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Kutsu Sinulle...
Tervetuloa matkalle Valon maailmaan tapaamaan suuria Valon oppaita ja mestareita.
Siirryt kanssamme tasoille, missä on Universaali tietoisuus, Universaali Rakkaus,

Universaali elämä. Kuuntele sydäntäsi, teemme matkan valokehojesi kautta. Sinä olet
tämän matkan keskipiste, tervetuloa löytämään oma sisäinen viisautesi, opettajasi ja
parantajasi!

Suomen kristallisuonissa tallessa osa ikiaikaista aivan alkuperäistä maapallon vanhaa
esoteerisen magian tietoisuutta ja tänne pohjolaan on inkarnoitunut vanha kadonnut

parantajasielujen linja. Sinullakin voi olla sydämessä tallessa voimakas hengen tietoisuus

valontyöstä, jonka on tarkoitus nostattaa koko ihmiskunta uudelle kultaiselle aikakaudelle.
Kutsun Sinut nyt herättämään sisälläsi vanhan viisautesi! Valon mestarit ovat tehneet

liiton maailmasi kanssa ja he ovat täällä auttaaksensa Sinua ja rikkomaton lupaus kuuluu,
että kukaan heistä ei lepää ennenkuin jokainen sielu on täydellisen valossa.
Suomen maaperässä syvällä asustaa entiteetti, jolla on vastuullaan Kristallitietoisuuksissa

työskenteleminen ja Äiti-maan auttaminen kristallienergioiden avulla. Entiteetin tietoisuus
tunnetaan oppineiden shamanien piireissä aina Amazonin sademetsässä asti ja minun

pitkin matkustaa Brasiliaan saakka kuullakseni tarinan omista juuristani! Kristalleilla on
kyky yhdistyä hyvin korkeisiin tietoisuuksiin, joihin emme itse kykene ihmisen puvussa
yhdistymään. Näissi ulottuvuuksissa on universaaleja korkeasti vihittyjä olentoja, jotka
välittävät kristallien välityksellä korkeaa hengen symboliikkaa ja parantavia

energialaitteita maailmaan. He välittivät erittäin rakkaudellista pyhään geometriaan
perustuvaa parantamisenergiaa ja tietoutta kristallien välityksellä maailmaan.
Kristallienergioiden kautta pääsemme hyvin läheiseen yhteydeyteen universumin
vanhimmalle alueelle ja korkeisiin henkiolentoihin, jotka tuovat kristallienergiaa
maailmaamme monien tähtiporttien kautta. Elämme transformaation ja fyysisen

transmutaation aikaa, jolloin monet näistä tähtiporteista asettuvat linjaan kenties kerran
kymmenessätuhannessa tai sadassatuhannessa maan vuodessa. Erityisesti EnkeliKristallien
korkeimmat värähtelymuodot eli Timanttisäde-Kristallienergiat toimivat avonaisissa
portaaleissa, joiden kautta koko ihmiskunta ja Maa-planeetta siirtyvät uuteen
kirkkaaaseen Dimensioon.

Kristallit ovat muuntajia joiden välityksellä energia muuntuu meille ymmärrettävään
muotoon. Kristallilla on kyky tulkata hyvin korkea energia ihmisen tietoisuudelle

sopivaksi. Ne muuntavat värähtelyt ääneksi, valoksi ja moniksi parantaviksi väreiksi.
Niiden välityksellä voimme itse lähettää pyyntöjä korkeampiin ulottuvuuksiin.

Atlantiksella oli käytössä hyvin laajasti Kristalliparantamisen tietämys, mutta sen aikaiset
kristallilaitteet sammutettiin ja kristalleja vietiin piiloon maan kuoren alle.

