Rakkaudentähden Tasku KristalliRukous -Kirja
Taittele rukouskirja pienemmäksi ja pidä sitä lompakossa tai käsilaukussa aina mukana. Päivän mittaan ota tarvittaessa rukous esille. KristalliRukousten säännöllinen käyttö tasapainottaa
elämäsi värähtelyt uuden ajan jälkeisen ajanjakson, Uuden Ulottuvuuden, korkammalle valotasolle. Jotta saisit rukouksista kaiken parantavan voiman käyttöösi, voit pyytää Rakkaudentähdestä
itsellesi aktivoinnin alla oleville kristallienergioille. Liitämme Sinut Kristalliverkkoon ja Kristallien suojelijaperheeseen. Aktivoimme, puhdistamme ja hoidamme Kristallienergioita keskiviikkoisin
klo 21 Kristalliverkon ja Suojelijaperheen kautta. Kristalleista pitävät huolta korkeat valo-olennot, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen suojella ja ylläpitää niiden värähtelyä sisäisillä tasoilla.
Toimi näin: Maksa 15,90 Rakkaudentähden Tilille FI2857447720032247 BIC OKOYFIHH (574477-20032247) ja laita maksun viestiksi oma nimesi ja puhelinnumerosi. Saaja Rakkaudentähti.
Lähetämme Sinulle tekstiviestinä oman suojelijamantrasi sekä tiedon, milloin Kristalliverkon aktivointisi lähetetään. Kirjoita alle tekstiviestinä saamasi Kristallin suojelijan nimi sekä mantrasi:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Voit vapaasti lähetää tätä KristalliRukous Kirjaa eteenpäin ystävillesi ja tulostaa/monistaa sitä asiakkaillesi. Pyhä Rukouksemme on, että kirja saavuttaisi kaikki henkiset ihmiset ja kulkisi
jokaisen mukana edistämässä valon virtausta meidän kaikkien elämään! Jos tahdot antaa kirjan lahjaksi, kirjoita maksun viestiin lisäksin lahjan saajan nimi sekä juhlapäivä, jolloin annat lahjan.
Rakkain Terveisin, Rakkaudentähti Lisää tietoa AtlantisEnkeliKristalli -energioista www.rakkaudentahti.net
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kultainen Parantava Kristalli

Indigon Sininen Ohjauksen Kristalli

Purppuran Punainen Suojaava Kristalli

Kultainen Parantava Kristalli sisältää Buddhisen tason kultaista
parantavaa valoa. Sen mukana tulee vanhoja parantamiseen
erikoistuneita enkeleitä, joilla on paljon Pyhiä Kultaisia symboleja
mukanaan. Enkelit tahtovat työskenellä kanssamme arjessa ja
eheyttää koko ihmiskuntaa. Parannus on tehokkainta silloin, kun
pyydät sitä virtaamaan myös ihmiskunnalle.

Indigon Sininen Kristalli tuo ikiaikaisen Kuninkaallisen viisauden
energian elämäämme. Kristallia voi käyttää aina, kun koet
epäselvyyttä ja ohjauksen tarvetta elämässäsi. Kristalli toimii hyvin
työpaikoilla ja ryhmätilanteiden apuna.

Purppuran Punainen Suojaava Kristalli sisältää erittäin voimakkaan
suojaavan Kristuksen värähtelyn. Suojaus on ainutlaatuinen sillä
sen tehokkuus perustuu ehdottomaan myötätuntoon ja muuntavaan
parantavaan voimaan.

