocsátunk meg
mélyen, és nem eresztünk szélnek minden projektálást, hogy a másik sötét, gonosz stb., addig
a csakráink rátapadhatnak a kontroll e régi rácsára, és a hatása alá kerülhetünk a kollektív
hatalmi játszmáknak, egó drámáknak, kedveseim.
A Szívcsakránk az első csakra, amely bezárul vagy leáll, ha a hatalmunkat, vagy annak
használatát megkérdőjelezi valaki. A Homlokcsakránk a második csakra, amely bezárul vagy
leáll, ha úgy érezzük, hogy valaki más hatalmasabbnak látja magát, vagy mi látjuk kevésbé
hatalmasnak vagy tekintélyesnek magunkat, vágy más sötétnek, gonosznak vagy rossznak lát
bennünket a hatalmunk használata miatt stb. A Lélek Csillag Csakránk a harmadik csakra,
amely bezárul vagy leáll, amikor félünk, és félelmünk oka kapcsolódik ahhoz, amit nem
voltunk képesek megbocsátani korábbi életeinkben a hatalom használatával kapcsolatosan,
akár mi éltünk vissza a hatalommal, akár más lélek.
A Hara (köldök) a negyedik csakra, amelyik bezárul vagy leáll, ha felmerül bennünk egy olyan
emlék (korábbi életeink feldolgozatlan emlékei közül), amikor olyasmit tettünk szabad
akaratból, amely miatt elvesztettük a hatalommal való igazi kapcsolatunkat, és ez olyan
tapasztalatokhoz vezetett, amelyek nem voltak sem fényesek, sem szeretetteljesek.
Ha felfedezel olyan tekintélyelvű hitrendszereket, amelyek szerepet játszanak az életedben,
tudd, hogy olyan korábbi életeidből származnak, amelyek Lemúriában, Atlantiszon vagy az ősi
Egyiptomban játszódtak – vagy ezek mindegyikében. Akkor merülnek fel, ha szeretnél valamit,
és egyetlen dologra összpontosítod az energiádat, de a tényleges eredményt befolyásolják a
mélyen magadban őrzött, tekintélyen alapuló hitrendszerek, és a dolog nem úgy sül el,
ahogyan szeretnéd, és ekkor elkezdesz hatalmaskodónak látni másokat, vagy magadat
tekinted az egyetlen hatalomnak.
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Egyszerűen mondd ki a következő kijelentést, hogy megszabadítsd magadat régi tekintélyelvű
hitrendszeredtől, és megszabadítsd a csakráidat és az energiatestedet a régi „Krisztusi
Fényrácstól” – a Régi Hierarchia Rácsától, és hogy aktiválhasd a kapcsolatodat az 5. Dimenziós
Krisztusi Fényráccsal és a Krisztusi Birodalommal.

