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Ahogy az előző kommunikációkban is említettük, létezik egy hullámszerű energialüktetés, ami a
mélyűrből származik és a galaxisotok központjába hatol. Ez az evolúció impulzusa, egy kozmikus
ébresztőhívás: egy kozmikus szintű meghívás a megemelkedett tudatosságért. Ez az energia a
galaxisotok központjából a Napotok és a földetek felé halad, bele az univerzumba, ami maga a
testetek.
A mai május 13-i nap, a kilencnapos periódus második napja, amikor a hullámszerű
energialüktetések fokozódnak. Ez a mennyei összehangolásnak köszönhető és ez sok másik
energiafokozódásnak az előhírnöke. Ebben a periódusban tapasztalhattok zavart, extrém
fáradtságot, tapasztalhattok furcsa fejfájásokat, a tisztán gondolkodás képességének hiányát és
alvászavarokat.
Ebben a kommunikációban szeretnénk eszközöket ajánlani arra, hogy milyen módon
lovagolhatjátok meg ezeket az energiahullámokat - mivel, ahogy előre jeleztük, ez a kilencnapos
periódus, csak egy az elkövetkezendő sok közül.
A legfontosabb stratégia magába foglalja az eksztázist és a tudatosság eksztatikus állapotainak az
elsajátítását, ahogy azt előző üzenetünkben átadtuk. Az átismétlés helyett azt javasoljuk, hogy a
szíven keresztüli eksztázis elérési módjainak instrukcióit a weboldalon nézzétek meg.
Ebben a módszerben eksztatikus állapotokat használsz, melyek eszközként szolgálnak, hogy
energetikailag nálad egy nagyobb térbe „fészkeld” be magad. Ez az energiádra egy azonnali
stabilizálóként hat és úgy fogod találni, hogy az előbb említett zavarok azonnal csökkennek.
A beállítottságodtól és származásodtól függően 3-4 különböző „beágyazódás” lehetséges. Úgy
fogod találni, hogy ezek közül egy a legnagyobb megkönnyebbülést és egyensúly érzetét adja majd.
Az első fészkelés az az, ami a legtöbb ember számára elsődlegesenként fog szolgálni, maga
Földanya.
A második fészkelés a naprendszeretek központi csillaga, a Nap.
A harmadik fészkelés a galaxis maga.
A negyedik fészkelés a galaxisok közötti űr, vagy mélyűr. Ez utóbbi fészkelést nagyon kevesen
fogják használni és csak azok fognak ebből előnyt kovácsolni, akik más galaxisokból származnak.
Ebben a módszerben, amit meg szeretnénk osztani veletek: eksztázist generálsz a testben a szíveden
keresztül úgy, ahogy az előző üzenetünkben megosztottuk veletek. Ebben az állapotban 4-5 percig
generálnád folyamatosan az eksztázist, amivel töltést építesz fel, ha úgy tetszik egy mágneses
rezonanciát, így a testedet körülvevő fénylő tojás formájú tér felveszi az eksztázis töltését. Ha ezt
elérnéd, akkor ezután a figyelmedet a kiválasztott fészekre kéne irányítanod.
A példa kedvéért mondjuk azt, hogy Földanyát választod. Miután sikeresen a gyönyör állapotába
kerülnél, akkor ezt az érzést a Föld felé irányítanád. Fel fogja ismerni, hiszen ö is, mint minden más
égitest, tudatos. Te a planetáris eksztázis rezonációs mezejével fogsz egyesülni, ami stabilizálni fog,

ahogy az energia ezen hullámai áthaladnak a földön.
Ha azt a földelést választottad, ami a Naphoz kapcsolódik, abban az esetben az eksztázisodat a
szoláris test felé kéne irányítanod és úgy találnád, hogy a Nap válaszol neked.
Hasonlóképpen, ha a figyelmedet a galaxis felé fordítanád és a galaktikus tudatosság válaszolna,
belépnél egy galaktikus eksztázisba, ami áthatolna a Tejúton.
Végezetül azok számára, akik más galaxisokból származnak: az eksztázisotok mélyűrbe való
irányítása a kozmosz eksztázisába fog röpíteni titeket.
Ezek közül az eksztázisban fészkelések közül mind segíteni fog téged, a meződ stabilizálásában és a
tudatosságod emelésében. Így, ezek a mélyűrből érkező hullámszerű energialüktetések fel fognak
lelkesíteni, fel fognak emelni és tovább fognak gazdagítani.
Arra ösztönzünk titeket, hogy kísérletezzetek és sajátítsátok el az elérhető eksztázis módszerét és a
fészkelés egyikét a négy lehetőség közül(a Föld, a Nap, a Tejút Galaxis, vagy a mélyűr).
Ismételten szeretnénk emlékeztetni titeket, hogy a megemelkedett kozmikus energia ezen
kilencnapos periódusa csak egy a sok közül. Az elkövetkezendő energiahullámok és azok hatásai
egyre intenzívebbek lesznek. Sokkal jobban fogod bírni, ha elsajátítottad az akaratra generálható
eksztázis képességét.
Gondolj az energia ezen kozmikus hullámaira úgy, mint zárt átjárókra. Ezek az élet új
felismeréseihez és élésének az új módjaihoz vezetnek – de csak akkor, ha kinyitod őket. A kulcs,
ami ezeket az ajtókat nyitja, az az eksztázis. Találj több módot arra, hogy életedben több örömöt és
eksztázist hozz létre. Ez igazán a legjobb dolog, amit tehetsz magadért és a fajod jövőjéért. Ne
engedd, hogy a bolygótokon jelenlévő elmemanipuláció eltántorítson a felfelé vezető út
megtalálásától, ahol az elme és érzések magasabb állapotait találod. Ekkor az átjárók megnyílnak
előtted és felfedik a ragyogó univerzumot, ami minden képzeleteden túltesz.
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