Atlantiskristallien voimaa on palautettu ja aktivoitu viimeisen kuluneen 15 vuoden aikana.
Ensimmäisessä aallossa sain kunnian kanavoida EnkeliKristalli -energiahoitotekniikan,

jota on opiskellut Rakkaudentähdessä tähän mennessä parituhatta parantajaa. Nyt toisessa
aallossa meille alettiin kanavoida eräänlaisia parannuslaitteita, joihin ihminen voidaan
johdattaa ohjatun meditaation kaltaisella terapialla ja joissa tapahtuu voimakkaita
puhdistumisia, aktivointeja ja henkisten valotasojen avautumisia.
Kristallivärähtely toimii koko tapahtuman suojelijana ja voimaporttina. Kristallit eivät ole
enää fyysisessä muodossa, vaan niistä on tehty ikäänkuin energialaitteita ihmisen ja

valomaailman välille. Ne ovat kuin suuri ikkuna, jonka kautta voimme tehdä huikeaa
parantamisen työtä. Olen kerännyt nämä voimalliset terapiat eli parannuslaitteet

kurssikokonaisuudeksi, jota opiskellaan 6 pidennetyn viikonlopun ajan 3 vuoden jaksossa.

Kurssilla opitaan seuraavat terapiat:
1.

Timanttisädeterapia, joka on erittäin transformoivaa henkistä kirurgiaa.

2.

Reggressioterapia uuden maailman värähtelyssä, jossa hoidetaan koko

inkarnaatioketjua kerrallaan. (Korkealle valon taajuudelle avautuminen edellyttää
eheytynyttä sielun muistia kaikkien inkarnaatioiden linjasta).
3.

Ylösnousemus- enkeliterapia, jossa avataan uuden maailman kykyjä työskennellä

korkeammissa uusissa ulottuvuuksissa.
4.

5D Valokehoterapia, jossa palaudutaan alkuperäisen kristallilapsen olotilaan ja

opitaan manifestoimista ja Luoja-Lähteen luomisen tietoisuutta.
5.

Yhden Pyhän elämän terapia, johon kuuluu mm. egosta laskeutuminen Yhden

Pyhän Elämän taajuudelle sekä sydämen ympärileikkaus.

Koulutukseen hakeutuminen:
Tähtäämme syvempään Ammatilliseen osaamiseen ja tästä syystä koulutusryhmiin otetaan
vain rajallinen määrä osallistujia. Koulutuspaikkaa haetaan täyttämällä Rakkaudentähden
verkkosivujen kautta soveltuvuustietolomake:
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Kurssille voi hakeutua henkilö, kuka on harjaantunut meditaatioryhmässä tai muissa
koulutuksissa tai sinulla on jo omaa tomintaa parantajana ja haluat nyt syventää

terapiaosaamista tämän koulutuksen kautta. Koulutuksessa opeteltavat terapiat ovat
voimakkaita ja riittävän oppimistason ja valmiuden saavuttaiseksi on

tarkoituksenmukaista, että koulutuksessa käydään läpi henkilökohtaisia vahvojakin
avautumisen prosesseja ensin itse.
Kurssin kokonaishinta on 3990 euroa. Sen voi maksaa sopimuksella osissa 85 euron

kuukausierissä 48 kuukauden aikana tai 170 euron erissä 24 kk aikana, viikonloppu
kerrallaan 665 euroa/vkl tai kertamaksuna (kuukauden sisällä ilmottautumisesta).

Nopealle kertamaksajalle annamme -10% alennuksen. (Huom. erämaksu sisältää pienen
laskutuslisän, mutta on muuten koroton. Kurssihinta sisältää alv. 24%
EARLY BIRD -tarjous!
Hae mukaan koulutukseen Heinäkuun 2019 loppuun mennessä, niin annamme Sinulle
nopean päättäjän -1000 euron alennuksen. Osamaksulla Early Bird -hinnaksi tulee 65

eur/48 kk tai 130 eur/24 kk. Viikonloppuhinta on 498 eur. Bonuksena Early Bird
osallistumiseen sisältyy Joulukuussa toteutettava EnkelinSiivillä sähköpostikurssi.

Kurssin ensimmäinen viikonloppu toteutuu Oulussa 5.-8.3.2020. Järjestämme pitkän
matkan tulijoille edullista patjamajoitusta kurssitiloista Oulun ydinkeskustasta. Tilassa on
käytettävissä sauna- ja suihkutilat sekä erittäin laadukkaat keittomahdollisuudet.
Kiitos Kiitos Kiitos!
Anu Heinineva, Rakkaudentähti Ry