A KINYILATKOZTATÁS
(A KRISZTUSI FÉNYRÁCS AKTIVÁLÁSÁHOZ)
AMELLYEL KISZABADÍTHATOD MAGADAT A RÉGI HIERARCHIA, TEKINTÉLYELVŰSÉG
ÉS POLARITÁS RÁCSÁBÓL
Szeretett Isten / Istennő, Egyetemes Szellem,
Kérem a szeretet, a kegyelem, az azonosság, az isteni természet, a megbocsátás, a karma és
a szabadság isteni törvényeit, hogy árasszanak el, és emeljék minden energiaközpontomat és
energiatestemet a Krisztusi Fényrácsba, hogy megtisztulhassanak, összehangolódhassanak és
aktiválhassák a legigazibb kapcsolatomat a Krisztusi Birodalmakkal. Kérek minden felmentést
és isteni segítséget most, hogy felszabadulhasson az energiám a régi hierarchián és a régi
tekintélyelvűségen alapuló életszemlélet alól, megszűnjön minden energetikai kapcsolatom
bármely időpontból, térből vagy dimenzióból a régi Polaritás/Hierarchia/Tekintély Ráccsal,
amely blokkolhatja a Krisztusi kapcsolatomat és Én Vagyok Jelenlétemet a Földön.
Kérem az Isteni Jelenlétemet, hogy áldja meg az energiatestemet, energiamátrixaimat, a
tudatomat és az energiáimat minden időben, térben és dimenzióban e tisztítás során, és a
kérem, hogy ez szelíd és könnyű legyen a számomra, az isteni rendnek megfelelő. Kérem a
tisztítást most, hogy a Krisztusi kapcsolatom megnyílhasson szeretettel, kegyelemmel,
azonossággal, megbocsátással, isteni természettel és szabadsággal, miközben kérem, hogy
minden személyes vagy kollektív karmám alól mentesüljek, ha az blokkolja a Krisztusi
kapcsolatom tiszta megjelenését a Földön. Kérem a Krisztusi kapcsolatomat, hogy nyíljon meg,
tisztuljon meg, telítődjön energiával, aktiválódjon és horgonyzódjon le a Földön, és kérem a
Krisztusi Mestereket és Küldötteket, hogy dolgozzanak velem éjjel-nappal, amíg létre nem
hozom a tiszta kapcsolatot a Föld Krisztusi birodalmával, hogy teljes tisztaság legyen bennem
a hatalommal kapcsolatban, ne ruházzam másra a hatalmamat, és ne féljek mások hatalmától
sem itt.
Kérem a fényüket rám vetítő Krisztusi Jelenléteket és a Szeretet és Fény Krisztusi Küldötteit,
hogy tisztítsák meg minden csakrámat, az energiamezőm minden szintjét a kollektív félelemtől
és a régi hierarchia rácsától, amely befolyásolja az Emberiség kollektív tudatát, és kérem,
hogy az energiámat is tisztítsák meg a régi tekintélyelvű energiáktól, az isteni renddel
összhangban.
Kérem, hogy az energiám és a tudatom minden olyan része, amely még a régi hierarchia
rácsához kapcsolódik, oldódjon fel most a mennyei kék fénysugarakban, és az energiám váljon
le minden régi tekintéllyel/hierarchiával kapcsolatos forrásról, amely bármilyen szempontból
befolyást gyakorol rám. Kérem, hogy teljesen aktiválódjon az 5. dimenziós Krisztusi
Fénytestem, és kérem, hogy útmutatásban részesüljek, amikor csatlakozom a polaritás,
tekintélyelvűség vagy hierarchia régi energiáihoz régi hatalmi mintázatok miatt, hogy
dönthessek úgy, hogy erre ne kerüljön sor. Köszönetet mondok az összes isteni segítségért
ebben. Kérem az Angyalokat, az Arkangyalokat és a Felemelkedett Mestereket, hogy
segítsenek mélyen megnyitnom a Krisztusi szívemet anélkül, hogy kontrollt teremtenék a
tapasztalataimban. Kérem a szent szellememet és a szeretet szellemét, hogy árasszon el, és
hassa át lényem minden dimenzióját, hogy beteljesedjék ez a gyógyulás és átalakulás.
Áldott legyen, Áldott legyen, Áldott legyen Minden Lény.
Ezután kérdd, hogy az elvégzett munka legyen lezárva Isteni Jelenléted szent szeretetével és
fényével, és, hogy szent munkád elvégeztével kerülj vissza valóságodba az Univerzális Angyali
Átjárón keresztül.

© Sri'ama Qala Phoenix 2009

23. /28

A Mennyei Projekt 2010-2013_ 09 21.doc, Utolsó mentés: 2010.09.21. 16:56:00

AZ ÖSSZELKAPCSOLÓDÁSOK TOVÁBBI MÓDJAI
( NEM AZ AKTUÁLIS IDŐPONTOKBAN )
ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSOK A KORÁBBI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSOK
HANGFELVÉTELEI ALAPJÁN
Díjmentesen letöltheted az összes információt a mennyei projektről és az összes előző
telekonferencia angol nyelvű felvételeit.
Ehhez kérjük, regisztrálj az alábbi weboldalon, a „Fórum” linkre kattintva (angol nyelven):
www.thedivineuniversity.com
Az angol nyelvű fórumhoz az alábbi címen tudsz kapcsolódni
http://community.thedivineuniversity.com/index.php?/forum/4-celestial-project/
Ezekből a felvételekből is eljuthat hozzád az a szép és erőteljes mennyei ráhangolódás az
energia testedbe, amely a korábbi városok tisztítása során alakult ki – ezek például New York
City, Chicago és Philadelphia, stb. A jövőben számos más város is sorra kerül ezeken a
telefonkonferenciás összekapcsolódásokon.
Ezek a felvételek bármikor meghallgathatók az összekapcsolódás dátumát követően, és még
ez is segít az adott városnak és saját lakóközösségednek, országodnak és önmagadnak, ha ezt
egy későbbi időpontban teszed. Mindegyik felvétel olyan, mint egy ráhangolódási folyamat,
amely felfrissíti az energiádat, valamint a város karmikus tisztítását szolgálja.

