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VILÁGSZERELEMBE HÍVÁSUNK…
avagy 144 fénymorzsa a Földre küldésünk okán
Új Aranykor Konferencia, 2018. február 9.

„ Amikor igazán meglátjátok más emberek lelkét, akkor beléjük szerettek. Ez a Szerelem a ti
tiszta tükröződésetek, és amikor ez meglátszik, akkor ti saját megatokba (isteniségetekbe) estek
szerelembe… és amikor mindenkibe szerelmesek lesztek, akkor a Föld egy csodálatos hellyé
válik majd… Szerelembe esni önmagunkkal, az önmagunkkal való feltétlen szeretet
megtestesítése és felelősségteljes elfogadása, ami azt jelenti, hogy Isten felébred az Emberben.”

(Lightworkers-Group/Steve Rother, Lightworker 2008/12 -- Szerelembe esni – Lélekszintű mély kapcsolatok
megélése)*1

Be-Vezetettés helyett
Bármennyire is hihetetlennek, hiteltelennek és talán légből kapott állításoknak tűnhetnek (ez
utóbbi talán részben igaz is) az alábbi közlések, de azok a közreadó és megosztó vallomásait és
saját felelősségteljes teremtői hitét és vállalt feladatát tükrözik. Sem téríteni sem megváltoztatni
nincs és nem is volt szándékuk senkit, ha csak mindenkit isteni magához, magjához
érzékenyíteni. Tehát bármennyire sem jelenlétkomformnak tűnik az, hogy a Föld nevezetű
bolygó és lakossága valamint a VilágEGYetlenegyetem között folyamatos energia és
információcsere zajlik, történik, akár tudunk róla, akár nem. A bolygónk működéséhez entitásra
van szükség, egy biológiai hordozóval rendelkező lelki lényre, aki spirituális csatorna ég és föld
között. Minden itt történt, gondolat, érzés, cselekedet, tapasztalat akár egyéni, akár csoportos
egy mintát képez, amely gyűjteménye egy a fizikaiságából lelkiségbe fejleszthető bolygók
forgatókönyvébe íródik be és a majdani új földeken már sokkal könnyebben és gyorsabban
lehet tapasztalatokat szerezni, fejlődni. Egy fizikai bolygó átistenesítése a meglévő lakosság
megléte mellett szakembereket igényel. Az átistenesítés jelenti itt a világszerelmet és azt a
144.000 entitást a kozmikus és univerzális családok képviselőit, nevezzük akár őket
fényhozóknak vagy fénymunkásoknak, akik e terv megvalósítására segítségül érkeztek egykor,
otthagyva mennyei otthonaikat azért, hogy segítségére legyenek az Egy tervének
megvalósítására. Ahhoz hogy a mindenség működjön, állandóan mozgásban és teremtésben
legyen az Egy törvénye szerint teremtő játékokra van szükség. Az egyik legnehezebb
teremtőjáték lett transzponálva a fizikai univerzumba, amelyet a fény- és árnyék, a dualitás, a
kettősség játéka, avagy a frekvenciakiegyenlítés kísérlete néven is illetek. Ez utóbbi azt
jelenteti, hogy a legsűrűbb, azaz fizikai rezgés és a legfinomabb, azaz az isteni rezgés egy
multidimenzionális világot hozhat létre, amely az itt élőket az Istenemberi evolúciós szintre
vezetheti el. A fentiekre való utalások, tudományosan még jelenleg nem eléggé bizonyítható
állítások, médiumi közvetítések, áthallások, mennyei tanítócsomagok fogadása és rögzítése már
a korábbi századfordulón elkezdtek megszaporodni. A második nagy világégést követően
viszont rendkívülien felgyorsultak a Földre közvetített információk, amelyek egy új
világkorszakunkról szólnak, és ezek paralel megjelennek a hagyományozó, természeti népek és
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néhány nemzet maradék ősi emlékezetével, valamint az úgy nevezett tradicionális hitrendszerek
szent könyveinek próféciáival. Így e mostani parányi összefoglaló egy esetlege meghívás is
egyben egy negyedszázad év alatt összegyűjtött információknak, amelyek tartalmazzák a
hatodik világteremtés linearitásba, Idővonalba „tuszkolt” állomásait és a legfontosabbnak
tartott kérdésköreit egy közvetítés-lexikon formában, amely bárki számára elérhető. *2
Tudnivaló az nagyon is, hogy saját istenségünk és Aranykorunkba kerülésünk megértése és
megértése a szívünk intelligenciáján keresztül történik meg. A konkrét feladatainak már
elvégeztük és a közelmúltban a diplomáinkat kiosztották, ám voltak családjainknak egy közös
kérése, hogy szeretnénk megismerni azt is hogyan jutottunk oda. Tehát ez a kegyelmi
állapotunk időzítésének illuzórikus késése. Dőljetek, hátra lélegezzétek meg és
gyönyörködjetek benne, mert minden úgy van, ahogy lennie kell. Úgy tűnik, hogy jutalomjáték
három-négy generáción keresztül folytatódik tovább, jelzőoszlopként ott vannak a 2012 utáni,
25 évenkénti rezgésszintmérések, amelyek legközelebbikét már most úgy aposztrofálnak, hogy
2038-ban a fény teljesen visszatér a Földre, de még ezután is bőven lesz itt dolgunk. A Fény
Családjának, gyermekei, mint az emberiség reménységei visszatérnek, ameddig szükséges.
Mert LeMayarok (Lemuriaiak) vagyunk, csak szeretni tudunk, ez a foglalkozásunk.
Kik Vagyunk, Miért Vagyunk itt, Mi a dolgunk?
A Világegyetem örökké létező entitásai vagyunk. Isten, Minden Ami Van (vagy nevezzük
Abszolút bárminek), az Univerzum intelligens, teremtő forrása és mi is ott voltunk, amikor
megteremtették a Földet, mivel Isten részei vagyunk. Emberi angyalok élnek itt és most
dualitásban az egyetlen olyan bolygón a fizikai világegyetemben, ahol a nagy központi forrás
isteni valóságából származó lények élnek. A Valódi Énünk túl van a Föld küzdelmein, azon
kívül létezik, a Földön csak ideiglenes formában létezünk. Az Univerzumért végzett kísérlet
részesei vagyunk ebbe, mi magunk, szabad akaratunktól mentünk bele. Olyan időkbe érkeztünk
a Földre, amely a végítélet felé tartott és szinte az utolsó időknek nevezett pillanatban sikerült
küldetésünk szerinti vállalásunkat megtenni. A szabad választásunk alapján születtünk bele
ebbe az energiába. Mi teremtettük meg ezt a létidőt is és kezdtük el a kísérleteket és a
választásokat. Az álruhát öltött angyalok, ha elérnek egy elegendő energiát a bolygón, akkor a
bolygó energiája is meg fog változni. A Föld egyedülálló a maga nemében. Nincs még egy
ilyen bolygó a fizikai világegyetemben. Az itt zajló események energiája az új teremtési
eseményekhez fog kapcsolódni. Az egyetlen szabad választással rendelkező bolygó, olyan
életerő és életforma az Emberrel együtt, amely képes saját tudatossága és szándéka által
fejleszteni saját spirituális jellemzőit. Más entitásoknak ehhez evolúciós folyamatra van
szükségük, hogy ki tudják fejezni, s még így sem élhetnek a szabad szándékkal: SZABAD
VÁLASZTÁSA CSAK AZ EMBERNEK VAN. De érző, céltudatos lelki lények sokasága
veszi körül, akik segítik a Föld és Ember felemelkedését. Az ember feladata a Föld
támogatásával: a negatív energiák, érzelmek fénnyé változtatása, szabadon választott sorsával
az előző életek és isteni eredet emlékezete nélkül. A Világegyetemben egyedüli biológiai
formában élő lény képessége és lehetősége ez, aki képes rezgésszintjének felemelésére a
Választás Szándékával. A NAGY TERV LÉNYEGE: A Földi Kísérlet, akik az angyali-család
tagjaiként vállalták, hogy erre a bolygóra jöjjenek, hosszú életek sorát itt töltsék, kihívásaik,
tapasztalataik energiáit megosztva a Teremtéssel, megváltoztassák, magát az egész
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Világegyetemet. Földünk nagyon értékes a többi fejlett civilizáció számára, mert bolygónk egy
”ÉLŐ KÖNYVTÁR” (fontos információk gyűjteménye, genetikai információk a fizikai
világegyetem teremtés-gyűjteménye). Az összes ember, állat és növény, mintha a "könyvtár
egy-egy lapja” lenne. Földünknek hihetetlenül gazdag az állat- és növényvilága. Fajták milliói
élnek itt. Ez a gazdag változatosság sehol máshol nem található meg. A Föld-a Világegyetem
gyönyörű ékszere. és a más bolygórendszerekben előzőleg már megteremtett összes kreatív
kifejeződési forma idekerült (galaktikus könyvtár) és a Földből sok világ keletkezik majd. Az
évmilliárdokkal ezelőtt testet öltött ember a teremtő leghihetetlenebb paradicsomát kapta meg.
Shaun, Sawn, Sion, Zion, Kék-zöld bolygó, Pachamama, Bhumi és oly sok más elnevezéssel
illetett bolygónk, nem más, mint egy kozmikus űrhajó és mivel egy úgynevezett UR (ultra rare,
rendkívül ritka) típusú objektum ezért esett rá még kilenc másik bolygóval együtt a választás a
mindenség e szegletében. Egy vizalapú életformát feltételező, érző lényeket bevonzó és
rendkívül képlékeny, rendszerről van szó, amely bizakodást adhat a teremtési feladatok
elvégzésére.
A kezdetektől fogva a Földanyát nagy megjövendölt végzettel áldották meg. Ez az isteni végzet
mely az Arkangyalok (komplex csoport, családlelkek) által lett megjövendölve az volt, hogy a
Földnek egy napon egy hatalmas galaktikus civilizációja lehet. Ez a jövőbeli galaktikus
társadalom egy olyan isteni társadalom lenne, ami véget vetne a galaktikus háborúknak, és
létrehozná az állandó galaktikus békét és egységet. Ez a galaktikus társadalom sok lélekből
állna, hatalmas Lényekből a Tejút Galaxis minden részéről. Összejönnének és
keresztülhaladnának egy nagy genetikai kísérlet végső színpadain. Az ő sikerük jelölné egy új
kor felemelkedését a galaxisunkban. Tehát az Aranykorba kerülésünk nem csupán egy lokális
kérdés, hanem univerzális is egyben, mert mindenki lép egyet előre. Minden hagyományozó
nép, és majd később kialakuló hitrendszerek esszenciái is, bár más-más részleteiben és
formában, tartalmazzák az aranykori eljövetelt, mint isteni próféciákat. Minden ellenerő,
materialista korlátozás ellenére a kollektív tudatunkban rögzült evolúciós változás/váltás
elkerülhetetlennek tűnik, bár racionálisan a végességbe vetődés alapján értelmezhetetlen bár a
mikrokozmosz minden élettel telt rezdülése és a természeti rend körforgásában az örök és
végtelenség, a folyamatos változással (ahogy fent úgy lent is) megélhető.
A próféciák, dimenzionális közvetítések szerint a Földbolygó és ez a naprendszer ennek
következtében egy találkozóhellyé válik a teljes galaxis számára. A Föld galaktikus társadalma
egy minőségi példává válna arra, hogy a galaktikus civilizáció hogyan szolgálja a Teremtő
isteni törvényeit. A Földanya és az ő szent gyermekei tanítanák a sok más csillagnemzedéket
arról, hogyan a legjobb alkalmazni az Univerzum isteni törvényeit. A Föld egy hatalmas
találkozóhellyé és kereskedelmi központtá válik így majd, mindenfajta innovatív árucikk
kicserélésére. Ez a jövőbeli galaktikus társadalom egy olyan isteni társadalom lenne, ami véget
vetne a galaktikus háborúknak, és létrehozná az állandó galaktikus békét és egységet. Ez a
galaktikus társadalom sok lélekből állna, hatalmas Lényekből a Tejút Galaxis minden részéről.
Összejönnének és keresztülhaladnának egy nagy genetikai kísérlet végső színpadain. Az ő
sikerük jelölné egy új kor felemelkedését a galaxisunkban. A Föld megváltoztatása annak a
következménye, hogy az emberek magukba fogadják a fényt. A Föld Mennyországgá válik, és
a Mennyország (MennyFölde) az Emberiség igazi otthona. Nincs nagyobb erő a Földön, vagy
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a Mennyben, mint a tiszta szeretet. A Föld felkészült a békébe való felemelkedésre, és a
magasabb vibrációs zónákba való elérkezése biztosított.
A Bolygó hatalmas változáson megy keresztül. Az átalakulás tapasztalata nem mindenki
számára lesz ugyanaz. Aki a pusztulás élményére vágyik, annak a kvantumugrás: pusztító
elmozdulást, vagy forgást élnek majd meg. A magasabb vibráció elkötelezettjei,
frekvenciaváltást tapasztalnak meg. Az isteni egyesülése az emberivel ez mind meg fog
történni. efelől nincs semmi kétség. De még az Aranykorba kerülésünkkel sincs vége, mert a
fizikai, biológiai hordozónk újrahuzalozásával, tizenkét dimenziós entitásként, állomásokon,
részeinket újraintegrálva teljesedik be mostani teremtés minden alapvető jóslata. A testben
megélt megvilágosodás, a fizikaiság felemelése szeretetté, az anyagban elrejtőző, majd
felébredt isteni, a galaktikus folyamatos krónikák szerint, minden földön túli civilizációt
megdöbbentett, mert ilyen eseményre nincs a kozmikus emlékezetben sem semmiféle nyom.
Egy nagyon sötét időszakban érkeztünk ide 144.000 angyali családunk követeként, egy
kristálytudatosságú univerzumból, Dahl-ból annak Mu szektorából, Lemayar rendszeréből, egy
segítséghívás alapján, önkéntesen, hogy az anyagi valóságuk fejlődésében megrekedt és nagyon
mélyre zuhant civilizációt megmentsük teremtői kollektív akarat szerint. A Mu nevű gigantikus
anyahajón érkeztünk meg úgy 300.000 évvel ezelőtt és részt vettünk a galaktika fejlődésének
őreivel a plejádi-szíriuszi intergalaktikus szövetség és tagjai segítségével az úgynevezett
csillagmagoltáson amikor is a sötétség erői által szétszerelt biológiai hordozót képessé tettük
arra hogy az istenségünk újra felébredjen bennünk. Az újraébredés az intergalaktikus, DNS 7.
és 8. istenség spiráljainak aktiválásával történik, amely a bolygó és a rajta élő entitások szeretet
és spirituális rezgésszintjének 25 évenkénti megmérése alapján folyamatosan szakaszosan
történik meg. Kezdünk, rádöbbeni arra, hogy Minden Egy és Minden Egyben és az Egy Minden
életelv alapján működik itt minden életforma. Ahogy a csepp és az óceán úgy tölti be minden
élet az egyistenséget. Kezdünk, rádöbbeni arra, hogy az életünknek egy konkrét célja van,
hanem maga a levés, a lét gyönyörűségének át- és megélése minden feltétel nélkül az adott saját
készítésű élettervünk alapján, hogy az egész kondíciójával részként, részt vegyünk benne
Teremtőként, olyan egyedi tapasztalatok megszerzésével, amely keveseknek adatik meg, bár a
nehézségi foka és a kihívások és megpróbáltatások sokakat visszafordulásra késztettek. Az élet
végigélése, minden pillanat megélése, ez a Teremtés lényege. És így végtelenül szabadok
vagyunk, benne választhatjuk azt, amit szeretnénk, meg amit nem is, ez az Isten hatalmunk,
amely kezünkbe adatott, ez az Egy elfogulatlan végtelen feltételnélküli szeretete. Ebben
kiélhetjük alkotóéletünket, szabadon működik benne az önkifejezésünk joga.
A már említett, úgynevezett Földi kísérlet, három nekirugaszkodással, öt gyökérfajon/ humán
civilizáción keresztül, már láthatóan is sikeres beteljesítése folyamatában vagyunk. Ennek
állomásai:
1. Az első Föld, mint Magvetők: fénytestben megterveztük a Földi Lét alapjait, az Embert és a
Gaiát. Ennek az Isteni tervnek az volt az oka, hogy a megrekedt fizikaiVilágegyetem fejlődését
segítse kimozdítani a holtpontról. A működtetéshez a legsűrűbb Fényben, az anyagban való
tapasztalás és teremtéseink voltak szükségesek.
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2. A második Föld lett a szabad akarat első bolygója. Fizikai létünk megjelenésétől tartott az 5.
