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Ativação dos 4 Corações



 

Assim como os Discos Solares receberam o impacto do movimento da
Kundalini em Dezembro de 2004, ativando toda a cadeia dos 13 Discos, a
entrada de Gaia na Nova banda de Fótons despertou as memórias
planetárias.
Em 2010 quando a energia kundalini passou pela cadeia rochosa da
Antártida, Gaia liberou os registros de Lemúria e Atlântida e também de
MU (a terra originária do Universo de Dahl), neste tempo as pessoas
começaram a se lembrar e a acessar os registros em seus DNA's.
Todo esse processo de absorção de energia da Nova banda de Fótons pelo
nosso Sol, incrementa a sua massa repercutindo no magnetismo da Terra.
Esse ajuste eletromagnético afeta diretamente o nosso corpo energético,
a nossa consciência e o corpo físico.
Isso continuará a acontecer até o ano de 2026. Quanto maior for a nossa
coerência menores serão os efeitos físicos.
Realizar a CURA ANCESTRAL LEMURIANA nos ajudará a liberar as
memórias necessárias a nível de DNA para facilitar a conexão com as
informações que estão contidas nos cristais andromedanos programados
para nos dar acesso à ativação do 13º filamento de DNA que está
localizado dentro da nossa dupla hélice.
O objetivo do Filamento é levar a Humanidade para a Consciência
Unificada. Ele é a ponte unificadora das polaridades, e libera novas rotas
de informações para o cérebro, facilitando a reconexão dos hemisférios
cerebrais.
O acesso a este filamento só é possível quando acessamos devida
quantidade de luz cristalina e esse processamento depende da criação de
uma ponte com livre acesso, que conecta as 4 partes de Emanashi em nós:
os 4 corações. Assim os códigos de luz podem ser transmitidos e
integrados, abrindo o acesso ao filamento 13 do DNA.

Esse é o papel da Cura Ancestral Lemuriana, ativar os 4 corações criando a
ponte para acesso so filamento 13 do DNA humano. Preparando a todos
para o próximo passo da humanidade.
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Coração de Luz - 1º nível vibracional   
É a parte física da Luz dos Seres Humanos, que orienta,
conduz e transforma nossos níveis de luz. 
O coração de luz irradia a energia do Padrão de Luz
intraterrena para nós, permitindo que a nossa consciência
em todas as suas partes se aprofunde na realidade
intraterrena através do nosso cardíaco.
É o canal fundamental da inter-relação entre as realidades
intraterrenas e cósmicas.
É a ferramenta que canaliza o Cristal do Centro da Terra com
a Energia Cósmica.

Coração Intuitivo - 2º nível vibracional
Essa ativação nos conecta com a vibração raiz, da essência
da mãe Terra. É a ferramenta que canaliza a energia
magnética e telúrica, tendo sua matriz na vibração do
Planeta, na essência interna. Um padrão idêntico existe
dentro de cada um de nós.
Ativar esse padrão em nós, nos permite realizar uma
transformação mental, emociona, astral e terrestre. O
coração intuitivo se encontra no nível da alma, permitindo
criarmos novas condições com a essência da alma, gerando
os padrões de cura ou de saúde dos aspectos akáshicos da
alma, ajudando a desprogramar e transmutar o que nos
impede de conectar com a nossa Essência.
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Coração Espiritual - 3º nível vibracional   
O Despertar do Mundo Interior. O coração espiritual
organiza o Mundo interior do Ser Humano, colaborando e
conectando-se com os movimentos internos de cada Ser.
Esse acesso nos permite vivenciar a ascensão contínua, sem
retorno.
O coração espiritual emite o impulso de luz do Despertar
para todos os corações do Planeta e serve como suporte do
processo do Despertar Coletivo da Humanidade.

Coração Solar - 4º nível vibracional
Essa é a essência do Dom Solar. Essa ativação nos conecta a
este sistema operativo que se realiza entre os Seres
Intraterrenos para o uso de Cada Essência Solar.
O coração solar é o vínculo entro o Corpo de Luz Solar e o
Ego. Este coração ativado nos permite transcender o Ego em
direção ao Corpo de Luz Solar, onde está a nossa Essência
Solar. A chave para esse processo é a Atitude Espiritual
ativada nesse processo e o uso da Chama Carbo Diamante.
A verdadeira compreensão do nosso Ser Multidimensional.
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Iniciação do Conselho dos 13 Anciões Lemurianos
Essa é a iniciação que nos permitirá ativar os 4 corações e
realizar a Cura Ancestral Lemuriana em outras pessoas e
grupos.
Aqui você recebe os seus alinhamentos necessários para
tornar-se o Ativador dos 4 Corações para a Cura Ancestral
Lemuriana.


