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PROCHÁZKA LÁSKOU
OTEVÍRÁNÍ SRDCE
To je po•átek nové energie Ra-Sheeba.
Naši milovaní , jste všichni Mistry a pozvedli jste vaše v•domí k bodu ,
kdy vaše bytost je v jedné p•ímce s Duchem.Nepomysleli jsme si , že to bude
v tak krátkém •asovém úseku , ale vy jste opravdoví Posvátní Boží And•lé a
dokážete mnoho v tomto •asovém úseku , ve kterém jste probuzeni.
Nová energie •eká na vás a nyní ji budete mít k dispozici , aby se
rozlévala uvnit• vaší dokonalé bytosti.
Tento d•j m•že za•ít otev•ením vašeho srdce.•eknete si mnohokrát a
ochotn• , že otev•ete vaše srdce , a •eknete si to ve vaší dobré v•li to uskute•nit
, abyste ukázali Stvo•iteli , že se vskutku chcete rozpomenout na tu •ást Vás ,
která je v jedné p•ímce s Bohem a s tvo•ením v celém Vesmíru.
P•edali jsme vám n•které symboly , které vám pomohou v otev•ení
vašeho srde•ního centra.Tyto symboly budou fungovat jako chirurg , který
vyjímá starou DNA a implantuje novou DNA.
Budeme tento proces provád•t , zatímco vy budete v hluboké
meditaci.Budete „uloženi ke spánku„ , jako tomu bylo, a budete operováni
Duchem.M•žete tento proces provést také pro další Mistry Ra-Sheeby , kte•í
nejsou práv• p•ítomni.
Žádáme vás , abyste p•ebývali v prostoru , který vyjad•uje : „Ano , Bože
, jsem p•ipravený , ochotný a schopný mít své srde•ní centrum otev•ené , abych
mohl opravdu krá•et s Bohem.“
Když jste skute•n• v tomto prostoru , m•žete být zm•n•ni v mžiku oka
prost•ednictvím symbol• , které budou vloženy do tohoto výše definovaného
prostoru.
Budete cítit , že srde•ní centrum je otev•eno.Budete poci•ovat Boží
P•ítomnost , budete pocítíte Lásku.
Nebu•te udiveni rychlostí , kterou cestujete s Novou Energií.Tato Nová
Energie vám byla dána , protože vy jste všichni p•ipraveni ji obdržet.
•ekáme na tento okamžik s velkým o•ekáváním a radostí.
Lidstvo je p•ipraveno k V Z E S T U P U !

ASAILA - SU
Kreslit p•es srdce
Je to p•ípravný symbol . Je to klí• k otev•ení srdce.Otev•ení
srde•ního centra je tak d•ležité a p•ece tak jednoduché.Tento symbol
m•žete užít b•hem meditace Dra•ího Dechu , p•i které budete
v Krystalové jeskyni ležet na l•žku z krystal•.Symbol m•že být také užit
b•hem seance Ra-Sheeby.
Symbol ASAILA budete kreslit p•es srde•ní centrum.Tento proces
bude patrný jako chirurgická operace.Stará DNA bude ze srde•ního
centra vyjmuta a bude do n•j vložena nová DNA.

CH•ZE PRAVDOU
Drazí moji , hovo•íme p•íliš mnoho o procházení pravdou.
Co znamená procházka? Prochází se každý tím samým tempem? Prochází se každý tou samou
stezkou?
Procházka , o které budeme hovo•it , je procházka spirituální stezkou.
Podél této spirituální stezky jsou ukazatele sm•ru , které ukazují sm•r a jsou tam , aby vám
ukazovaly , že tato stezka je ta správná pro nás.Nakonec se dostanete tam , kam sm••ujete.
Mnoho z vás prochází touto stezkou dlouhý •as a vaše únava roste , jak se stezka stává
obtížn•jší.
•íkáme vám , že se vám to jen zdá , že se stezka stává strm•jší . Vykonáváte velkolepou práci
p•i tom , jak procházíte touto stezkou , zapomínáte , z jaké dálky jste p•išli a jak mnoho
m•níte.Nyní to nevzdávejte !
Vaše pravda je to , co vás podpo•í , když poprvé vstoupíte na tuto stezku.Tato vaše stezka se
bude možná velmi lišit od stezky jiných lidí okolo vás , p•átel , rodiny, atd.Ale vy jste
nev•novali pozornost tomu , že si volíte jinou cestu.Pro vás to bylo osvícení! To všechno
m•lo smysl , ano nebo ne?
Nyní se ohlédn•te .N•kte•í z vašich p•átel a p•íbuzných z•stali za vámi , ale podívejte se , do
jaké míry se rozhodli vykonat tu samou cestu s vámi! Vy zá•íte a vaše sv•tlo zá•í pro mnoho
lidí , aby vaše sv•tlo vid•li , oni ho vidí a oni také krá•í ve své pravd•.
Každý se ubírá vlastním tempem.N•kte•í se stávají osvícen•jší více než druzí.N•kte•í „ vidí „
, n•kte•í „ slyší“ , n•kte•í jsou „výkonn•jší „ více než druzí.Znamená to ale , že jsou lepší než
vy ? Ne, není tomu tak.Znamená to , že oni se ubírají svým vlastním tempem.N•kte•í prožili
mnoho život• , ve kterých cestovali na mnoha spirituálních stezkách a tak v této inkarnaci ,
kdy jsou probuzeni , si p•ipomínají tyto spirituální dary , které používali v minulých životech.
Jaké jsou p•íznaky, které máte vy všichni na té samé cest• ? Všichni jste sjednoceni z tohoto
samého d•vodu , všichni máte otev•ené vaše srdce Bohu , a všichni jste uznáni jako •ásti
Boha.Vy všichni pomáháte Matce Zemi ve vzestupu a pomáháte ve vzestupu také sami sob•.
Symboly vám byly p•edány , aby vám pomohly , Procházka vaší pravdou bude vsazena do
vašeho sv•telného t•la , zejména do Korunní •akry , •akry 3.oka a do •akry srde•ní.
Tyto symboly objasní vaši pravdu.Budou osv•covat vaši cestu na vaší spirituální stezce , která
je založena na vaší Pravd•.
Dovolte , abychom vám p•edali tyto požehnané symboly , aby vám pomohly pokra•ovat
v procházce vaší pravdou.