Dimenzió megjelenéséig. A második Föld ciklusa 2012-ben járt volna le. Szüntelen
leszületéseken, tapasztalásokon, utazásokon keresztül tapasztaltuk meg a dualista létet.
A poláris energiák súrlódásából nyert energia működtette a Világegyetemet.
3. A harmadik Föld, mint a szabad akarat második bolygója: az Új Föld, új földi tudatosság
megjelenésétől tart, a közelmúltban kezdődött el. A Kegyelem és Szeretet bolygójává válik,
mely a galaktika történetében először lakosságával együtt emelkedik fel.
A keresés tárgya:
Megismerjük saját egyedülálló egyéniségünket, énünket, a saját jogán teremtőt a szeretet új
megértése által ez a saját istenség megtalálása elvárások nélküli a szeretetbe költözés és
megtestesítése.
A két konvergencián egy–egy kérdést tettek fel nekünk, de nem ezen a helyen:
1987. Harmonikus Konvergencia: Hozzájárul–e az ember ahhoz, hogy megváltozzon az általa
létrehozott energia.
2002.12.31 A Föld mágneses hálójának átalakítása
A mágneses háló átalakítása, hatással volt, a Föld kristályhálójának átalakítására.
Szent helyek, portálok, örvények nyíltak meg. Több Fény áramlik be a bolygóra
Több Fényhez/Tudáshoz lehet hozzáférni, a Kristályhálóból is, melyeket (tudáscsomagokat)
még éterikus lényként helyeztünk oda, és más felemelkedett civilizációk is gyarapították.
2003: Harmonikus Konkordancia: Hozzájárul–e az ember ahhoz, hogy a DNS–e
megváltoztatásával a spirituális átalakuláshoz szükséges dolgok megteremtődjenek.
2007-ben megérkezik a Központi Napból – a Galaktikus Napon (Alcyone) és a „Fizikai „tápláló
Napunkon (Sol) az új teremtő energia, amelynek a felelősséget vállaló isteni résszel rendelkező
társteremtő ember tudja pólusába állítani. A Föld egyre közelebb kerül a Galaktikus
Középponthoz. Spirituális Tavaszpontba érkezik. A felemelkedést hozó növekvő rezgések,
ebből a középpontból származnak, és közeledik a legfejlettebb spirituális világokhoz és a világ
legfejlettebb szellemiségeihez a Szabad akarat áramlásában.
Változások az Aranykorba kerülésünk útján
A lehetséges testi/fizikai, biológia, szellemi, lelki, bolygószintű, naprendszerbéli,
galaktikus, és univerzális változások több száz információforrás alapján, 100-700 éves
terminusban *3
I. Az Emberiség biológiájában:
A legfontosabb a fizikai test újrakalibrálása, vagy újrahuzalozása, azért hogy megfeleljen a
Felemelkedett Bolygó/Föld, Naprendszer és galaxis rezgésének harmonikusan, megegyezően.
1, A fizikai test finomodik, enged sűrűségéből, még több kozmikus energiát tudjon befogadni.
Ruganyosabb, elasztikusabb, puhább, átláthatóbb lesz. Hajlékonyabbá, rugalmasabbá kezd
válni. Több lesz benne a víz és a levegő elem, könnyebb, légiesebb lesz. A fizikai test sűrűsége
kb 50%-kal fog csökkeni, de még nem válunk fénnyé, finomabb, áttetsző lesz a test. A szív
nyugodtabban dobog, a belső szervek finomabban működnek. Majd néhány évszázaddal
később belső szervek legtöbbje funkcionálisan megszűnik.
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2, A szénalapúságából, szilícium/kovasav alapú felé változik. Ez az úgynevezett kristályosodás.
Az éterikus kristályosodás a testet felzárkóztatja a Fény új frekvenciájára. (Testbenugrás,
Testbenemelkedés). A H, C, N, O négyelemű kémia rendszer átváltozása: H, Si, N. O-ra.
Fénytesti változások: Lásd Metatron/Tyberron közvetítéseket*4
3, Az úgynevezett Újrahuzalozás, Újrahuzagolás
A fizikai test átjárhatósága, az információk gyorsabb áramlása végett, a magasabb frekvenciák
elviselésére: erős fizikai tünetek: a belső elválasztású mirigyek (csakraközpontok
hatótávolsága) megnövekedése, kiegyensúlyozatlanság és a káosz érzete, fej és végtagi, ízületi
fájdalmak, más légzésritmus (végtelen légzés élet virága légzés), a test hőmérsékletének
emelkedése, vérnyomásugrálás, a felemelkedési tünetegyüttes.
4, Az Agyféltekék kiegyensúlyozódása: a bal felzárkózik a jobbhoz: kreativitás és logika
egyensúlyba kerül. A két agyfélteke között van a fátyol, a fizikai világot elválasztó függöny.
Valójában három agyunk van: Hüllőagy: felelős a túlélésért, Bal, férfienergia (logikus): vagy
orioni, a teremtőjáték versenyéért felelős, a jobb (intuitív, azaz istennői) plejádi, a kreativitás,
teremtőiségért. Kiegyensúlyozott állapotban a tudatos test képes vigyázni, fenntartani magát
arra, hogy egymásért versenyezzünk, hogy mindenki ki tudja fejezni teremtőiségét, hozzáadni
az egyedi egy-ét az egész egy-éhez.
5, A Csakrandszer aktiválódása:
Az eddigi 2 vagy 3-as csakraműködés: a félelem, a túlélés és a reprodukció a 3. Dimenziós a
tapasztalatszerzés szolgálatában álltak.
Az úgynevezett lepecsételt csakrák/ a 7 pecsét feltörése: a szívcsakra elülső és hátsó
pecsétjeinek megnyitása. Az 5-7 csakrák aktívabbak lesznek. 12 ill. 13-as csakrarendszer.
A kúp alakú csakrák, gömb alakúvá válnak, majd az összes csakra egy nagy csakrává
hangolódik. Új mellékcsakrák jelennek meg, amelyek eddig rejtve voltak.
6, A biológiai öregedés lelassul, majd megáll, szinkron idő. A testben lévő halálhormon, amely
a születéskor aktiválódik az életprogram szerint, lelassul, és a sejtemlékezetből betöltődik a
900-950 év, amely e fizikai test eredeti szabványa, melyet hat szülő faj produkált e bolygó
körülményeire és összhangba kerül az újrafiatalító hormon felébredésével.
7, Új sejtek születése: testben új sejtek születnek, a fátyol vékonyodása és a magasabb vibráció
hatására, és a galaktikus energiák ébresztő hatására. (Nagy Központi Nap (Hunab Ku)Galaktikus rendszerek Központi Napjai- Csillagrendszerek-Naprendszerek Napjain keresztül
(Napkitörések, Napszél stb… érkező fény és információ)
8, A látás, hallás, szaglás érzékelésének változásai, a légzés lassul, nyugodtabb és
mélyrehatóbb: tudatos légzés, végtelen légzés rutinná válik. Messzebbre érzünk, látunk,
szaglunk és sejtünk majd.
9, A DNS 2 szálúból: 12 szálúvá válás
A Lemuriai-Plejádi szálak: 7-8: segítik a teljes kozmikus emlékezést, benne a világegyetem
összes történetét, a saját egyedi, családi, fénycsaládi, rassz, történéseit.
10, Férfi és női energiák kiegyensúlyozása: Lemuria még nem volt képes stabilan megtartani a
fizikai testet és túlságosan nőies volta miatt egy idő után a saját fejlődését akadályozta. Az
együttérzés nem azt jelenti, hogy mások leckéjét helyette megcsináljuk. Atlantisz túl férfiassá
vált, szabványosította a különböző testfajtákat, majd a szakralitása gyarmatosításba, túlzó
versenyelvűségbe váltott át. Két energia egyensúlya lesz energetikai irányadója az új földnek.
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11, A testsúly kiegyensúlyozódása, testmagasság növekedése. Annyit eszünk, és olyan
sűrűségű táplálékot amennyi a fenntartásunkhoz szükséges, és ezt tudni fogjuk. A mágnesesség
és a gravitáció megváltozásával (a Föld enged védelméből és szorításából) a testméretek
megváltoznak. 2,5-3 méter körüli átlag.
12, A testben úgynevezett éteri implantátumok kerülnek le, amelyek eddig korlátoztak, és
újabbak kerülnek fel, vagy aktiválódnak, hogy még több fényt tudjunk fogadni. A legtöbb
implantátumnak spirituális célja volt, hogy a fejlődésünkhöz mérten aktiválódjanak, mindig a
szükséges tudást kaphassunk meg, mert a több is káros, ha nem tudjuk integrálni, feldolgozni.
13, Az álom és alvásminták megváltoznak, több ébrenlét, több tudatos jelenlét, ébrenálmodás.
Napi három részben lesz elosztva a fizikai test pihentetése 2-3 óra terminusban.
14, A 6. érzék az intuíció erősödik, az első 10 másodpercben erőteljes segítséget kapunk
magunktól.
15, A táplálkozási szokások: nem fogunk tartalékolni magunkban energiát, csak amennyi kell,
természetes közeli környezetben termett, fénylátta növények, mint táplálék előtérbe kerülnek
(2-25 km hatótávolság). Erőszak és vegyszermentes, szeretettel művelt élő táplálékforrások.
Testünk ember formájú marad, de nem kívánunk már annyit enni. Megáldjuk a táplálékot adó
növényeket.
16, A vágyak és a gondolatok szerint változik meg a test és a bőr színe, tisztán felszínre kerülnek
a gondolataink, nem lesz miért igaztalannak, hazugnak lenni.
17, Fájdalmaink csökkennek, apróbb fájdalmak még lesznek, spirituális betegségek,
tisztulásokkal jelentkeznek, de a terjesztett betegségek megszűnnek a sötétség
visszahúzódásával.
18, A Föld emelkedésével a finomanyagi test, egyre magasabb rezgés energiát vesz fel, nő
benne a fény, emelkedik a rezgése, a szeretet, a harmónia rezgése.
19, Rendezni kell majd a gondolatainkat, hiszen egyre gyorsabban valósulnak meg, és hogy
egyre inkább ne legyenek tudatalatti gondolataink. Úton az azonnali teremtés felé, a tudatos
teremtőivé válás során, felelősséget kell vállalnunk minden tőlünk származó gondolatért, mert
azzal teremtjük meg a valóságunkat. Minden gondolatunk, amit megteremtettünk, örökké él
(mert Istenek is vagyunk), megsemmisíteni nem lehet őket, de átpolarizálni igen. Ez a múlt
meggyógyításának receptje is egyben)
II. Gazdasági, ökonómiai változások
Ami most van az Fenn nem tartható fejlődés, a gazdasági hullámzás okoz néhány tanítást még,
de világválság kirobbantása már senkinek sem érdeke. A robotológia és a technológiai
ugrásokkal (7-8 havonkénti paradigmaváltásokkal) rengeteg munkaerő szabadul fel, kiket a
lelki-szellemi fejlődés irányába kellene irányítani. Ehhez viszont a materialista világképtől való
megszabadulás szükséges.
A 3. Világ fejlődése gazdasági értékének erősödése: Afrika, Kína, Dél-Amerika.
Új tudásközpontok alakulnak ki: (Adamus/St. Germain alapján)
Tudatosság központ: Észak-Európa
Rekreáció, Gyógyító központ: Közép-Európa/Kárpát-medence (mert itt vagyunk legközelebb a
Földanya szívének rezgéséhez és az érző lények vízalapú bőségéhez).
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Technológiai központ: Észak-Amerika
Gazdasági Központ: Kína, Japán, Korea, Kistigrisek
Élelmezési-mezőgazdasági Központ: Afrika: 20-50 éven belül a zöld gazdaság és
mezőgazdaság hajtómotorja)
Spirituális központok: Tibet, Közép és Dél-Amerika (Ez utóbbi a kundalini Tibetből az
Andokba kerülése által)
A pénz és bőség fogalmának eredeti értékelése. Értékalapú és szeretet alapú cserealap.
A szegénységtudat korlátozó voltának felismerése, és elengedése.
Bankvilág, banki szférák, a tőzsdék válságai, átalakulásai, a bankrendszer az emberiséget
szolgálja, majd megszűnik 30-50 éven belül, vagy szolgáltató központtá alakulnak át.
Új gazdasági elosztó politika: a nemzetek valós egyenjogúsága.
Adósságmentesség: adósság eltörlési folyamat beindul.
Az Üzleti élet, az együttműködés és együttérzésen alapszik.
Nincs konkurenciaharc. Örülünk a „szomszéd” eredményeinek, sikereinek és ez emeli a bőség
rezgését bennünk. A korlátlan bőségből választás van. Nincs felhalmozás, spájzolás.
Bőségben megosztás, és a bőségben támogatás.
Spirituális gazdaság és kereskedelem, ökonómia, és ökológiai befektetések.
Spirituális árucsere, és elosztás, kreditrendszer, szívességpontok, isteni mecenatura.
III. Technológia és tudomány
Nanotechnológia, Új Energiás technológiák előtérbe kerülnek.
Eltüntetet, eltitkolt találmányok előkerülése.
Kvantumtudományok erősödése: kvantumfizika és kvantumbiológia.
A Tudomány és Spiritualitás közelítése. Egységtudatosság, az Egy Törvénye alapján működik
Kristálytechnológia-hálózatok, hidegfúziós alkalmazások
Új energiahordozók: fény és víz kereszteződése.
Az élő víz technológiája, Sós és édesvíz ozmózis, árapályerőművek.
A víz lesz a következő fő energiahordozója (nem a Nap!). 1 cm3 vízben annyi energia van hogy
egy közepes várost egy évig el tud látni vele.
Lemuria és Atlantisz technológiáinak visszatérése, de másképp kiegyenlíti a spiritualitást és
tudományt.
Hálózattól független energiaforrások: több energiát termel, amennyit lead
Az univerzum új értelmezése: makrovilág: fizikai univerzum, kint végtelen, de zárt rendszer,
makrovilág: tudati világ belül keresendő.
Szakrális geometria alkalmazása: 5 platoni test: tetraéder, hexaéder, oktaéder, dodeka- és
ikozaéder.
Számalapú rezgésű univerzum: kezdetben volt az egy, kettő, majd a 3, abból a 7, majd a 12. Az
univerzum 12-es rendszerű, míg az Istenember 13-as.
Új csillagtan: a csillagok magasabb tudatállapotunk, szeparizációs pontok, galaktikus örvények,
kapuk, és dimenziós átjárók.
A Hármasság alaptörvénye a tudomány alapjává válik:
A Hit törvénye: azzá válsz, amit ahogyan hiszel
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Vonzás és Mozgatás Törvénye: Az emberi entitás a leghatalmasabban teremtő lény az
univerzumban: megteremti azt, amit akar, és amit nem akar, Az lesz, amit magadhoz vonzasz
Tudatos Teremtés Törvénye: Felelősségvállalás a saját teremtéseinkért. Minden pillanatban
minden lélegzettel teremtünk: gondolat, érzelem, cselekedet, meditáció, álom stb…
Biogenetikus számítógépek, saját érzéssel és tudattal vezérlés.
Szuper kommunikációs sztráda, mindenki számára saját isteni jogon elérhető.
Kvantumtabletták: Szóval, mosollyal, öleléssel, érintéssel, zenével, színekkel való gyógyítás.
(Már részben működik gyógyítók-tanítókon keresztül)
Szakrális mozgással, mozgatással való gyógyítás: hagyományőrzők kultúrák: karate, budo,
baranta, stb…
IV. Politikai, változások
Még nem volt, olyam civilizáció, amelynek vezetői visszautasították: a következő tanulási
fokra való emelkedés lehetőségét.
A paternalista rendszerek összeomlása: egyre több női vezető, egyre több női szakrális vezető
és lunáris férfi kerül pozícióba.
Új vezetők, a fény új generációjából: nem vesztegethetők meg, nem manipulálhatók, a
közösséget képviselik tisztán, az az életfeladatuk. Bizalmi alapú közösségi vezetők
A határok, és politikai kontrollok teljes lebomlása Egy új tanító nép érkezése keletről.
A volt Összeesküvések: megszűnése: Anunnakik, Illuminátusok, Szabadkőművesek, megértik
a Fény hívását és csatlakoznak a Fény erőkhöz, vagy eltűnnek, csak a földi kegyeltjeik állnak
még ellen, atlantiszi királyi dinasztiák.
Megszűnik a frekvenciakorlát. Haarp, Mobil, TV, Rádió, Interneten közvetített alacsony
rezgésű kontrolláló hullámok
Az Idők végezetének fogalma, és/vagy az Armageddon törlődik a kollektív tudatból.
Politikai értelemben is felerősödik, Afrika és Ázsia: Kína.
A tömegtudat manipulálása megszűnik. Civil szervezetek száma erőteljesen megnövekszik.
Több nagy háború, így esetleges világháború sem, meg nem engedett már a Földön, nem hoz
semmiféle tisztulást, nem visznek el már karmákat.

