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SEVG• •Ç•NDE YÜRÜMEK
KALB• AÇMAK

Bu Ra-Sheeba’n•n yeni Enerji’sinin ba•lang•c•d•r.

Sevgililer, hepiniz üstadlars•n•z ve bilincinizi ruhla ayn• hizada olacak biçimde yükseltmi•
bulunuyorsunuz. Bu kadar k•sa zamanda bunun mümkün olaca••n• dü•ünmüyorduk ama siz
gerçekten Tanr•’n•n •lahi Meleklerisiniz ve uyan•k oldu•unuz zaman içerisinde çok i•
ba•ard•n•z.
Yeni Enerji sizi bekliyordu ve •imdi içinizin tamam•na ak•t•lacak. Bu sadece Kalbinizi
Açmak’la ba•layabilir. Defalarca kalbinizi açman•z söylendi ve isteklili•inizle Yaratan’a
gerçekten Tanr• ve Evrenin içindekilerle hizada olan k•sm•n•z• hat•rlamay• arzulad•••n•z•
gösterdiniz.
Kalp merkezinizi açman•zda size yard•mc• olacak baz• semboller vermi• bulunuyoruz.
Bunlar bir cerrah•n eski DNA’y• ç•kar•p yenisini ekmesi gibi olacakt•r.
Biz bunu siz derin meditasyondayken yapaca••z. ‘Uyutulacaks•n•z’ ve Ruh taraf•ndan
ameliyat edileceksiniz. •u an burada olmayan ba•ka Ra-Sheeba Masterlar• için de
yapabilirsiniz.
Sizden olman•z• istedi•imiz nokta •unu söyledi•iniz noktad•r:
“Evet, Tanr•m haz•r•m, Tanr•’yla gerçekten yürümek için kalp merkezimi açmak için istekli
ve haz•r•m”
Gerçekten bu noktada oldu•unuzda, semboller çizildi•inde ka• ve göz aras•nda
de•i•tirilebilirsiniz. Kalp merkezinizin aç•ld•••n• hissedeceksiniz. Tanr•sal Varl•••
hissedeceksiniz ve sevgiyi hissedeceksiniz.
Yeni Enerji’yle hareket etti•iniz h•za •a••rmay•n. Bu size hepinizin kald•rabilip kabul
edebilece•iniz noktada oldu•unuz için verilmi•tir.
Bu an• büyük bir ümit ve ne•eyle bekledik.
•nsano•lu Yükselmeye haz•r!!
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ASAILA – SU

KALB•N ÜZER•NE çizilir

Bu haz•rlanma sembolüdür. Bu kalbi açman•n anahtar•d•r.
Kalp Merkezi’nin aç•l••• çok önemli ve asl•nda o kadar basittir ki.
Bu sembol Ejderha Uçu• Meditasyonu s•ras•nda Kristal Ma•ra’da kristaller üzerinde yatarken
yap•labilir.
Ayn• zamanda bir Ra-Sheeba seans• s•ras•nda da yap•labilir.
Asaila-Su Kalp Merkezi’nin üstüne çizilir. Ameliyat yapan bir cerrah gibi göreceksiniz.
Eski DNA ç•kar•l•p, yerine yeni DNA yerle•tirilecektir.
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HAK•KAT •Ç•NDE YÜRÜMEK