Kun tahdot selvittää totuuden epäselvässä tilanteessa:
Pyhä Sininen Totuuden Tuoja
Avaa tiemme viisauden saleihin
Vahvista kruunumme ja sydämemme kuulemaan
totuuden puhtain värähtely
Anna Pyhät Rakkauden sanat välillemme
Ratkaise ongelmamme rakentavasti ja viisaasti.
Kiitos Kiitos Kiitos

Matkalle lähtiessä:
Pyhän elämän Suojelija
Yhden elämän kirkas alkulähde
Avaa puhdas valospiraali
maan ja taivaan välille
Isä Jumalan sydämestä
Äiti Maan sydämeen.
Matkamme alusta
Määränpäähämme saakka.
Anna Valosi syleillä meitä
tämän matkamme ajan.
Tee tiestämme turvallinen.
Anna meidän jakaa valoasi myös
kanssakulkijoillemme.
Kiitos Kiitos Kiitos

Erimielisyyksien, sairauden ja riitojen parantaja:
Pyhä maailmojen Äiti
Aseta kultainen liekkisi sydämeeni
Ikuisuuksien ikiaikojen RakkausViisaus yllemme
Laske buddhinen rauha auraamme
Syleile kultaisessa valossasi haavamme
Kiitos Kiitos Kiitos
Karmallisten asioiden ja henkisen kivun parantaja:
Pyhä Henkinen Isä
Lähetä kultainen parantava säteesi hoitamaan
menneitä, nykyhetkeä ja tulevaa
Laske kultainen parantava valosi eheyttämään
kaikkea mitä ”tapahtuman nimi omin sanoin” on
koskettanut ja muuta kaikki Pyhäksi opetukseksi,
Valoksi, Rakkaudeksi sekä elämää rakentavaksi voimaksi.
Kiitos Kiitos Kiitos
Kun koet toimineesi muita vahingoittavalla tavalla:
Pyhä Universaali Kristus
Laske myötätuntoinen sydämesi elävän tulen liekki
sydämiimme, sieluumme ja elämäämme.
Laske ykseys välillemme ja yhdistä meidät
alkulähteeseemme niinkuin on meille
korkeimman Itsemme tahto.
Hamonisoi, eheytä ja rakenna uudelleen valoksi
Kaikki, mitä liittyy ”tapahtuman tai sairauden nimi omin sanoin”...
Kiitos Kiitos Kiitos

Päätösten tekemiseen, kokouksiin ja sopimuksiin:
Pyhä Aikojen Muinainen
Sinä olet nähnyt kaiken,
Sinä olet kuullut kaiken
Sinä olet elänyt kaikessa ja
Sinä olet Yksi Elämä.
Nosta meidät viisauden saleihin
ja anna meille näkemys siitä,
mikä on Korkeimman Itsemme Tahto
ja mikä palvelee Rakkaudellisimmin meitä kaikkia.
Kiitos Kiitos Kiitos
Uuden tien valitsemiseen ja ohjauksen pyytämiseen:
Pyhä Sininen Ohjaava Tähti
Sinä Jeesuksen syntymäpaikan näyttäjä.
Kunioituksella tervehdimme Sinua.
Olet Siunattu!
Pyydämme Sinulta ohjausta ja opastusta
Rukoilemme selkeää tietä
kulkea Pyhään Sielumme määränpäähän
Niinkuin on Korkeamman Itsemme Tahto.
Kiitos Kiitos Kiitos

Tilan suojaamiseen ja puhdistamiseen:
Punaisen Kuningattaren Rubiinisäde,
Puhdista ja suojaa koko ”tilan nimi”
Aseta suojaava pyramidi yllemme aina
”määrittele mistä mihin” asti.
Meitä saa lähestyä vain Kristusrakkaudessa.
Kaikki, joka tulee pyramidimme sisälle
muuntukoot puhtaaksi Kristusrakkauden värähtelyksi
tai poistukoon omaan tilaansa.
Kiitos Kiitos Kiitos
Henkilön suojaamiseen, kivun ja sairauksien parantamiseen:
Purppuran Punainen Suojaava Voima
Laskeudu yhden elämän sydämestä
sydämeeni ja laajene aurani uloimpaan kerrokseen.
Muodosta ehdoton rakkauden suoja.
Säteile sydämestäni Kristusrakkautta kaikkialle.
Avaa Kristuksen elävä punainen liekki
kaikkiin chakroihin tasapainottamaan ja suojelemaan.
Tuo ympärilleni puhdas Kristuksen parantava piiri.
Kiitos Kiitos Kiitos