V. Társadalmi kapcsolódások, kapcsolatrendszerek, kommunikáció
A társas kapcsolatok újrarendeződése
A kölcsönös együttműködés a jellemzőjük.
Ember és ember, és férfi és nő, gyermek és szülő viszonya, szakrális egyenjogúsodás.
A gyermekek isteni jogának elismerése, a gyermek egyenrangú lesz a családban.
Nem a házasság jogi és pénzügyi elve, fogja szabályozni a családi kapcsolatokat. A kapcsolatok
nem a duális ösztönök alapján szerveződnek, nem tényező már a karmikus kapcsolódások.
Nincs kontroll a kapcsolatokban és birtoklásvágy, mert a kölcsönös biztonságra épülnek, a
kölcsönös bizalomra és támogatásra.
A Tiszteleten és Egyenlőségen alapszanak és nyílt és nyitottak a kapcsolatok és elvárástól
mentesek. A Kommunikációs csatornák: frekvenciakorlátozásai megszűnnek: egyre tisztábban
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jönnek át az új korszakról szóló hírek, felkészítés a tudatváltásra, a fény tanítóinak megjelenése
a médiákban. A Fény virtuális hálózata lesz az Internet.
Az energiák megosztása és nem az elrablásuk az alapja az információk megszerzésének.
Kommunikáció eddigi formái: írás és beszéd lassúvá válnak, az információ áradatban: teleempátia, képorientált érzés, erőfeszítések nélkül.
Régi, nem az egyenjogúságon alapuló kapcsolatok felbomlása, új családokká rendeződés, vagy
az eredeti spirituális családok egymásra találása. Önszerveződő, nem anyagi érdekeltségű
csoportok. A családi vérvonalak, csoport és családkarma feloldása, megszűnése
Szétválasztódási folyamat: a régi és az új energiás emberek között: 2008 végétől erőteljesebb.
Munka, tevékenység, szabadidő
Mi döntjük el, mit akarunk dolgozni, mihez értünk, mihez van készségünk és intuíciónk.
A pihenő és regenerálódó rész arányaival hosszabb lesz. Az egész a részért dolgozik.
A leggyengébb láncszem felhozása és támogatása a csoportban.
Munkavégzés, saját akaratból: időnk 30%-a, a többi regenerálódás, pihenés, spirituális wellnes.
Új szemléletű vetélkedések, sportversenyek, a kikapcsolódásért, és egymás szórakoztatásáért,
nem lesznek vesztesek. (A mi hagyományaink szerint a Hunor-Magor effekt felváltja a KáinÁbeli beállítást), vagyis nyertes-nyertes pozíciók. Egymásért versenyzünk.
Új spirituális művészet, a kreativitás és a mély meglátások segítésére, a teremtő és kifejező erő
támogatására. Élő és teremtő művészet, a műalkotások megnyilvánulnak.