RAY – LU
Kreslit p•es Korunní •akru , •akru 3.oka a Srde•ní •akru

KAYLA
Kreslit p•es celé t•lo

POSVÁTNÁ PRAVDA
Milovaní Mist•i , hovo•íme k vašemu Božství!!
Jste božští . Pocházíte z Boha , jste B•h.Omýváme vaše chodidla a
poci•ujeme to jako poctu být ve vaší P•ítomnosti.D•kujeme vám za
vaši ú•ast na vzestupu Zem•!!
Uv•domili jste si to , uv••ili jste , že jste božští ? Je to •ást vás , která
•íká ne , já jsem jen •lov•k.Zde d•láte chybu , vy jste And•lé Boha ,
kte•í mají lidskou zkušenost .Jen proto , že jste sestoupili dol• do
3.dimenze neznamená , že se vzdáte své pravdivé existence.
My , vaši Dra•í Brat•i , jsme zde , abychom vám p•ipomenuli vaše
božství.V p•edchozích projevech zprost•edkovaných námi , jsme vám
ukázali , co je Boží Pravda.Je to d•v•ra ve vaši Bytost , d•v•ra v tu
•ást vaší Bytosti , která je B•h a která pochází od Boha.Je to
vzpomínka na to , že jste B•h.
Je toho tolik , co budete schopni vykonat jako osvícené Bytosti , a my
vás tam dovedeme s touto novou energií Ra-Sheeba.
B•h RA a Bohyn• ISIS jsou proniknuti touto novou energií.Pracují
s lidstvem již dlouhý •as , aby mu pomohli zvýšit vibrace.Dnes jsou
zde , aby pomohli vsadit symboly do vašeho energetického pole ,
abyste mohli pokra•ovat napln•ni Posvátnou Pravdou na vaší stezce.

KLAY- DOR
Kreslete tak , že za•nete u Korunní •akry , poté p•es celé t•lo k chodidl•m , kde
skon•íte .
AFIRMACE :
Velebím mou Boží P•ítomnost
V••ím, že vše je konáno pro nejvyšší v•li Boží a Boha
B•h je Láska
Já Jsem Láska
V Boha Já v••ím

MAR-LEE
Kreslit p•es celé t•lo
Tento symbol pomáhá v držení Boží Pravdy.Je používán k upevn•ní symbol•
uvnit• energetického pole.

PROCHÁZKA NA MATCE ZEMI
Drazí moji ,
Tyto nové symboly jsou •ástí Procházky novou energií Ra-Sheeba.Zatímco
p•edešlé symboly byly ur•ené pro Procházku Láskou , tato nová •ást je ur•ená
pro Procházku na Matce Zemi.
Tyto symboly jsou pro pomoc Matce Zemi vzestoupit , my všichni
vzestupujeme postupn• do 5.dimenze.
Druhý symbol bude kreslen p•es chodidla , postupn• , ve sm•ru •akry , která je
tím aktivována.
M•žete kreslit tyto symboly p•es skupinu na Posvátných Místech.To také
pom•že Matce Zemi.
Až Dra•í M•ížka dokon•í svou aktivaci 17.•ervence 2008 v Austrálii , tyto
symboly pomohou upevnit energii prost•ednictvím energie Pracovník•
Sv•tla.Bude rovn•ž upevn•na aktivace uvnit• vaší DNA.B•h RA a Bohyn• ISIS
bdí nad tímto procesem.
Mnoho z vás bude v této dob• m•nit své pr•vodce , protože ti , kdo krá•í po
Matce Zemi a velebí ji , P•edch•dci a Strážci , p•išli jako Duchovní Pr•vodci ,
aby vám pomohli.
Jste draze milovaní Universem.
Pen Gough
Nové symboly na Matce Zemi jsou :
1.WEE ARK
2.ULDEN
3.WADJET

WEE ARK
( pro p•em•nu negativní energie na Matce Zemi )
Kreslit p•es •akru 3.oka
Tento symbol je pro všechny pracovníky Sv•tla , aby m•li možnost být
nápomocni p•em•n• energie sm•rem z Universa na Zemi a sm•rem ze Zem• do
Universa.
N•kdo m•že zakusit bolesti hlavy nebo závrat• , ale to p•ejde.

ULDEN
( SJEDNOCENÍ )
Kreslit p•es chodidla
Tento symbol slouží pro pomoc Matce Zemi v jejím vzestupu a též ve
vašem vzestupu do 5 dimenze.

WADJET
( Sjednocení lidstva s Duchem )
Kreslit p•es sexuální •akru
Je to 3.symbol procesu „ Procházka nad Matkou Zemí“ .Tento symbol bude
pracovat s Dra•í M•ížkou Aktivace a bude sjednocovat lidstvo s Duchem
v jedno.Tyto symboly budou pomáhat pe•etit symboly v míst• •innosti všech
Pracovník• Sv•tla .To bude aktivovat Dra•í M•ížku a DNA uvnit• vás všech.
B•h RA a Bohyn• ISIS bdí nad touto •inností.

