Celosvětová meditace pro lidstvo se zaměřením na Řím
Drazí přátelé,
lidstvo se nachází v bodu existence, kdy se síly, které nejsou světlem, pokoušejí převzít nad
planetou kontrolu a zavléct nás do časů válek a dalšího utlačování lidí. Jsme naléhavě ţádáni,
abychom zaměřili své myšlenky na celosvětovou meditaci anebo modlitbu pro dobro všeho
lidstva a planety, dne 25. března.
Chceme vás pozvat, abyste se zúčastnili níţe popsané navrţené meditace. Samozřejmě,
můţete pouţít i svoji formu, kdyţ se budete drţet svých vlastních způsobů modlitby anebo
meditace anebo víry. Důleţitost tkví v síle vašeho záměru a vizualizace. Prosím, vězte, ţe vaše
meditace jakoţto skupiny je velmi silná, tvůrčí a skutečná.
Zaprvé, uvědomte si, ţe všichni lidé jsou propojeni prostřednictvím energie svých srdcí. Udělejte
si chvilku a představte si toto spojení a mějte záměr Dobrého Skutku a toho, ţe jsme všichni
Jedním.

AFIRMACE O PROPOJENÍ SKUPINY
POTVRZUJI SPOJENÍ SKUPINY A JEJÍ INTEGRACI V SRDEČNÍM CENTRU NOVÉ SKUPINY
SLUŢEBNÍKů SVĚTA, KTEŘÍ PůSOBÍ JAKO PROSTŘEDNÍCI MEZI HIERARCHIÍ A LIDSTVEM.
JSEM JEDNÍM, SPOLU S MÝMI BRATRY ZE SKUPINY A VŠE CO MÁM, PATŘÍ JIM.
STOJÍM V CENTRU VEŠKERÉ LÁSKY
JÁ, DUŠE, SE VYDÁM Z TOHOTO CENTRA V SVĚT.
Z TOHOTO CENTRA BUDU JÁ, SLUŢEBNÍK, PRACOVAT.
AŤ LÁSKA BOŢSKÉHO JÁ BUDE SDÍLENA VNĚ, V MÉM SRDCI, PŘES MOJI SKUPINU A PO
CELÉM SVĚTĚ.
Počkejte chvilku abyste viděli a procítili toto spojení mezi všemi našimi bratry a sestrami, bez
ohledu na náboţenství, rasu, nebo pohlaví.
Znovu vás ţádáme, abyste si vizualizovali Bytost Vyššího Stvořitele, anebo Boha, podle toho
čemu věříte. Uznejte Jeho/Její existenci a poţádejte o pomoc pro tuto meditaci za zlepšení
situace celého lidstva a planety a o ukotvení Boţského Světla a Lásky na Zemi.
Skupinová vizualizace
ZE SKUPINOVÉHO SRDCE LIDSTVA, VYSÍLÁME VÝZVU STVOŘITELI/BOHU, A PROSÍME
ABY PROUDILY LÁSKA A SVĚTLO, ABY SE POZVEDLO UVĚDOMĚNÍ LIDSTVA A VIBRACE
PLANETY.
PROSÍME, AŤ JSOU TOTO SVĚTLO A LÁSKA UKOTVENY DO NAŠICH SRDCÍ A NA
PLANETU. PROSÍME, AŤ JE ODSTRANĚNA VŠECHNA TEMNOTA A AŤ VŠECHNY BYTOSTI
MOHOU ŢÍT V MÍRU A LÁSCE.
PROSÍME, ABY VŠE, CO BYLO PŘED NÁMI SKRYTO, BYLO ODHALENO A ZVEŘEJNĚNO.

DĚKUJEME Z CELÉHO SRDCE.
Chvíli si vizualizujte paprsek světelné energie, jak sestupuje na centrum Říma a ukotvuje se tam.
Vidíte jak toto silné bílo-zlaté Světlo rozpouští všechnu temnotu a obklopuje osm obelisků kolem
Říma. Vtom začnou obelisky souznít se Světlem a vy víte, ţe jsou umístěny na místech, kde se
energie anebo ley linie kříţí a prolínají a která jsou někdy známa jako silová místa nebo uzly.
Také vězte, ţe se tyto ley linie rozbíhají přes celou Evropu a dál a obepínají Zemi. Jsou
propojeny s dalšími obelisky a silovými místy na celém světe. Tato jemná síť energetických ley
linií můţe být povaţována za „Květ ţivota“, a jedná se vskutku o stezky ţivotní energie, které
podporují Planetu a Lidstvo.
Vidíte, jak se Světelná Energie opět šíří, jako kdyţ se otevřou stavidla a zaplavuje ley linie po
celém světě Světlem. Vidíte stará Posvátná Místa ve vašich vlastních zemích jak jsou nabíjena a
energetizována. Vidíte, jak jsou odplavovány pryč všechny energetické bloky na ley liniích.
Vidíte, jak tam, kde energie stagnovala, znovu oţívá.
Kde převládá temnota, vidíte jak se tam šíří světlo. Vidíte, jak tam, kde byla bolest anebo utrpení
jako následky válek, jsou nyní Mír, Láska a Odpuštění.
Jak se celá planeta projasňuje a rezonuje se Světlem Stvořitele, vidíte jak nastává ODHALENÍ
všeho co bylo před námi skryto. Afirmujte, ţe my jako lidstvo si jiţ nevolíme válčit se sousedy,
ale ţe všechny přijímáme jako své Bratry a Sestry a ţe jsme si zvolili Mír. Uznáváme, ţe jsme
způsobili bolest říši zvířat a přírody a chceme nyní opět ţít v Míru.
Ať na Zemi sestoupí LÁSKA, SVĚTLO A SÍLA