VI. Geológiai, ökológiai, földrajzi változások

Szükséges változások a Föld rezgésének emelkedésével, mert a Föld és az Ember együtt
emelkedik.
Felmelegedés, majd kisebb jégkorszak következik be (ezt később visszavonták kisebb
lehűlésre.) A Föld új vízelosztása (energiaáramlás megváltoztatása miatt) szükséges ez a valódi
oka a klímaváltozásnak. A Vízszint emelkedése, a jégsapkák eltűnése, régi civilizációk
napfényre kerülését eredményezi. A tudatosságváltozáshoz, sok vízre és vízáramlásra van
szükség, amely egyben tisztítás is. A szél és tengeráramlások megváltozása: szárazabb és
melegebb helyekre is csapadékot visz. A levegő és a víz elem lesz a hangsúlyos átalakító.
A víz kristályossá, érezhetően élővé válása. Vízprogramozással magunkat is gyógyíthatjuk.
Földrengések, tisztító esők, szélviharok, áradások jelentkeznek még ott ahol, ezek szükségesek,
de már nem lesznek tömegkatasztrófa jellegűek, de nagyon erőteljesek
Cunami óta 2*-3*-os eltérése van az eredeti földtengely helyzetének, másképp ér a Fény a
világosság. Régi civilizációk napfényre kerülése. A Föld forgásának gyorsulása,
a szent helyek, terek, szakrális/tradicionális örvények, portálok megnyílását is eredményezi.
A Föld új kristályhálójának kialakulása: Az ikoza-dodekaéder szakrális geometriai
szerkezetben.
A radioaktivitást és emberi hulladékot lebontó baktériumokkal semlegesítik. (Például:
Deinococcus radiodurans)
A fosszilis nyersanyagok: végleges kimerülése: negatív energia elnyelő és katalizátorrétege volt
a föld kristályhálóján. Új kristályháló a Földön, az eddigi tárolt tudással maga a Föld is
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emelkedő rezgésbe kezd, és több információ is jut el az emberhez. A mágneses pólusok
szabálytalanul és drámaian változna, amely az emberi tudatosság polaritását fogja
megváltoztatni. A Föld szívdobbanása, Schumann rezonancia emelkedik.
A Föld hálója már nem szorít, nem húz, nem korlátoz annyira.
Új Idővonal, nincs meghatározott jövő: Itt és most van, a kimenetelek nem megjósolhatóak.
csak potenciálok léteznek, de magasabb szempontból az Isteni akarat vezérel.
Emberi tudatosság-pólusváltás lesz, nem geológiai értelmezés szerinti.
VI.: Az állat és növényvilág, és az ásványvilág átalakulása változásai
Az állati birodalmak több csillagrendszerből kerültek ide, hogy a bolygó és az emberiség
felemelkedését segítsék. Az atlantiszi trauma után néhány állatfaj a saját húsát kínálta fel
kollektívan, hogy az emberiség túl tudja élni a spirituális jégkorszakát.
Számos faj kipusztulása, eltűnése, átváltozása. Számos faj, fejlődő mutációja.
A cetfélék, mint szíriuszi csillagmagok: a Föld emlékezetének tárolói, a tartalékrendszer.
A ragadozók, növényevőkké szelídülnek.
Az állatvilág gyógyító, emlékeztető, kiegyensúlyozó szerepe megnő.
Az emberiség gondoskodó védelmező szerepe hangsúlyossá válik
Ásványok/kristályok birodalma az első és az utolsó birodalom a Földön. 12 életút, 12 ásvány,
12 csakra.
A Kristályok információt, tudást, fényt tárolnak, megőriznek és kinyerhetők belőlük.
Kiegyensúlyozó erővel bírnak, más birodalmakból lettek idetelepítve a bolygó bizonyos
helyeire. Kristályos örvények, átjárók, erőterek használata a javunkra, fejlődésünkre.
A növények támogató, fenntartó, gyógyító, kiegyensúlyozó energiája tervszerű jelenlét a
Földön.
VII. Spirituális változások: Új Teremtő energia van jelen *5
1, A New Age korszaka lezárult, A Now Age korszaka kezdődött: az Itt és Most világa
2, Kvantumugás: 2007-ben: Az emberiség teljes hatalma saját sorsának alakításában, szinte
már nincs prófécia, amely érvényes lenne. Kvantumállapot, már akadály nélküli kapcsolódásod,
mindennel, mindenkivel, itt és magasabb szinteken. Új teremtő energia elérhető már mindenki
számára. Új energia, isteni energia van már jelen, amely a mi teremtéseinket várja, mert annak
az üzemanyaga. Az Új energia szabványa: 2010-2012 között elérkezik a Földre. Ez a Kvad
(nemlineáris) új energiája lesz: mindenfelé ható, nem ciklusszerű, mindig az adott pillanatnak
megfelelő.
3, A Hitrendszerek válságai, legalább 6-an azt mondják: az ő igazságuk, az egyetemes igazság
és csak őket szereti a teremtés. Szakrális felismerések jönnek: A teremtőerő és a teremtés
szeretete mindenben és mindenkiben benne van.
4, Új Ismeretek, tanítások, régi ismeretek, eltitkolt tudás, az emberiség eredetéről, és
származásáról kerülnek napvilágra.
5. Gyorsabb maifesztáció, teremtési materializáció, saját magunk csatornázása.
11

6, Dualitásból, trialitásba: elszakadás a dualitástól. A fény és árnyéka kiegyensúlyozódik.
7, Intenzív álmok, Interdimenzionális kalandok, ébredés.
8, Egyszerre képesek leszünk majd több helyen is lenni.
9, Az Istenember Ideája: a Homo Christos, a Kristálytudatosságú Ember.
10, Sem kívülről, sem belülről nem akadályozzák a Földet spirituális előrelépésében, mert
mindenkinek érdeke a bolygón megteremtett új energiaminták és azok transzponásálása az új
földekre, exo-bolygókra.
11, Erősebb kapcsolat alakul a szellemi világgal. Nem voltunk és nem vagyunk egyedül, a
teremtésben együttműködés van a fejlett és fejlődő világok között.
12, A női, istennői energiák visszaérkeztek a száműzésükből a földi-fizikai valóságban, és
kiegyenlítik az uralkodó férfielvet, Az új kor energiája: a kiegyensúlyozott nő energia lesz,
amely egyenrangúan működik együtt a férfielvvel, amelybe is egyensúlyt hoz.
Előtérbe kerülnek: a szoláris női attitűdök, és az érzékeny, érzékibb férfiak, a tiszta apák. az Az
IsteniGyermek korszaka jön el.
13, A fény és sötét energiák megértésre jutnak és összeolvadnak. A sötétség kiegyensúlyozódik
a fényben. Minden pillanat beavatássá válik, pillanat megélhetően gyönyörű állapot lesz.
14, Próféták, felemelkedett mesterek, mind jelen lesznek a Földön. A Fény családja megérti
ittlétének okát.
15, Az emberiség emelkedő része: egy családdá válik.
16, a Reinkarnációs ciklusok megszűnnek: kiderül, hogy mi voltunk, saját ük-ük apáink, és
anyáink.
17, A reform pápa megjelenése, az utolsó pápa, aki visszaengedi az egyházba a női energiát,
jelentős változást hoz. A nők vezető pozícióba kerülnek az egyházakban. A vallás, a tudomány
és spiritualitás összeolvad.
18, Az önmagunk fejlesztésére szánt idő megnyúlik
19, A 7 sugár, az ÉN VAGYOK AZ ERŐ, ÉN VAGYOK A SZERETET BÖLCSESSÉGE, AZ
ÉN VAGYOK A LILA LÁNG SUGARÁNAK, AZ ÁTALAKULÁS/ÁTALAKÍTÁS ST.
GERMANI SUGARÁNAK erősödése.
20, A Halál, csak egy ősi álom, azt a dimenziót, a sérült és fáradt lelkek hozták létre pihenőül
egykor a galaktikus konfliktusok alatt. A Haláldimenzió lebomlik nem lesz rá szükség. Az
elhasznált testből szertartás keretében egy megteremtett új testbe költözés lesz majd az
általános.
21, A zöld filozófia előretörése, számos technológiai és környezetbarát eljárást szabadít fel.
22, Szabad akaratot felváltja az Isteni Akarat érvényesítése.
23, A Fény Legújabb Szövetsége: A Krisztusi emelkedett világegyetem megteremtése: A Föld
a mintabolygó: dominóelve: mindenki lép egyet előre a földi események hatására.
Új Háló: a 144-es Kristályháló, 2024-ig, majd felváltja a Poliéder háló, újabb 12-éves jupiteri
ciklus alatt: magasabb tudatossági szintet tesz lehetővé.
24, A sas, a kondor egyesülése a dharma visszatérését jelenti. A kelet bölcsessége és
tradicionalitása és a nyugat intelligenciája új szintézist teremt majd.
VIII. Tér és idő érzék, múlt és jövő, a jelen pillanata
Tér: női és idő férfiaspektus egységberendeződés: téridővé válás
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A folyékony Idő és Tér: ITT ÉS MOST: téridőállapot felé tatunk
Időlátszólagos gyorsulása, a linearitás összeomlása.
Folyékony, képlékeny tér, 5 új érzék.
Az újraemlékezés képessége, Szinkronicitás. Nem lesz múltra emlékezés
Az Emberiség a lehetséges jövőjébe van kivetve, hogy megoldjon problémákat.
A test bal oldala: a jövő, a múlt a jobb, a szívben élés a jelen.
Az Idő: a teremtéseink eltolódása alatt nyújtott védelem.
A teremtés: a jelen pillanatában élés.
A távolság és az idő már nem tényező az új energiában. Az emberi ciklusok megszűnnek
Eltűnik az Időeltolódás, mert ezzel tudtuk kontrollálni a teremtéseinket, már nem lesz szükség
kontrollra.
A Teremtés lélegzetének stacioner állapota után, a fizikai világegyetem összehúzódik, hazatér,
de másként az egybe (kb. 50-100 milliárd év), nem lesz entrópia, teljes megsemmisülés. A
Minden Ami Volt átalakul, Minden Ami Van megszemélyesül.
IX, Galaktikus, univerzális változások

