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Harmonični PRILIVI LJUBEZNI na Zemljo
v letih od 2019 do 2025

~

Preden se lahko Ljubezen vrne na Zemljo, je potrebno, da je na njej dovolj Svetlobe.
Bitja Luči iz Eteričnega Območja našega planeta, našega fizičnega Sonca in drugih
Območij Luči našega Univerzuma so v preteklih desetletjih sprostila mogočne Valove
Svetlobe na Zemljo. Še posebej pomembni so bili PRILIVI SVETLOBE v letih 1975,
1987 in 1999 znani kot Harmonične Konvergence (Harmonic Convergences of Light).
Pod vplivom tega se je začelo vse več in več ljudi zanimati za metafizične
(nadčutne) stvari in duhovno samospoznavanje. Ta Resnična Notranja Svetloba se je
zbirala v njihovih možganih ter spodbudila širitev njihove zavesti in razvoj njihove
duhovne Inteligence.
Tako se je v 80-ih in 90-ih letih ter po letu 2000 pod vplivom teh mogočnih Prilivov
Svetlobe začelo duhovno prebujati na milijone in milijone ljudi po vsej Zemlji.
Tisti, ki so bili dovolj pripravljeni in odprti za to, so začeli vse bolj dojemati in čutiti,
da niso le fizična bitja, temveč da so v resnici duhovna zavest in da je življenje na
Zemlji le del njihovega veliko bolj obsegajočega večdimenzionalnega bivanja – da so
v resnici prebivalci kozmosa.

Prvi Harmonični PRILIV LJUBEZNI na Zemljo
od 25. maja 2019 do 25. maja 2020
Sporočilo Matere Akaše (25. maj 2019)

»Povečana širitev Svetlobe mora biti uravnotežena s povečano širitvijo Ljubezni.
Zdaj je čas za povečanje oz. okrepitev in pospešeno širitev te najsvetejše,
najmočnejše in najpomembnejše Energije, ki je Življenje Univerzuma. Zdaj so na vrsti
trije Harmonični PRILIVI LJUBEZNI (Harmonic Convergences of Love) na Zemljo, ki bodo
izvršeni v letih od 2019 do 2025. Vsak od njih bo trajal eno leto.
Prvi Harmonični Priliv Ljubezni na Zemljo poteka od 25. maja 2019 do 25. maja 2020.
V tem času Vnebovzeti in Kozmični Mojstri iz vašega fizičnega Sonce, Venere in
Eteričnega Območja Zemlje sproščajo Mogočne Valove Ljubezni po vsej Zemlji.
V medsebojni povezanosti eno leto brez prestanka izlivajo izredno Božansko Ljubezen
v samo fizično območje oz. nižjo atmosfero vašega planeta.
Ta Ljubezen izvira od Božanske Matere v Velikem Središnem Soncu Univerzuma.
Imenuje se tudi Materin Element, Akašin Element, Univerzalna Življenjska Sila,
Sveti Duh, Ljubezenski Eter... in izpolnjuje celoten Kozmos.
Ti Žarki Ljubezni sijejo v notranjost vašega planeta, v morja, skozi površje in nižjo
atmosfero Zemlje ter skozi celotno človeštvo in vsa Kraljestva Življenja na njej.
Pomagajo stabilizirati tektonske plošče, obnoviti poškodovane dele planeta in
izropana naravna bogastva (vključno z zlatom in dragimi kamni). Ti Žarki obnavljajo
zemljo pod vašimi nogami.
Ljubezen se dviga iz zemlje navzgor skozi vas in vstopa v vaše srce – tj. prostor, ki
je namenjen, da se tam srečajo vaše misli in čustva.
Ta Ljubezen spodbuja širitev vaše srčne zavesti *. Iz vas začne odstranjevati
ljubezen, ki ni resnična oz. je le navidezna, narejena. Na ta način očiščuje vaše srce.
* Srce je dejansko središče vaše zavesti, ker se v njem dokončno vsidra
Žarek Luči oz. Življenjski Tok, ki se spušča k vam iz vaše Božje Prisotnosti (ki se
nahaja kot Telo Luči nekaj metrov nad vašim fizičnim telesom). Ta Žarek Luči in
Življenjske Sile ohranja Božji Plamen oz. Plamen Ljubezni v vašem srcu.
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In ko se potopite v meditacijo, lahko vse bolj in bolj občutite, kako se skozi vrh vaše
glave spušča v vas Sveti Duh in vse bolj vstopa v območje vašega srca ter iz njega
spodbuja dejavnost Resnične Ljubezni, ki se v valovih širi od vas na vse strani.
Če se zavestno odprete temu Prilivu, lahko prejmete izredno količino Ljubezni v
svoje bitje in svet. To lahko naredite na dva načina:
1. način:

