MEDITACE Hildy pro dny 20.-24. dubna 2014
Kdyţ se shromáţdíme, jednotlivě, anebo ve skupinách, v průběhu Portálu Kardinálského
Velkého kříţe, určeme si záměr vidět a cítit ley linie na celém světě, čisté a přeměněné
stálou prací na OBELISCÍCH ŘÍMA.
ZAPLAVUJEME VATIKÁN NEJČISTŠÍM BÍLÝM SVĚTLEM a KVĚTEM ŢIVOTA,
OBKLOPUJÍC ZEMI, ČISTOU A KRYSTALICKOU!
BUĎTE LÁSKOU
Jednoduché heslo: Zjednodušujme abychom znásobili. Je to velmi silný záměr, spojený
s Kardinálským Velkým Kříţem a Archou Úmluvy

Navrhovaná Meditace/Modlitba pro 20.-24. duben 2014
Můţete začít tím, ţe budete drţet krystal. Doporučuji růţenín. Pokud ho nemáte, tak
čistý křišťál, anebo jakýkoliv jiný dar Země postačí. POŢÁDEJTE O OCHRANU
vaše průvodce a světelné bytosti, aby si kolem vás stouply a pomáhaly vám. Kdyţ se
cítíte bezpečně, jděte hluboko do svého srdce. SPOJTE SE se svojí Já jsem
přítomností a s centrálním Sluncem Jádra Matky Země. Pošlete jí všechnu vaši
Lásku a obdiv. Dejte tomu dostatek času. Propojte se hluboce.
Dále se spojte s Otcem Nebem, spojte se s naším Sluncem, s Centrálním
Sluncem, a s Galaktickým Sluncem.
Zůstaňte hluboko ve svém srdci. Já jsem přítomnosti pošlete lásku a obdiv.
Udělejte si čas… spojte se hluboko.
Spojte s Archou úmluvy. Dále, jděte k egyptským obeliskům a vidíte jak se otáčejí ve
svých osách, přeměňují energii, pohybují energii horizontálně a čistí ley linie.
Dále
Vidíte, jak je VATIKÁN zaplavován nejjasnějším, nejčistším, bílým světlem. (Chvilku tuto
představu podrţte)
Vidíte a cítíte, jak všechny ley linie a květ ţivota obklopují Gaiu, jasnou, křišťálově čistou.
Pošlete jí lásku a obdiv. Hluboce se s ní spojte. Dejte tomu dostatek času.
Koupejte se ve frekvenci Lásky, udrţujte tuto představu pro VŠECHEN ŢIVOT, Tady a Teď.
Jednoduše buďte vibrací Lásky.
Během meditace naslouchejte zpěvům Kadoish, Kadoih, Kadoish, Tsebayoth Adonai
Anebo zpívejte něco jiného, jak to cítíte.
Existuje jenom Láska
NAMASTE
Kadoish, Kadoish, Kadoish, TSEBAYOTH Adon

http://www.youtube.com/watch?v=Xsdr9St0Z3E&feature=youtu.be