„Ti úgy 30 vagy talán 40 évvel előzitek meg a saját időtöket, csak hogy az idő most gyorsabban halad, mint
akkoriban. Az események gyorsabban történnek. A saját időtök előtt jártok. Azt mondom, hogy ti vagytok
a tudat Teslái, és ezt az Én Vagyok-om legmélyebb részéből jelentem ki. A tudat Teslái. Olyan módokon
dolgoztok a tudattal, amiért mások ki fognak titeket nevetni, és gúnyolni. Már egyébként is ezt teszik.
Nevetségessé tesznek, és azt mondják majd: - Bizonyítsd be! Bizonyítsd be! – De az lehetetlen. Pont ez a
lényeg. Ezt csak átélni, megélni tudod, és ez maga a bizonyíték.” *6 (Adamus – Saint Germaine)

1, A Tejút Galaxis átrendeződése, közelebb kerül az otthon, Alcyone galaxis. Minden objektum
rezgése egy oktávval feljebb kerül.
2, A Naprendszer újra a Plejád rendszer 8. tagjává válik.
3, Az orioni, szíriuszi rendszer átrendeződése
4, A világegyetemben az Új Arany Galaxis épül
5, Maga A Teremtő Forrás is a szeretet új megértésére jut, a földi dualitás által.
6, Két Napunk és két Holdunk lesz: Szíriusz, mint a Kék nap, második napunk lesz, állandó
világosság, egy kissé enyhébben alkonyközeli periódussal, de nem lesz éjszaka.
7, Az univerzális ciklusok 2012-ben lezáródnak, és új ciklusok indulnak. A Szabad választás 2.
játéka új teremtőjátékba mozdulás. Ez lesz az ajándékunk.
8, A Föld új mátrixával, és az emberiség egy része az 5. Dimenzióba érkezik, megkezdi új
leckéinek elsajátítását.
9, Kapcsolatfelvétel: A Belső Föld Fénybirodalmaival: Agartha, Shasta Hegy, Mato Grosso,
Shamballa, Gobi sivatag, Himalája.
10, Kapcsolatfelvétel a Galaktikus Föderációval.
11, Az UFO álcáz felfedése.
12, A Teremtés sugarainak akadálytalan érkezése. A 7. sugár korszakának hajnala.
Az Ufók: egy része a mi múltunk aspektusai, mivel ebbe a dimenzió teljes entitásunk csekély
százalékával tudunk jelen lenni.
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13, a Fény Családjának Gyermekei, fénytanítók, fényhozók, sámánok, táltosok, mágusok,
inkarnálódása, egyre nagyobb számban, több hullámban: 1945, 1964-66, 1970-es évek vége,
1987 után, 1991-1992, 1998-99, 2001-2007 /az Indigó korszak zárásáig: Kristálygyermekek:
2002 után, majd Szivárvány gyermekek, Ibolyaszeműek… lecserélik a régi tudatosságú
lakosság nagy részét.
14, A régi és új tudatosság között egyre nagyobb a távolság: a magasabb szintű elválasztódás
befejeződik: 2008. December 21-re. Innen tiszta ki marad vagy jön vissza az Új Földre, Ki
folytatja egy 3. D-s bolygón tovább a duális leckéit.
15, Médiumi tanítások, tanító és segítő angyalokkal a kapcsolat könnyebbé válik, a
kommunikáció közvetlenebb és személyesebb lesz, míg végül, magunk fogjuk magunkat
közvetíteni.
A Föld beérkezik, visszakerül a Fény örvényébe, a zodiákus 33. fokára, és a rendszer 12.
planétája lesz és megkezdődött a Spirituális Vízöntő korszak, a Planetáris Vízöntő korszakkal:
2020. dec. 19. (jupiter és Szaturnusz a Vízöntő nulladik fokán aktiválja)
16, Galaktikus emlékezés egyre erőteljesebb lesz, az Akashához való könnyebb hozzáférés
17, A Fény családja egyesül és megkezdi/folytatja spirituális szolgálatát
18, A Nap furcsa viselkedései: Napkitörések, koronakitörése, a Napciklus 11 éves tetőponton.
A Napszél megváltozott ionos aránya anionossá (istennő részecskék dominanciája) váltása.
Erősebb elfogadás, együttérzés, gondoskodás, védelem, táplálás, közösségi érzés az Én is Isten
vagyok érzés mellett.
19, Üstökösök átvonulása, magvetés, életporral vetik be a Földet. Kisbolygók, Nibiru
megjelenései.
20, Asztrológiai konfigurációk, ritka bolygóegyüttállások: Vizes trigon, Uránusz-Plútó kvadrát
ciklusa, Nagy Kozmikus kardinális Kereszt. Jupiter foltváltozásai, mint kvázi második Napunk.
A Szaturnusz gyűrűinek változása. A Iapetus holdonn víz van. Vénusz átvonulás a maja
ciklusban békesség és bőség energiái felerősödnek.
Vérhold kétéves tetraciklusa (Bőség és Szeretet energiáinak újraértelmezését hozza)
A Merkúr furcsa viselkedése, Marsi aktivitás, a Maldek (felrobbant planéta a Mars és Jupiter
között) újra összeáll. Két bolygó fizikai megnyilvánulása a Naprendszerben: 12-es
bolygórendszer
X. Az emberiség új faja, az új föld gyermekei
Új spirituális gyermekek érkezése. Indigók és Kristálygyermekek, Szivárvány, Ibolyaszeműek
kreativitás, hiperaktivitás-tettre készség, a régi rendszerek lebontása. A Föld új őrei, gondozói
Az azonnali teremtés vágya. Aktív DNS spirállal érkeznek, tudják, hogy kik ők. Kristályember
csoportok: szíriuszi kék kristály, platina, szivárvány gyermekek, gyémánt gyermekek
Ibolyaszeműek: 2007-től. Kapcsolódási lehetőségek az autista gyermekekkel.
A régi energiás emberek tömeges távozása. Még nem inkarnálódott angyali lények születése.
Egyre több a kettős és hármasiker születés: az egységtudat erősítése. Indigó/kristály problémák:
dislexia, add, hiperaktivitás (a régibe be nem illeszkedés, nem betegség, kezelésükkel elvesztik
spiritualitásukat).
Indigó nők új vezetési stílust hoznak be, az emberek közötti kapcsolódást őszintébben segítik.
Indigók: régi energiák lebontói, Kristálygyermekek: az új energiával betöltők.
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XI. Gyógyítás, gyógyulás, rekreáció
Gyógyító és Öngyógyító képességünk ugrásszerű megnövekedése.
A 2 plejádi szál (DNS 7-8. úgynevezett istenségspirálok) újrakalibrálásával a betegségek és
járványok eltűnése, de spirituális influenza. Az Egész-ség Egységének újraértelmezése:
vezérelve a kiegyensúlyozottság és kiegyensúlyozás.
Új kiegyensúlyozó eljárások: Standard-technológia, Én Vagyok technológia: Testem nem
betegségre való, leckéinket megtanultuk, záróvizsgán: az emelkedettségünk, megtestesülésének
megélése.
A megváltozott fizikai test átengedi, és nem tárolja a mérgeket. A Fény befogadása átalakítja a
test sejtjeit, kristályos szerkezetben, nem fog degenerálódni.
Ez a test, 900-950 éves szavatossági időtartamra lett tervezve (Adam Kadmon 144-144 típusú
energiakiegyenlített. öngyógyító képességgel, és intelligens programmal rendelkező biológiai
védburok. Terjesztett betegségek: Madárinfluenza, AIDS, SARS, és a nem homeopatikus alapú
védőoltások általi spirituális elnyomás.
Frekvenciakorlát/Haarp, terjesztett elektromágneses-hullámok: depresszió, frusztráció
Kergemarhakór: az asztrálsíkról, mind egy megpróbáltatása a fizikai testünknek.
Ételek, táplálkozás manipulálása: génmanipuláció, adalékanyagok, színezékek, vegyi
alkotások, amelyek természetesen nem fordulnak elő, így a természetes emésztés nem ismeri
fel azokat.
Amit kívánsz, azt edd (helyi energetikai minta), de ami a fényt jobban tartalmazza, 5-20 km-es
körzetben termeltek, hazai alapanyag, saját szeretettünkkel nevelt növényekkel való
táplálkozás.
A tengeri halak: rendkívüli táplálékot adnak, kiegyensúlyoznak, még a konzerv is. (!)
Halott és stresszelt, legyilkolt állati eredetű táplálékok: agresszívvá tehetnek, allergiát
okozhatnak.
Az ételek megáldása, saját energia, köszönet bevitele a táplálékba. Az ételáldás egy Lemuriai
hagyomány, amikor még nehéz volt és sokáig tudtuk megemészteni a sűrű táplálékot.
Az ételeinket saját köszöntő energiánkkal meg kell áldani. Evés közben fonrosak a pozitív
gondolatok.
Tiszta víz: napi 2-3 liter bevitele, testünk csaknem ¾ részének tisztán tartása, a víz mátrixába
vannak kódolva az új energiás lehetőségeink.
A Testbe épített idegen szervek, protézisek befogadhatók lesznek, saját energetizálással.
Lehetségessé válik, egy új emberöltőnyi időben (kb. 25 év): a végtagok és fogak újranövesztése
általános mértékben.
Allergiás tüneteket, spirituális tünetek: szinkronisztikus méregtelenítés, egyszerre több élet
energiái tisztulnak.
A rák gyógyítása, szeretettel, meditációval egyénileg és csoportokkal: vértisztítás stb.
(pl. VÉRTISZTÁS - FÉNYCSOPORTBAN: Kryon Mestertől: 2006. 12. 03. San Diego) *7
A Csoportos vértisztítás a család szeretetének ajándéka.
„A Minden, Ami Van szeretete, amely most ebben a csoportban nyilvánul meg
Nincs korlátozás, bármikor, bármelyik csoport elfogadhatja, továbbadhatja
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A Gyógyítás nem titok többé, hanem vállalt kötelesség, és szívtől szívig ér
A Kozmikus Intelligencia jelenlétével és általa adjuk át a Vértisztítás Fénycsalád technológiáját”