Za približno 10 minut lezite ali sedite, se umirite in usmerite v svoji notranjost.
Povežite se s svojim srcem in iz srca se usmerite navzgor k Bogu ter k Bitjem Luči in
Ljubezni iz Eteričnega Območja Zemlje, Sonca in z Venere (lahko jih tudi navedete):

~

Ljubljena Mogočna Prisotnost JAZ SEM!
Ljubljena Mati VESTA ter vsa Mogočna Mojstrska in Angelska
Bitja Ljubezni iz našega Sonca!
Ljubljena Boginja VENERA ter vsa Mogočna Mojstrska in Angelska
Bitja Ljubezni z Venere!
Ljubljene Vnebovzete Mojstrske Matere in Boginje z našega planeta
– Mati MARIJA, Boginja KUAN YIN, Mojstrica NADA ...
Ljubljeni Nadangel ČAMUEL in ČARITY ter vsi Angeli Ljubezni Svetega Ognja!

~

Zdaj se odpiram mogočnemu Prilivu Ljubezni na Zemljo.
Vabim 10-kratno, 100-kratno povečanje Univerzalne Življenjske Sile
v fizično materijo svojega telesa.
Naslednjih 10 minut sem pripravljen, da prejmem
mogočne Reke Kozmične Ljubezni
v svoje telo, v svoje celotno bitje in svet.
Zahvaljujem se za to.
2. način:

Večkrat na dan se za nekaj trenutkov ustavite. Povežite se z Božanskim v sebi ter z
Vnebovzetimi in Kozmičnimi Mojstri ter izgovorite oz. odpošljite naslednjo molitev, Klic:

~

Nadvse hvaležen SEM, da Mogočna Bitja Ljubezni
iz Eteričnega Območja Zemlje,
našega fizičnega Sonca in s planeta Venere
izlivajo izredne Žarke Ljubezni na Zemljo.
Ti Žarki presijejo njeno notranjost, tektonske plošče, atmosfero, morja....
ter obnavljajo naš celoten planet in njegova naravna bogastva.
Ti Žarki očiščujejo srca ljudi,
s tem ko odstranjujejo iz njih neresnično ljubezen.
Ti Žarki se dvigajo iz zemlje navzgor skozme,
izpolnijo moje srce ter se širijo iz njega.
JAZ SEM odprt in sprejemljiv za to Ljubezen.
Nadvse hvaležen SEM za to.

~

Nato bodite približno 1 minuto (ali več) v tišini. Pri tem samo občutite in sprejemajte
Ljubezen ter dopustite, da se širi od vas v vseh smereh okoli vas v svet.«
vir: Radiant Rose Academy

prevod: Tomaž Pritekelj NB
~

www.jazsem.net

Nauke in Sporočila Vnebovzetih Mojstrov dobite v knjigah: • Mojstri in Sedem Žarkov (več knjig)
• JAZ SEM, KI SEM št.1-6 • Življenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja • Pot v Svobodo št.1-4 …
V začetku l. 2020 izide NOVA knjižica 'Zakladi Večnosti št. 1' – aktualno glede Nove Zlate Dobe.
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