Sevgililer, yürümekten çok bahsedece•iz.
Yürümek ne demek? Herkes ayn• h•zda m• yürür? Herkes ayn• yolda m• yürür?
Bahsedece•imiz yürümek ruhsal yolda yürümektir.
Bu yol boyunca i•aretler, ve bunlar yol tarif ederler ve sizin için do•ru yol oldu•unu
göstermek için buradalar. Varmaya çal••t•••n•z noktaya eninde sonunda varacaks•n•z.
Ço•unuz bu yolda çok uzun bir süredir yürüyorsunuz ve bu yol zorla•t•kça yoruluyorsunuz.
Biz diyoruz ki, yol sadece size zorla••yormu• gibi görünüyor. Bu yolda yürümeyi o kadar
harika ba•ar•yorsunuz ki ne kadar mesafe katetti•inizi ve ne kadar de•i•ti•inizi
unutuyorsunuz. •imdi pes etmeyin diyoruz.
Hakikatiniz, bu yolculu•a ilk ba•lad•••n•zda tutundu•unuz bir•eydi. Aileniz, arkada•lar•n•z
gibilerden, etraf•n•zdakilerden çok farkl• olmu• olabilir. Ama farkl• bir yol ald•••n•z•
umursamad•n•z. Sizin için ayd•nlanmayd•! Her•ey mant•kl• geliyordu de•il mi?
•imdi geriye bak•yorsunuz ve baz• akrabalar•n•z ve arkada•lar•n•z•n geride kald•••n•
görüyorsunuz, ama bak•n kaç tanesi sizinle yolculu•a ç•kmaya karar vermi•! I••••n•z•
birço•unun görmesi için par•ldat•yorsunuz, görüyorlar ve onlar da kendi Hakikat’lerinde
yürüyorlar.
Herkes farkl• bir h•zla yürür. Baz•lar• di•erlerinden daha h•zl• ayd•nlan•yor. Baz•lar•
di•erlerine nazaran daha fazla ‘görüyor’, baz•lar• daha fazla ‘duyuyor’ baz•lar• ise daha fazla
‘yap•yor’. Ama bu sizden daha iyi olduklar• anlam•na m• geliyor? Hay•r! Bu onlar•n sizden
farkl• bir h•zda yürüdükleri anlam•na geliyor. Baz•lar• birçok geçmi• hayat ya•am••t•r ve bu
hayatlar içinde birçok ruhsal yolun üstünden geçmi•tir ve böylelikle bu hayatta
uyand•klar•nda geçmi• hayatlar•nda deneyimledikleri ruhsal arma•anlar• ‘hat•rlad•lar’.
Hepinizin ayn• yolda oldu•una dair i•aretler nelerdir? ••aretler; hepinizin ayn• sebep için
birle•mesi, hepinizin kalbinizi Tanr•’ya açmas• ve hepinizin Tanr•’n•n bir parças• oldu•unu
hat•rlamas•d•r. Hepiniz dünya anan•n yükseli•ine ve kendi yükseli•inize yard•m ediyorsunuz.
Hakikat •çinde Yürümek üzere verilen semboller size yard•m amaçl• verilmi•tir ve I••k
Bedenininizin üstüne yerle•tirilir, özellikle Taç ve Kalp çakralar•n•z ve Üçüncü Gözünüzün
üzerine. Bu semboller Hakikatinizi berrakla•t•racakt•r. Hakikatinizin üzerine kurulu olan
Ruhsal Yolunuzu ayd•nlatacaklard•r.
Hakikatinizde yürümenize yard•mc• olacak bu kutsanm•• sembolleri size vermemize izin
verin.
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RAY-LU

Taç, kalp ve al•n çakralar•n•n üzerine çizilir.

Ray-Lu Gerçek •çinde Yürmenin enerjisini getirecek semboldur. Bu sembol Gerçek •çinde
Yürümenize yard•mc• olur. Tac•n içine gelir, a•a••ya pineal beze; Ruhsal I••k içinde
görece•iniz üçüncü gözün içine ve sonra a•a••ya Kalp Merkezi’ne. Orada Hakikat içinde
Yürümenize yard•m edecek Gücü içinizde görebilirsiniz.
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KAYLA

TÜM BEDEN üzerine çizilir.

Bu sembol Hakikatiniz •çinde Yürümek için niyetinizi sa•lamla•t•rmak amaçl• kullan•l•r.
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•LAH• GÜVEN

Sevgili ustadlar, sizin tanr•sall•••n•za sesleniyoruz!!
•lahisiniz. Tanr•’dans•n•z, Tanr•s•n•z. Ayaklar•n•z• y•k•yoruz ve huzurunuzda olmay• •eref
say•yoruz. Dünya’n•n Yükselmesindeki rolünüz için te•ekkürler!!

•lahi oldu•unuzu fark ettiniz mi, buna inan•yormuydunuz? Bir k•sm•n•z hay•r, ben sadece
insan•m diyor. Yan•ld•••n•z nokta budur, siz insan deneyimi geçiren Tanr•’n•n
meleklerisiniz. Üçüncü boyuta geldiniz diye as•l varolu•unuzu b•rakmad•n•z.

Biz, sizin Ejderha Karde•leriniz, size tanr•sal yan•n•z• hat•rlatmak için buraday•z. Daha
önceki kanall•klardan birinde size •lahi Güven’in ne oldu•unu göstermi•tik. Kendinize
güvenmektir, ilahi ve Tanr•’dan olan k•sm•n•za güvenmektir. Tanr• oldu•unuzu
hat•rlamakt•r.