Az allergiás tünetek fokozódnak, főleg az új gyermekeknél, majd eltűnnek a vibráció
változásával. Az Intelligens vízzel való kommunikáció segít.
Isteni Homeopátia: Hasonlót a Hasonlóval, nem ellenerővel. (Ellenerővel egyensúlyozás: 3.
Dimenzió, Hasonlóság elvével: 5. D.)
Az Öngyógyítás öngyógyulás képessége hihetetlenül megerősödik: Kommunikáció a saját
testtel. Minden, ami körbevesz, minden életforma az kiegyensúlyozó hatással rendelkezik:
Minden Értünk Van és Mi Meg mindenért vagyunk.
XII. Ecce Homo Christos – A Kristálytudatosságú ember
A Felemelkedett ember, a Saját jogán teremtő ember az Új Föld gondnoka.
A saját hatalmát visszavevő ember, az Én vagyok tudatú ember, az Autentikus ember, a
Teremtéseiért felelősséget vállaló ember, az interdimenzionális tudatosságú entitás.
Te is Isten Vagy egy Másik Isten: Az Isteni elv megtestesítői vagyunk a Földön.
Mi is Földönkívüliek vagyunk, és a Fény családját képviseljük, társteremtői vagyunk a
Világmindenségnek: kapcsolódás a saját isteni részhez.
Egészek és Készek vagyunk. A Magában lévő ember teljessége a Női és Férfi részünk szeretetteli kiegyensúlyozódásával.
XIII. A 2012. utáni évek az Idővonalból
2012.-2022. – ELŐREJELZÉS MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA
(Diana Cooper/Kumeka Úr a 8. Sugár Csohánja Diana Cooper: 2012 és azután. Bp. Édesvíz Kiadó, 2010.
146. oldal)
MAGYARORSZÁG: A történelem előtti idők karmája támadást vonzott erre a körülzárt helyre. Ez a háború és
vereség által tönkretett, elnyomók által irányított ország tovább élt és megőrizte a bájos falvakat és családi
hagyományokat. Szürke aurája 2012 után hamarosan meggyógyul, és a nép ismét biztonságban fogja érezni
magát. Magyarország a marselle-i kapuból fog energiát vonzani, ami végül véget vet majd a régi időknek.
2022-re teljesen természetesen kialakulnak majd az ötödik dimenziós közösségek ezen a területen, és béke
és elégedettség uralkodik majd.
www.foldicsillagok.hu
2012-2024
A KRISTÁLYOS ÁTALAKULÁS ÚJABB FÁZISA – A 120-AS POLIÉDER FÖLDHÁLÓ
FELÉPÜLÉSE
A 144-es Kristályháló 2012.12.12.-12.21. között teljes mértékben működik majd, de tovább folytatódik
azon túl a kristályos átalakulás. Ezt a hálót követi majd a 120-as Poliéder Földháló felépülés, amely (már az új
idővonalon!!!) 2024-re éri el el teljességét. Ez egy magasabb rezgésű/aspektusú kristályos mező, amely a tengely
és sarki energiákat a bolygón teljesen át fogja alakítani. Ez az úgynevezett globális felmelegedést hozza el
módosításai következményeképp. A Földnek új ruházatot és testet szab majd.
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A Kozmikus beporzás, a teljes virágzásig tart, és egy ÚJ KRISTÁLYOS ÉGBOLTOT FOG TEREMTENI.
Lásd bővebben: www.foldicsillagok.hu 2012 után
2015- 2022. Róma eleste
A német-római birodalom mai maradványának lebomlása Nyugat-Európában.
2020. December 19. A Planetáris Vízöntőkor
2032. – 2038.
EGYSÉGTUDATOSSÁG/ARANYKOR ELJÖVETELE/KUMEKA
Az emberek egymásra hangolódnak, és sokan telepatikus módon kommunikálnak majd egymással, nem
lesznek vezetők, csak az Egység tudatossága lesz. 5. dimenziós közösségek élnek majd, az együvé tartozás,
gondoskodás, és együttműködés érzésével.
A BOLYGÓSZINTŰ TUDATOSSÁG ÁTALAKULÁSÁNAK FOLYAMATÁBA ÉRKEZÜNK MEG AZ
ARANYKOR MEGTEREMTÉSÉBEN.
2032. UTÁN Diana Cooper: 2012 és azután Bp. Édesvíz Kiadó, 2010. 146. oldal)
5. dimenziós -s Aranyvárosok lesznek a bolygón.
A legtöbb ember lehorgonyozza a 12. csakráját és pszichikailag és spirálisan megnyílik néhány genetikailag
kódolt tehetsége előtt. Telepatikus kommunikáció előtérbe kerül. Az Internet spirituális technológiára épül:
pozitív anyagok és írások jelennek meg rajta. A népesség legnagyobb része 5. dimenziós lesz. Magasabb
frekvencián működő spirituális technológia alkalmazása. Koncentrált gondolatokkal, képesek leszünk, fizikai
tárgyakat megjeleníteni.
Minden ember a legfőbb javát szolgáló teremtésre koncentrál.
Megnyílunk teljes pszichikus képességünk előtt.
Kristálytechnológia teljes körű használata.
Lézerfény a gyógyításban: csontok összeillesztése a gondolatok erejével.
Új orvoslás a csakrák kiegyensúlyozásáról fognak szólni.
Csak biológiailag lebomló anyagok használata.
Szeretettel való kapcsolat más csillagrendszerekkel.
2032-re az EU parlament befejezi működését.
A rendőrállamok felelősségre vonása megtörténik.
Az emberek fellázadnak a Nagy Testvér kontrollja ellen.
Szelíd gyógymódok. Természet adta táplálékok..
Feltárulnak Vatikán titkai. Az esszénus tekercsek nyilvánosságra kerülnek.
Spiritualitásban fontossá válnak: Jézus és Mária Magdolna tanításai, az Isteni férfiasság és nőiesség egyensúlya.
Sok ember fogja mások energiamezejét látni.
Semmi sem marad titokban.
Nem lesz hatalmi piramis, nem lesznek vezetők. Együttműködés a vezérlőelv.
Az emberek többsége az 5. dimenziósban rezeg már majd.
Technológiai megosztás lesz a jellemző, új ötletek, közösségi támogatások.
Egymással és az istenséggel teremtünk majd.
Kisebb lesz a népesség. (De elérjük a 10 milliárdot 2033ra) ezt követően fog csökkenni majd.)
Hatalmas zöldterületek, természetes forrásokkal, tiszta folyóvízzel.
A helyek energiáit használjuk fel.
A természet tisztelete hangsúlyos lesz.
Az emberek megértik azt, hogy Egyek vagyunk, segítik egymást.
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Új lakókörnyezetek, épületek.
Spirituális technológiák.
Az egyéni tulajdon megszűnik.
Magas frekvenciát sugárzó gyermekek születnek.
Biológiailag lebomló anyagokat használunk. (DC:223)
2032. ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS A FÖLD SZERETETÉVEL
Új természetbarát közlekedési módok.
Levitáció.
A zene népszerűsége: a hang és a harmónia ereje.
Játékos, de nem versenyszerű szemlélet.
Kreativitás fejlesztése.
Nem lesz pénz: energiacsere lesz.
A legtöbb ember vegetáriánus lesz.
Nem lesznek szupermarketek.
Ökológiai csomagolóanyagok.
Nem lesznek fagyasztott termékek, minden étel friss lesz.
A bolygó ökológiai egyensúlyának tiszteletben tartása mindenki tekintetében. (DC: 211)
2032. UTÁN
A pénznek nem lesz többé jelentősége.
A munkavégzésünk összhangban lesz a lelkünkkel, a saját képesség és tehetség számít majd.
A helyi termelés és fogyasztás felváltja az exportot.
Hatalmas lehetőség a spirituális fejlődésre.
A kereskedelmi erkölcs változni fog. (nyertes-nyertes szituációk)
A szupermarketek a múlté lesznek majd.
A közösség és a bolygó legfőbb javára történő alkotófolyamatok.
Fontossá válik az együttműködés.
A gazdagabb országok segíteni fogják a többieket.
A Hatalmas különbségek feloldódnak majd. (DC:89)

A 2012 utáni 25 éves spirituális energiarezgés-mérés következő jelzőoszlopa: 2038
2038. – EGY KULCSFONTOSSÁGÚ IDŐPONT - AZ ÚJ ÉGBOLT - METATRON A FÉNY
URA/TYBERRONON KERESZTÜL
„Ti itt valójában a Kristályos Fény és Szeretet Nagykövetei vagytok. Azért tértetek vissza a jövőből, ilyen
értelemben a Föld lineáris idejébe, hogy segítsétek az emberiséget keresztülvezetni ezeken a viharos időkön,
melyek az elmúlt 40 évben kezdtek el kibontakozni, és hogy jelen legyetek és részt vegyetek a következő 26 évben
átvezetni őket a 2038-as kulcsfontosságú időpontig….”
2012-12-12-12:21 A FÖLD FELEMELKEDÉSE ÉS ÚJJÁSZÜLETÉSE
A bolygó 12-12-12-i időpontban fog felemelkedni és 12-12-21-én újjászületik.
De értsétek meg, 2013. lesz az új kezdés egy tágabb határú mátrixban. A következő 26 évben a bolygó a
szinguláris, napközpontú struktúrájából a galaktikus mintázatba fog tolódni. Így nem zárulnak le a változások a
2012-es évben. A jégsapkák felolvadása ennek a mozgásnak a része.
Sok ember fenyegetésnek érzi a globális felmelegedés jelenségét és úgy vélik megállítása szükséges. De ez nem
így van. A pólusok jégsapkáinak felolvadása célszerű és szükséges. A globális felmelegedés hozza el a teljes
fejlődést… és ez a 2012-es éven túl is eltart. A bolygó megkapja a Nap energiáját, a jégsapkák felolvadnak,
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miközben felszabadul a vízkristályokban rejlő régi kódolt mintázat. Az új kódok, amiket fogad a felolvadt jég az
élő vizeken utazik és a Föld mindegyik energiamezőjére hatással lesz, lehorgonyozzák az energiát és aktiválnak
mindent, amit megérintenek. Ezen a módon kezdődik a planetáris, sőt az emberi fejlődés, a tudatfejlődés és így
tovább, ami gyorsan halad majd előre.
Így befejeződik az eltolódás munkája 2012 végére, mert akkor lép fel a kitágulás. De ezzel új munka kezdődik,
fejlődik, hogy az új Föld és az emberiség is, a következő 300) évben (megj.15-20 generáció múlva) új formát
öltsön. A következő fázis a firmamentum [ég/menny] létrehozása és formába öntése, ami 2038-ban zárul le
teljességében.
2013 tehát egy Új Kezdet – és nem a vég…, de a felemelkedés tovább folytatódik.
(METATRON/Tyberron: Szuperviharok, olvadás és kilátások 2012 után. Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: www.Earth-Keeper.com, https://kristalyhang.wordpress.com)

