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Publicado: 05 Ago 2017 13:58 PDT Pedido de Cura através da Arcturians Advanced Light Technologies. Eles nos ajudam com tecnologia avançada. Eles não são nossos salvadores. são nossos irmãos mais velhos que nos ajudam em nosso despertar para a consciência pura. Eu (nome
completo)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________in
a Câmara de Síntese Luminosa na espaçonave Arcturian para que sua energias luminosas de alta frequência circulam em todos os meus 32 corpos sutis, em minhas 12 dimensões paralelas da consciência. Depois disso, peço que ancorram e ativem a tecnologia de integração on-line enquanto ainda estou na Câmara de Síntese de Luz. Também peço uma inclusão no Programa de Aumento do Quociente Leve no meu campo de energia para que meu gradiente leve no meu coração aumente, e eu possa levantar todo o meu ser. (Com
esta tecnologia, os turners de arco circulam luz de alta frequência através do sistema de grade de forma isolada e específica, em vez de espalhá-la por todo o corpo como antes. Sua função é fortalecer, curar e energizar os sistemas de grade do corpo) Peço ao Lorde Arcturo e aos Arcturianos que me levem para o corpo espiritual de sua nave espacial e me coloquem na Câmara Leve Arcturiana (uma espécie de banco de subida, um poderoso efeito de cura no veículo físico) para a construção de um quociente de luz aumentada em meu
coração. E peço permissão para ter aulas sobre aperfeiçoamento pessoal com os arcturianos através da Câmara de Troca de Informações. Convoco Lorde Arcturo, Sanat Kumara e Djwhal Khul, e peço-lhe a graça divina para acelerar minha evolução para que eu possa, assim, cumprir minha missão espiritual na Terra. Peço que me levem para a câmera do mecanismo para curar meu corpo físico, emocional, mental e espiritual estou ciente de que não há nenhum problema físico neste universo que eles não sejam capazes de curar com
o uso desta câmera. Peço especialmente que você trate e cure o problema na minha (digamos o problema de saúde) Peço descontaminação e correção genética de todos os corpos envolvidos na doença. Peço que normalize meu sistema endócrino e taxas de colesterol e tenha seu sistema imunológico ativado. Peço-lhe uma varredura completa, verificação e limpeza dos meus 32 órgãos. Correção e verificação de anomalias no meu DNA, minha glândula e padrão endócrino. Desbloqueie em todos os chakras, em cada ponto do
meridiano do meu corpo físico. Peço a remoção de todos os tipos de implantes e chips de ordem multidimensional e hologramas do meu corpo Peço que administrem e ativarem 12 fios de DNA e se transferirem do meu corpo etéreo para o meu corpo físico. (Com tecnologia arcturic avançada, eles podem fazer qualquer coisa imaginável que seja positiva na natureza e na promessa espiritual) Peço-lhe, por favor, que ancore a tecnologia eólica para a purificação de prana (produzindo um vento que limpa todos os nossos seres etéreos)
para eliminar todos os mucos, todas as impurezas essenciais do meu meridiano, chakras, nadis, veias, artérias e capilares etéreos. (você sentirá imediatamente um calor no tronco - sinal de que o processo está sendo ancorado) Peço-lhe para se colocar em todos os meus chakras e abrir os quartos em cada um deles. (Cada chakra tem 7 níveis e 3 quartos. O mais íntimo deste último se abre para inchar para o presente, o passado, e para liberar a ilusão do passado. Ajuda a unir o coração, vontade, mente e fonte.) Agora peço à equipe
do PMA (composta por: Deva Hyperluminous Healing, Pã, Unidade Médica da Grande Fraternidade Branca e superior I) para reparar qualquer dano isquêmico, dano nos nervos ou vazamento na minha coluna. (A tecnologia eólica para purificação de prana é até ótima a ponto de ocupar uma sala ou auditório inteiro, mas também pode ser miniatura para caber em qualquer chakra) Também peço que me levem à Câmara de Amor e Alegria para que eu possa aprender a ser feliz e amar sem medo. Invoco o Senhor de Sírius e Sanat
Kumara, bem como técnicos, assessores do templo e a equipe de cura dos arco-tours, e peço-lhe para ancorar durante o sono de todos os feixes de luz contendo informações das universidades superiores de Sírius. Rezo para que essa informação luminosa seja programada na minha mente subconsciente e no meu sistema de quatro corpos para favorecer minha futura missão na Terra, o aumento do quociente de luz e aceleração ascensional. O disco eletrônico dos Arcturianos peço ao Sr. Arcturo para ancorar a Tecnologia de Placas
Arcturianas pela grade dimensional e implantar a placa eletrônica totalmente em todos os meus 36 chakras para realizar na minha conclusão da 7ª Iniciação. O implante está agora localizado em: Grade de Chakra Tridimensional (Chakras 1 a 7) Grades de chakra quadridimensionais (chakras 8 a 15) Grades de chakras penta-dimensionais (chakras 16 a 22) Grade de chakra hexadimensional (chakras 23 a 29 ) Grade de chakra hepdimensional (chakras 30 a 36): Chakra 236 – Chakra da Coroa 35 – Terceiro Olho Chakra 34 – Garganta