Ayd•nlanm•• insanlar olarak yapabilece•iniz çok •ey var ve sizi oraya Ra-Sheeba’n•n Yeni
Enerji’siyle götürece•iz.

Ra ve •sis bu yeni enerjiyi birle•erek ortaya ç•kard•lar.

•nsano•luyla titre•imlerinizi yükseltmeniz için çok uzun zamand•r birlikte çal•••yorlar. •lahi
Güven hissetmenize devam etmeniz için sembolleri enerji alan•n•za yerle•tirmenize yard•m
etmek için bugün buradalar.
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KLAY-DOR
Taç çakran•zda ba•layarak bedeninizin üzerine, ayaklara kadar çizilir.
DO•RULAMA:
Tanr•sal Varl•••m• onurland•r•yorum
Her•eyin Yüksek Hayr• ve •yili•i için oldu•una Güveniyorum
Tanr• Sevgi’dir, Ben Sevgiyim, Tanr•’ya Güveniyorum
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MAR-LEE
TÜM BEDEN üzerine çizilir.
Bu sembol •lahi Güven hissinin varolmas•nda yard•mc• olur. Sembollerin Enerji Alan•n’a
sa•lamla•t•r•lmas• için kullan•l•r.
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TOPRAK ANA’NIN ÜSTÜNDE YÜRÜMEK
Sevgili,
Yeni semboller Ra-Sheeba’n•n Yeni Enerjisinin •çinde Yürümenin bir parças•d•r. Bundan
öncekiler Sevgi •çinde Yürümenin bir parças• iken, bu yeni semboller Toprak Ana’n•n
Üstünde Yürümenin bir parças•d•r.
Bu semboller Toprak Ana’n•n ve böylelikle sizin 5. Boyuta mezun olman•za yard•mc• olmak
içindir.
•kinci sembol aktive olmaya ba•layan çakralar için ayaklar•n üzerine birer birer çizilir.
Ejderha Grid’leri 17 Ocak 2008’de Avustralya’da aktivasyonlar•n• bitirince, bu semboller
I••k ••çileri vas•tas•yla enerjiyi mühürlemekte yard•mc• olacaklard•r. Ayn• zamanda
DNA’n•z•n içindeki aktivasyonuda mühürleyeceklerdir. Ra ve •sis bu i•i yürütüyorlar.
Toprak Ana’n•n üstünde yürümü• olan, onu onurland•rm•• olanlar, Atalar ve Gözetimciler
Ruh Rehber veya E•likçiler olarak size yard•mc• olmak üzere geldikleri için birçok insan bu
aralar rehber de•i•ikli•i geçiriyor olacaklard•r.
Evren sizi içten seviyor.
Pen Gough
Toprak Ana’n•n Üstünde Yürümenin Yeni Sembolleri •öyledir:
1. WEE ARK
2. ULDEN
3. WADJET
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WEE ARK

(Toprak Ana’n•n •çindeki Negatif Enerjinin Transmutasyonu •çin)
ÜÇÜNCÜ GÖZÜN ÜZER•NE çizilir.
Bu sembol tüm I••k ••çilerinin Evren’den Toprak Ana’n•n içine ve ondan akan enerjinin
transmutasyon yapmas•nda yard•mc• olabilmeleri içindir.
Ki•i ba• a•r•s• ve ba• dönmesi hissedebilir ancak bu geçicidir.
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ULDEN

(Entegrasyon)
AYAK TABANLARININ ÜZER•NE Ç•Z•L•R.
Bu sembol siz ve Toprak Ana’n•n 5. Boyut’a mezun olman•za yard•mc• olmak içindir.
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WADJET

(•nsano•lunu Ruh ile Birle•tirmek)
SAKRAL ÇAKRA ÜZER•NE Ç•Z•L•R.
Bu Toprak Ana’n•n Üstünde Yürümenin üçüncü sembolüdür. Bu sembol, Ejderha ‘Grid’
Aktivasyonu ile birlikte çal••arak insano•lunu Ruh ile B•R olmas• için bütünle•tirir. I••k
••çilerinin yard•m•yla bu semboller enerjinin mühürlenmesine yard•mc• olur. Hepinizin
içinde Ejderha ‘Grid’ini ve DNA’n•z• aktive eder.
Bu i•i •S•S ve RA yürütür.
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