ÚJ ENERGIA- AZ 5. DIMENZIÓBA/ ARANYKORBA LÉPÉS AJÁNDÉKA
A RÉGI ÉS ÚJ ENERGIA világának összehasonlítása közvetítések alapján összefoglalás

3 DIMENZIÓ

5. DIMENZIÓ

HARC, KÜZDELEM

EGYÜTTMŰKÖDÉS

MEGOSZTOTTSÁG

MEGOSZTÁS

FEJ: RACIONÁLIS GONDOLKODÁS

SZÍV: ÉRZÉSEK, VÁLASZTÁSOK

LOGIKUS DÖNTÉSEK

SZERETET ÉS MEGHATALMAZÁS

JÓ ÉS ROSSZ KÖZÖTTI VÁLASZTÁS

A SZERETET TUDATOSSÁGA

KÉTSÉG, ELKÜLÖNÜLÉS

EGYSÉG

KARMIKUS KÉNYSZEREK

ÉRZÉSEK ALAPJÁN VALÓ DÖNTÉS

A FEJ CSERBEN HAGY

A SZÍV VEZET

VAGY-VAGY

IS-IS

LINEÁRIS IDŐ

SPIRITUÁLIS IDŐ

ELŐRE-HÁTRA VÁLTÓ Energia POZÍCIÓK

ELŐRE- HÁTRA-KI-BE áramlás POZÍCIÓ

MAGAS- MÉLY-SZÉLES TÉR

NEM KORLÁTOZIK EGYIK IRÁNYBA

TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT

SZERETETEN ALAPUL

HIERARCHIKUS

KÖLCSÖNÖS MEGBECSÜLÉSŰ

VÉGES ENERGIA

VÉGTELEN, INGYEN ENERGIA

SZŰKÖS-ÉG

BŐS-ÉG
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POLARIZÁCIÓ

INTEGRÁCIÓ

SZÁMTANI SORON ALAPUL: 1,2,3,4…

EXCPONENCIÁLIS: 1,2,4,16…144(quad)

72 ÉVES ÁTLAGKOR

TÖBB ÉLET EGY TESTBEN

URALKODÁS

EGYÜTT-TEREMTÉS

AGRESSZIÓ

ERŐSZAKMENTESSÉG

ERŐ

INTUÍCIÓ

ELLENŐRZÉS

GONDOZÁS-GYÓGYÍTÁS

FELÜLRŐL VEZÉRELT

ÖNVEZÉRELT

FÉRFI OLDAL DINAMIKUS

NŐI OLDAL KIEGYENLÍT

BAL AGYFÉLTEKE

BAL és JOBB AGYFÉLTEKE

ANYAGBA ZÁRT FÉNY

FÉNYBEN NYÍLÓ ANYAG

SZABAD AKARAT

SZABAD és ISTENI AKARAT

ELLENTÉTEK VONZZÁK EGYMÁST

HASONLÓK VONZZÁK EGYMÁST

AKAROM

ENGEDEM

A CSOPORT A LEGERŐSEBBÉRT DOLGOZIK

A CSOPORT A LEGGYENGÉBBÉRT DOLGOZIK

KIFELÉ SZOLGÁL

MAGÁT TÁPLÁLJA

JOG SZABÁLYOZTA KAPCSOLATOK

LELKI MEGEGYEZÉSŰ KAPCSOLATOK

HIERARCHIKUS:

EGYENRANGÚ:

APA-ANYA-GYERMEK

GYERMEK-APA-ANYA-GYERMEK

MUNKA, KARMAFELTÉTELES

AMIT AKARSZ ÉS A JAVADAT SZOLGÁLJA
MUNKA

TEST: TÁROLJA A MÉRGET

TEST: EL/ÁTENGEDI A MÉRGET

ENERGIA FÖLDBERÖGZÍTETT

ENERGIA: TEST-VÍZHÁZTARTÁSÁN
FINOMODÓ KRISTÁLYOS TEST

SŰRŰ FIZIKAI TEST
TUDOMÁNY VAGY SPIRITUALIZMUS

TUDOMÁNY ÉS SPIRITUALIZMUS

GYÓGYÍTÁS: ELNYOMÁS ELLENKEZŐ
ERŐVEL

GYÓGYÍTÁS: HASONLÓT A HASONLÓVAL

KERESD MEG ÉS PUSZTÍTSD EL

KERESD MEG ÉS EGYENSÚLYOZD KI

FÜGGÉS

AUTONÓMIA

MÁSOK NÉZETEI

ÖNKIFEJEZÉS

FÉLELEM

SZERETET
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FÁJDALOM

BÉKE

ÍTÉLKEZÉS

ÖRÖM ÉS NEM-ÍTÉLKEZÉS

FEJLŐDÉS-LEÉPÜLÉS

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS

GYANAKVÁS

BIZALOM

BERÖGZÜLÉS

RUGALMASSÁG

NYERTES-VESZTES POZÍCIÓK

NYERTES-NYERTES POZÍCIÓK (win-win)

TUDATLAN TEREMTÉS

TUDATOS TÁRSTEREMTÉS

REINKARNÁCIÓ

ÖNKÉNT TÁVOZÁS, ÉRKEZÉS

FIZIKAI TEST: SZÉN ALAPÚ

FIZIKAI TEST: SZILÍCIUM ALAPÚ

MÁSOK KÖZVETÍTENEK FELÉD, NEKED

SZEMÉLYES KAPCSOLAT A FORRÁSSAL,
SAJÁT MAGADAT KÖZVETÍTED

HULLÁMTERMÉSZETŰ (SINUS)

KÖRKÖRÖS és Spirális HULLÁMTERMÉSZETŰ

RAGASZKODÁS

TERMÉSZETES VÁLTOZÁSOK

EGYENSÚLYTALANSÁG

EGYENSÚLY

SZENVEDÉS ÚTJA

SZINKRONICITÁS ÚTJA

ELKÜLÖNÜLVE ISTENTŐL, ISTEN A HATALOM FOLYAMATOS TEREMTÉS, NINCS SZÜKSÉGE
ÉS ERŐ
ARRA, HOGY MÖGÖTTE HATALOM LEGYEN,
EGYENLŐVÉ VÁLÁS ISTENNEL
ÉRZELMI KÖTŐDÉS: SZEXCSAKRA

ÉRZELMI KÖTŐDÉS: SZÍVCSAKRA

A DUALITÁS ENERGIÁJA:

AZ ISTENI EGYENSÚLY ENERGIÁJA,

A 2 ENERGIÁJÁBÓL

A 4 (KVAD) ENERGIÁJA

KÖVETŐ TUDAT

TERVEZŐ TUDAT

KELLENE

ALKOTOK

MEGPRÓBÁLOM

LÉTREHOZOK

Jegyzetek, megjegyzések:
*1

http://espavo.hu/olvasnivalok/lightworker-200812-szerelembe-esni-–-lelekszintu-melykapcsolatok-megelese
*2

www.foldicsillagok.hu
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*3
A feldolgozott információk jegyzéke megtalálható a foldicsillagok.hu honlapunk Lelki-ismeretek rovatának 9.
kötetének végén:

http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=255:azuj-tudatossag-koenyvei-9-koetet-vilag--zs&catid=51:lelki-ismeretek&Itemid=80
*4
2011.11.11. – METATRONI KULCSOK
Metatroni Kulcsok – Kristályos Fénytestek aktiválási pontjai: A MER-KI-Vikus rendszer
A szénalapú fizikai testek átalakulása, kristályos energiaforrások egyre bővülése, az 5-12 dimenziós tudatosság
eléréséhez, földi illúzió időben. A platoni testek szakrális geometriájával megfelelően.
1, MER-KA-BA: 12.000 éven keresztül szolgált, hatpontos kristály hexaéder, planetáris tudatossághoz
2, MER-KI-VA: 8 pontos tetraéder kristályos test. Aktiválási idő: 2010.03.20/21. stelláris tudatossághoz
3, MER-KA-VA: 12 pontos dodekaéder kristályos test, a galaktikus tudatossághoz: aktiválási idő: 2010.10.10.
4, MER-KA-NA: 20 pontos Icosaéder kristályos test. Az univerzális tudatossághoz: aktiválási idő: 2011.11.11
5, MER-KA-RA: 24 pontos krisztusi avatártest, a multiuniverzális tudatossághoz, aktiválási idő: 2012.12.21. ???
6, ???: 32 pontos icosa-dodekaéder alapu kristályos fénytest
11:11:11 energiája – Metatron/Tyberron aktiválási idő: (2020. dec. 19. – 2038. ?)
lásd bővebben : Metatron/ James Tyberron: http://www.earth-keeper.com/metatronic-keys/ Earth–Keeper.com
*5