AZ AKTUÁLIS KOLLEKTÍV KARMIKUS TISZTÍTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
EGY KÉSŐBBI IDŐPONTBAN
Amennyiben nem áll módodban összekapcsolódni velünk pontosan abban az időpontban,
amikor a telefonkonferencia összekapcsolódás élőben zajlik, akkor csatlakozhatsz az
összekapcsolódáshoz egy későbbi időpontban is ugyanazon a napon, annak az írásbeli
összekapcsolódási folyamatnak a segítségével, amelyet megtalálsz ebben a dokumentumban,
hogy így csatlakozhass a megtisztításhoz, amely még erőteljesen hat 24 órán belül, sőt egy
évvel ezután is, csak lassabb ütemben.

*

*

*

A MENNYEI PROJEKT 3 STÁDIUMA
A MENNYEI PROJEKT ELSŐ STÁDIUMA:

AZ ÉSZAK AMERIKAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
2009. október 13. és 2010. május 22. között megtörtént
AZ ELSŐDLEGESEN FONTOS VÁROSOK ELSŐ SZINTŰ MEGTISZTÍTÁSA
ÉSZAK-AMERIKÁBAN TÖRTÉNT
•
•
•

A „Mennyei Projekt” Első Szintű Aktiválása az Emberiség Kollektív Tudat Rácsának
megtisztítása érdekében.
„Az Elohim Templom Aktiválás” az ÉSZAK-AMERIKAI KONTINENSEN.
Az Egyetemes Angyali Átjáró megnyitása a Mennyei Birodalmakba – a Mennyei
Projekt megkezdése.

A MENNYEI PROJEKT MÁSODIK STÁDIUMA:
AZ EURÓPAI ÉS KÖZEL-KELETI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
2010.augusztus 6 – 2011.március 19.

A MENNYEI PROJEKT HARMADIK STÁDIUMA:
A DÉL-AMERIKAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
2011. április – 2011. szeptember
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A MENNYEI PROJEKT
HELYSZÍNEK, ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSI DÁTUMOK ÉS IDŐPONTOK
A MENNYEI PROJEKT ELSŐ, LEZÁRULT STÁDIUMA
AZ ÉSZAK AMERIKAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA VOLT
2009. október 13. és 2010.május 22. között
A legfontosabb ÉSZAK AMERIKAI VÁROSOK
1. szintű karmikus tisztítása
2009. Október 13. – New York (USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a Mennyei
Projektben
2009. Október 17. – Chicago (Illinois, USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2009. Október 21. – Philadelphia (Pennsylvania, USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2009. November 2. – Mexico City, (MEXICO) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2009. November 6. – San Francisco (Kalifornia, USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2009. November 9. – Los Angeles (Kalifornia, USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2009. December 12. – Washington DC (USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2009. December 18. – Vancouver (British Columbia, Canada) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2010. Január 21. – Ottawa, Ontario/Qebec, (CANADA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2010. Január 23. – Toronto, Ontario/Qebec, (CANADA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2010. Február 7. – Montreal, Ontario/Qebec, (CANADA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2010. Február 9. – Guadalajara, (MEXICO) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2010. Március 12. – A Mennyei Átjáró Kitágítása, Montana (USA Time) 11 óra 11 perckor
2010. Március 13. – Felkészülés a Mennyei Projekt 2. Stádiumának aktiválására:
„Az Új Mennyei Portálok Megnyitása és Lehorgonyzása Észak-Amerikában, Európában és Dél-Amerikában”

ÉSZAK AMERIKA 3 legfontosabb városának
2. és 3. szintű karmikus tisztítása
2010. Április 4. – New York (USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Második Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2010. Április 10. – Mexico City (MEXICO) Kollektív Tudatossági Rácsának Második Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2010. Április 17. – Los Angeles (USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Második Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
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2010. Május 8. – New York (USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Harmadik Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2010. Május 16. – Mexico City (MEXICO) Kollektív Tudatossági Rácsának Harmadik Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2010. Május 22. – Los Angeles (USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Harmadik Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2010. Május 22. – Los Angeles (USA) Kollektív Tudatossági Rácsának Harmadik Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben

A MENNYEI PROJEKT MÁSODIK STÁDIUMA:
AZ EURÓPAI ÉS KÖZEL-KELETI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
2010.augusztus 6 – 2011.március 19.
AZ EURÓPAI ÉS KÖZEL-KELETI VÁROSOK
1. szintű karmikus megtisztítása
2010. AUGUSZTUS 6. London (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának
Első Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor
helyi idő szerint)
2010. AUGUSZTUS 11. Berlin (NÉMETORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő
szerint)
2010. AUGUSZTUS 18. Párizs, (FRANCIAORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Első
Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi
idő szerint)
2010. AUGUSZTUS 26. Madrid, (SPANYOLORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Első
Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi
idő szerint)
2010. SZEPTEMBER 2. Genf, (SVÁJC) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)

2010. SZEPTEMBER 7. Moszkva, (OROSZORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Első
Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi
idő szerint)
2010. SZEPTEMBER 9. Szentpétervár, (OROSZORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának
Első Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor
helyi idő szerint)
2010. SZEPTEMBER 13. BUDAPEST (MAGYARORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának
Első Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben
(Összekapcsolódás 10.30- 12.30-kor helyi idő szerint)
2010. SZEPTEMBER 20. Isztambul, (TÖRÖKORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Első
Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi
idő szerint)
2010. SZEPTEMBER 26. Róma, (OLASZORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Első
Szintű Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi
idő szerint)
2010. OKTÓBER 1. Kairó, (EGYIPTOM) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő
szerint)
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2010. OKTÓBER 6. Bagdad, (IRAK) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő
szerint)
2010. OKTÓBER 18. Teherán, (IRÁN) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő
szerint)
2010. OKTÓBER 28. A Mennyei Átjáró Kitágítása, Montana (USA)
(Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)

AZ EURÓPA ÉS A KÖZEL-KELET 3 legfontosabb városának
2.és 3.szintű karmikus megtisztítása
2011 JANUÁR 22. London (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Második
szintű tisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011 JANUÁR 29. Isztambul, (TÖRÖKORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Második szintű
tisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011 FEBRUÁR 9. Irán, (TEHERÁN) Kollektív Tudatossági Rácsának Második szintű tisztítása a
Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011 FEBRUÁR 12. London, (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának
Harmadik szintű tisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi
idő szerint)
2011 FEBRUÁR 27. Isztambul (TÖRÖKORSZÁG) Kollektív Tudatossági Rácsának Harmadik
szintű tisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011 MÁRCIUS 9. Irán, (TEHERÁN) Kollektív Tudatossági Rácsának Harmadik szintű tisztítása a
Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)

A MENNYEI PROJEKT HARMADIK STÁDIUMA:
A DÉL-AMERIKAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
2011.április – 2011.szeptember
A legfontosabb DÉL-AMERIKAI VÁROSOK
1.szintű karmikus tisztítása
2011. ÁPRILIS – Bogota (COLUMBIA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása
a Mennyei Projektben
2011. ÁPRILIS – Lima (PERU) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2011. MÁJUS -- Santiago (CHILE) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása a
Mennyei Projektben
2011. MÁJUS -- Buenos Aires (ARGENTÍNA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2011. MÁJUS -- Sao Paulo (BRAZÍLIA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása
a Mennyei Projektben
2011. JÚNIUS -- Rio De Janeiro (BRAZÍLIA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
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2011. JÚNIUS – Caracas (VENEZUELA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben
2011. MÁJUS Buenos Aires (ARGENTÍNA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben

DÉL-AMERIKA 3 legfontosabb városának
2.és 3.szintű karmikus megtisztítása
2011. JÚLIUS -- Sao Paulo (BRAZÍLIA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű Megtisztítása
a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011. JÚLIUS -- Buenos Aires (ARGENTÍNA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011. AUGUSZTUS – Rio De Janeiro (BRAZÍLIA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011. AUGUSZTUS -- Sao Paulo (BRAZÍLIA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011. AUGUSZTUS – Buenos Aires (ARGENTÍNA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)
2011. SZEPTEMBER – Rio De Janeiro (BRAZÍLIA) Kollektív Tudatossági Rácsának Első Szintű
Megtisztítása a Mennyei Projektben (Összekapcsolódás délelőtt 11 óra 11-kor helyi idő szerint)

2011 OKTÓBERTŐL 2013-IG
A PROJEKTBEN SZEREPLŐ VÁROSOK ÉS IDŐPONTOK ADATAIT
KÉSŐBB TESSZÜK KÖZZÉ.
A MENNYEI PROJEKT NEGYEDIK STÁDIUMA:
AZ AFRIKAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
A MENNYEI PROJEKT ÖTÖDIK STÁDIUMA:
AZ ÁZSIAI RÁCSOK MEGTISZTÍTÁSA
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