Chakra 33 – Classe cardíaca de chakras octodimensionais (chakras 37 a 43) Grades de chakras enesthed (chakras de chakras octodimensionais (chakras 37 a 43) Grades de chakras enesthed (chakras de chakras octmensodiionais chakras (chakras 37 a 43) Grades de chakras enesthed (chakras de chakras enesthed (chakras de 37 a 43) Grades de chakras enesthed (chakras dos chakras octodiionais 37 a 43) Grades de chakras enesthed (chakras de 37 a 43) Grades de chakras enesthed dos chakras enesthed (chakras dos chakras
octodimensionais 44 a 50) (o disco eletrônico está enraizado no chakra do terceiro olho. Este cartão reflete a luz e ajuda a mente a sintonizar a mente mais alta. Amplifica oniscientemente e combina a tríade espiritual superior (mente superior, intuição e vontade espiritual) com o conjunto formado por corpo, coração, monod e coração Também temmedo de ver com uma ancoragem de uma estrela de seis pontas e também ajuda para acelerar a ancoragem e realizar dois chakras 35 a 36 no chakra da coroa. Ajuda também não desenvolve
capacidades bilocacao, teletransporte e telepata). Gratidao Fonte: Dr. Joshua Stone do livro Mistérios Escondidos Clique aqui para baixar ou iluminar Códigos Arcturianos em pdf. 1º Origem: Observação cósmica Veja mensagens de milho dos Arcturianos Aqui estão códigos de energia para a cura arcturiana. Eles foram projetados para serem usados como ferramentas espirituais para a vida cotidiana de forma rápida e fácil, e agiram imediatamente. Com a prática diária, eles ajudam a perder o medo, para que todas as pessoas possam
possuir suas ações e suas vidas, deixar o amor e a luz guiarem suas ações. Por sua vez, eles ajudam abrindo canais com energia limpa e curativa, ajudando a lembrar as qualidades e dons inatos do homem, despertando suas habilidades de sono. Cada símbolo arcturico é cuidadosamente trabalhado com amor infinito da quinta dimensão e é capaz de se adaptar às necessidades de cada pessoa, permitindo um despertar eficaz e personalizado para cada ser. Todos os símbolos arcturicos podem ser aplicados a pessoas, grupo de
pessoas e situações, tanto atuais, passadas quanto futuras. Para que são? Símbolos arcturianos ajudam a liberar os arranjos mentais e paradigmas em que está submerso, e ajuda a perder o medo. Na prática, proporcionam abertura, desbloqueio e harmonização dos chakras, compreensão de situações físicas a partir do espiritual, aumento da frequência vibratória, cura, proteção, iluminação, eliminação do estresse, conexão com o amor verdadeiro, purificação de energias negativas, desbloqueio de dons naturais, proliferação de
sementes de despertar espiritual, entre muitas outras coisas... Como eles conseguiram? De Arcturus e através de Laura Boucher, os símbolos incompreensíveis foram canalizados, para ajudar o despertar espiritual do homem, para lembrar sua essência, e ser encontrado como um ser de amor e paz. Como você aprende? Os símbolos são ensinados através dos seminários dados. Não há necessidade de ter conhecimento prévio, apenas estar ansioso para ir ainda mais para o despertar espiritual. Os primeiros 3 níveis são aprendidos
em conjunto com a Cura Arcturiana. Deve-se notar que os símbolos podem ser usados complementando a cura arcturica ou sozinhos em situações, pessoas, grupos de pessoas, etc... Inscreva-se » Quantos níveis são e quais são os níveis? Os símbolos arcturianos consistem em 6 níveis, três dos quais são aprendidos em conjunto com a Cura Arcturiana. Os três níveis restantes são ensinados a complementar a cura arcturica e a contribuir para a jornada espiritual diária e ajudar os outros. O primeiro nível começa e aprende cura física
e símbolos correspondentes Nível 1. O segundo nível começa e aprende cura mental/emocional e correspondente nível 2 Símbolos Arcturianos. O terceiro nível começa e aprende a cura energia/aurica e os símbolos arcturianos correspondentes nível 3. Os níveis 4, 5 e 6, que podem ser aprendidos juntos, começam e ensinam símbolos arcturicos mais específicos, a serem usados no cotidiano, contribuindo para o caminho espiritual, para ajudar os outros e complementar a cura arcturica. Como se tornar Mestre de Técnicas Arcturicas:
Cura e Símbolos? Para ser mestre das Técnicas Arcturianas você deve ter completado todos os 6 níveis de técnicas arcturicas: níveis 1, 2 e 3 de curador arcturic e símbolos arcturial e níveis 4, 5 e 6 de símbolos arcturicos, e então ser capaz de realizar o domínio das técnicas arcturic. O mestrado pode ser aprendido após 6 meses de conclusão do nível 6 e deve re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-recursed on-line de todos os níveis pelo menos uma semana antes de completar o seu mestrado. O valor da recursa
está incluído na Retribuição do Enfrentamento. Quando você terminar, você também pode acessar o nível de domínio online e o site somente para professores. Todos os níveis em seu modo online podem ser alcançados quantas vezes desejarem. Símbolos arcturianos são ferramentas para conseguir isso. Ferramentas que permitem abrir canais de energia arcturiana que ajudam a se tornar mais harmonizados e, assim, conseguem lembrar. Bem-vindos a esta grande jornada memorial onde voltaremos às nossas verdadeiras origens:
Amor e Unidade. Amemos um ao outro porque somos todos perfeitos e harmonia. Para ver o vídeo explicativo do conteúdo do Seminário arcturiano de Cura e Símbolos, clique abaixo:
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