ÚJ (TEREMTŐ) ENERGIA 66 TÉTELBEN
(összefoglalás a Shaumbra alapján: www. shaumbra.wire.hu)
1. AZ EMBERI ANGYALOK TEREMTETTÉK MEG A FÁTYLON TÚLI BIRODALMAKBAN
LÉVŐKKEL, KÖZÖSEN
2. MÉG SOHA NEM VOLT MEGTEREMTE: EZ A VILÁGEGYETEM ÚJ TAPASZTALATA
3. AZ ISTENI TEREMTŐ SZÁNDÉKUNKKAL, MEGENGEDÉSSEL AKTIVÁLÓDIK
4. A KRISZTUSI/KRISTÁLY TUDATOSSÁGUNK ENERGIÁJA
5. A 33 ENERGIÁJÁT HORDOZZA: A 11:11, ÉS AZ AZT KÖVETŐ 12:12 EGYESÜLÉSÉT, AMELY
ELVEZET: 2013-BA, AZAZ A 33 REZGÉSÉBE
6. AZ 1 ÉS A 2 ENERGIÁJA ELKÜLÖNÜLÉS NÉLKÜL, AMELY NEM VESZI FEL A DUALITÁS
JELLEMZŐIT
7. A FÉNY ENERGIÁJA, SPIRITUÁLIS ÉS ISTENI ENERGIA
8. A RÉGI ENERGIA IS EZT KEZDI EL MÁSOLNI
9. AZ ISTENEMBER TEREMTÉSÉNEK ÜZEMANYAGA
10. TEREMTÉSÜNK GYORSABB/SZINKRONISZTIKUS ÉS ISTENIEN TERVSZERŰBB LESZ ÁLTALA
11. MINDEN AMI SZÜKSÉGES, A MEGFELELŐ IDŐPONTBAN FOG ELJÖNNI
12. MINDEN IRÁNYBA TERJED – KITERJEDŐ ENERGIA – NEM LINEÁRIS
13. NEM VESZÍTJÜK EL ÉS NEM IS VEHETIK EL TŐLÜNK
14. MULTIDIMENZIONÁLISAN IS MEGNYILVÁNULNAK – NEM LEHET
LEZÁRNI
15. SEGÍTI MEGFIATALÍTANI/MEGGYÓGYÍTANI A TESTET
16. BIZTONSÁGOS HELYET TEREMT
17. NEM IGÉNYEL ERŐT/ERŐKIFEJTÉST, SŐT AZ HÁTRÁNYÁRA IS VAN
18. NEM LEHET KONTROLLÁLNI
19. NEM KONFLIKTUS ALAPU
20. A LÉLEGZETTEL ÉS MEGENGEDÉSSEL ÉRKEZIK
21. ANYAI ENERGIA JELLEMZŐI VANNAK – DOMINÁNSAN NŐI ENERGIA, DE KI VAN
EGYENSÚLYOZVA: BŐSÉGGEL TELI/KREATÍV/GONDOSKODÓ
22. FELÜLEMEL A KARMÁN, NEUTRALITÁSA VÉGET VET A KARMÁNAK
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23. MESTERI STÁTUSZT AD – BEFEJEZHETJÜK EDDIGI LECKÉINKET
24. NEM TÁRSUL A HALÁL FOGALMÁHOZ
25. ÁTALAKULÁST ÉS VÁLTOZÁST HOZ AZ ÉLETÜNKBEN
26. SOK ÚTVONALAS LEHETŐSÉG, AMELY A KÖZÉPPONTBA TART
27. MEGTALÁLJA SAJÁT ÚTJÁT AZ UNIVERZUM FELÉ
28. AZ UNIVERZUM ÚJ MINTÁIT SEGÍT FELÁLLÍTANI
29. EGYENSÚLYI ÁLLAPOTOT ÉS AZ ÚJ SAJÁT ISTENI ÉNÜNKET KELL HOZZÁ ELFOGADNI
30. IDŐNK KÖZÉPPONTJÁBAN LÉTEZIK – NEM IDŐHÖZ KÖTŐDIK
31. HATALOMBAN, GAZDAGSÁGBAN, BÉKESSÉGBEN, EGÉSZSÉGBEN LESZ RÉSZÜNK
32. FÜGGETLENEDÉST, BETELJESEDÉST, SZABADSÁGOT HOZ
33. KÍSÉRŐJELENSÉGE A TÖMEGTUDATOSSÁG ELVESZTÉSE
34. A 4 SZERSZÁMA: LÉGZÉS, ÉRZÉS, JELENLÉT (AKTIVITÁS), MOSTBAN-ÉLÉS
35. INGYEN KEGYELEM, NEM JUTALOM, NEM KELL FIZETNI ÉRTE
36. NEM RÍTUSHOZ, NEM TITOKHOZ KÖTŐDIK
37. BELÜLRŐL, SZÁNDÉKKAL AKTIVÁLHATÓ, BENNÜNK VAN
38. SZINKRONISZTIKUS: AMELY A SZELLEM ALAPELVEIVEL ÁRAMLIK: FOLYAMATOS
TEREMTÉS, FOLYAMATOS MEGTESTESÍTÉS, FOLYAMATOS MEGENGEDÉS
39. NEM INTELLEKTUÁLIS FOLYAMAT, AZ ELMÉNEK NEM KELL KÜZDENI ÉRTE
40. NEM VALLÁSHOZ, NEMZETHEZ ÉS ESZMERENDSZERHEZ KÖTŐDŐ
41. KITERJEDŐ ÉS KITELJESEDŐ ENERGIA
42. VÁLASZ ARRA, AMIT TETTÜNK, AMIT TEREMTETTÜNK
43. FÉLELEMMENTES_ NEM TUDUNK VELE ROSSZAT TEREMTENI
44. NEM KORLÁTOZHATJA SENKI AZ ÚJ ENERGIÁS TEREMTŐKÉPESSÉGÜNKET
45. A GNOSZT, A KREATÍV ÁRAMLÁS HASZNÁLJA ÜZEMANYAGKÉNT: ÍGY
VÁRATLAN/KISZÁMÍTHATATLAN, NEM LEHET VELE SPEKULÁLNI
46. NEM IGÉNYEL HÁLÓZATI FORMÁT, ENERGIAMINTA STRUKTÚRÁKAT
47. FÜGGETLEN, NEM FÜGG SEMMITŐL
48. A SAJÁT TEREMTŐJÉNEK DINAMIZMUSÁT ÉS ESSZENCIÁJÁT KÖVETI
49. ÚJ HULLÁMMINTÁJA A 2-BŐL, A 4-BE VEZET: 2 OLDALÚ ÉS LENT ÉS FENT
50. TARTALMAZZA MÉG A DUALITÁST, DE MÁSKÉPPEN, MÁR EGY ÚJ DIMENZIÓVAL EGYÜTT:
DUALITÁSBÓL A KVADBA TARTÓ
51. INVERZE A RÉGI ENERGIÁNAK
52. NEM ELŐRELÁTÓ MÓDON ÉS EREDMÉNYELVÁRÁSSAL LÉTEZIK
53. MINDENKÉPP ELJÖN AZ EMBERISÉGHEZ, EZT NEM LEHET MEGAKADÁLYOZNI
54. ÁTFORMÁLJA AZ ANYAGI VALÓSÁGOT
55. SPIRITUÁLIS ÉS MATERIÁLIS FEJLŐDÉSI FOLYAMATOT ÖSSZERENDEZI A SZERETET ÉS
KREATIVITÁS ÁLTAL
56. AZ EGYÉN KITELJESEDIK BENNE: NEM A FÉNY ÉS SÖTÉT HARCÁRÓL SZÓL
57. AZ ÚJ ENERGIA MEGTEREMTÉSÉÉRT VAGYUNK ITT
58. NEM TÁMOGAT SEMMIFÉLE HÁBORÚT, KONFLIKTUS POTENCIÁT
59. AZ UNIVERZUM ÚJ MEGÉRTÉSÉT HOZZA MINDENKINEK
60. A SZERETET, ÖRÖM, SZABADSÁG MEGÉRTÉSÉT HOZZA
61. ÚJ LÉTEZÉSI ÁLLAPOT, AMELY MINDEN KORLÁTOT MEGSZÜNTET
62. A FÖLDET MANIPULÁLÓ HATALMAK VÉGÉT JELENTI
63. NEM KELL KONKRÉT HELYRE IRÁNYÍTANI, MERT AZ IS KORLÁTOZZA A LEHETŐSÉGÉT:
IDŐTŐL/TÉRTŐL FÜGGETLEN
64. AZ ÚJ ENERGIA A FELEMELKEDÉS AJÁNDÉKA
65. TELJESSÉGÜNK, AKIK VAGYIK, KI AKAR FEJLŐDNI BENNÜNK
66. TISZTÁN HOZZÁFÉRÜNK AZ INFORMÁCIÓKHOZ: AZ ÚJ FÖLD AZ ÚJ ENERGIA
KÖNYVTÁRÁVÁ VÁLIK

Összefoglalva az úgynevezett Új Energia:
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A SAJÁT ISTENSÉG MEGTALÁLÁSÁT – A SAJÁT JOGON TEREMTÉST – A SZERETET ÚJ
MEGÉRTÉSÉT ADJA, AZ ÖNMAGÁT BETELJESÍTŐ, ELVÁRÁSOK NÉLKÜLI SZERETETÉT – AZ ÚJ
ENERGIA A SZERETET ENERGIÁJA – A VAGYOK, A VAN ÁLLAPOTA, DE TELJESEN SEMLEGES,
AMÍG NEM AKTIVÁLJUK

http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=252:az-ujtudatossag-koenyvei-9-koetet-ufok-uj-energia&catid=51:lelki-ismeretek&Itemid=80
*6 Adamus Saint Germain : A Szárnyak Sorozat 6. Shoudja (Telegdi Ildikó fordítása:
http://lelekforrasblog.blogspot.hu )
*7 VÉRTISZTÁS FÉNYCSOPORTBAN: Kryon Mestertől: 2006.12.03.San Diego (Kivonat)
A Csoportos vértisztítás a család szeretetének ajándéka
A Minden Ami Van szeretete, amely most ebben a csoportban nyilvánul meg
Nincs korlátozás, bármikor, bármelyik csoport elfogadhatja, továbbadhatja
A Gyógyítás nem titok többé, hanem vállalt kötelesség, és szívtől szívig ér
A Kozmikus Intelligencia jelenlétével és általa adjuk át a Vértisztítás Fénycsalád technológiáját
1, Vannak, akiknek most a vérében olyan dolgok vannak, olyan rezgések, amelyet Ők Nem Akarnak
2, Szeretnénk most segíteni nekik, hogy ezt megtisztítsák Ők
3, HA ENGEDÉLYT ADNAK, ENGEDÉLYEZIK AZT, AKKOR MEGTEHETJÜK
4, akik tudják most, hogy problémáik vannak, vagy sem: engedélyezzék saját számukra a tisztulási folyamatot,
és engedélyezzék, hogy a többi angyal Fényt Küldjön számunkra
5, Most Biztonságos helyet hozunk létre, és Közösen harmóniát teremtünk, a Fény rezgésének megengedjük az
eggyé válásunkat
6, Mint egésznek, egységesnek, kiegyensúlyozottnak látjuk és tudjuk magunkat és ezt ki is jelentjük: Készen
állunk a gyógyulásra, készen állunk a Fényünk szétsugárzását
7, AKIK KÜLDIK, NEM KELL, HOGY TUDJÁK, HOGY KIK KAPJÁK: SZÍVEK ÉRINTENEK MEG
SZÍVEKET
8, Ez az ITT és MOST pillanata: a gyógyulás-gyógyítás energiája:
9, a gyógyítók engedjék meg maguk számára, hogy egyensúlyba legyenek és vizualizálják, imaginálják a Fényt.
10, a Gyógyítók engedjék meg , hogy a térben, a csoport minden tagjához, mindenkihez, mindenhova elérjen a
tiszta fényességű, az általuk sugárzott behívott, és megteremtett fény.
11, ez az együttlét visszafordítja az időt, és az eredeti egészséges állapotba hoz. Ez a fény megkeresi azt a helyet,
ahol az illető még egészséges volt.

http://foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=186:az-ujtudatossag-koenyvei-3-gyermek-gyogyitas-gyogyulas&catid=51:lelki-ismeretek&Itemid=80
Zár-szó helyett nyitott mondatban
„… kezdjétek naplózni, dokumentálni, hogy miken mentetek keresztül. A többieknek, akik utánatok
fognak jönni, szükségük lesz ezekre az információkra… hogy miképp tudtátok magatokhoz venni az
Istenségeteket…Ezeket a könyveket még meg kell írni!...”
(Tobias 3: 1 Mennybemenetel Sorozat Első Leckéje: „Már nem az vagy, aki voltál”

Elhangzott a Bíbor Körben, 2001. augusztus 4-én Magyar fordítás: Ziegler Attila)
http://shaumbra.wire.hu/html/M1-M2-M3.html
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