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Зад канала

От  ранна  възраст  той  започва  да  изследва  енергията,
влиянието на ума върху тялото, мистичното, символичния език
на живота,и изследва нематериалното и духовно.

Винаги е чувствал тясна връзка с водачи от други измерения с
всичко невидимо и осъзнаване.

От  тази  отправна  точка,  той  развива  през  годините
Универсална биоенергетика, начин за самолечение и разбиране
на  човешката  енергийна  анатомия,да  се  опита  да  разбере
връзката между тяло емоции, ум, енергия и дух.Тази техника е
развитие  на  собствените  им  изследвания  и  опит,  както  в
терапевтична област,  така и в енергийна и мистична,  заедно с
насочването  на  майстори  от  други  измерения,  които  са
направлявали този синтез на универсално знание.

Днес той е посветен на преподаването на класове и семинари
по  Универсална  биоенергия  (в  класната  стая,  уеб  семинари,
онлайн  линия  www.oroalquimia.com)  за  организиране
инициативни  пътувания  до  места  на  планетата  с  много
специална енергия , където се изпълняват практики в хармония
на  дадената  честота  (  www.viajesiniciaticosoroalquimia.com  )  и
участва активно в Универсална алианс ( www.alianzauniversal.org
),  обучава  хора  и  ръководи  вибрационни  работни  групи,  за
придружаване и помагане на планетата и тези, които я населяват,
в този преход към нова парадигма базирана на Златна енергия.
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Тази е третата канализирана книга,първата е Канализации на
един учител, редакция Хуманитас (2009), и втората Изгрева на
ангелите ,издание Аматиста(2016).

Рубен Ескартин Паскуал
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Няколко думи от канала

Само да споделя, че това беше страхотно изживяване за мен, както
винаги  е  факт,  че  честотата  минава  през  мен,  което  по-късно  се
оформя в думи. Всяко канализиране представлява получаване на част
от  тази  същност,  която  се  събужда  в  мен  освен  чувството  на
благодарност и възможността да споделя тази информация провокира
еволюция и вътрешен напредък.

В този случай, толкова специален на канализирането по време на
локдална от ковид 19, искам да кажа, че почувствах огромната сила на
тази златна енергия, която ме очарова толкова много и продължава да
ме изненадва със  своята  хармония,  любов,  съвършенство,  баланс и
творчески потенциал…

Всеки  ще  направи  своите  заключения  и  ще  изживее  по  свой
собствен  начин тази  енергия,  този  честотен  модел,но  бих  искал  да
споделя това, въпреки че има абсолютно общо със златното число, с
аритметика, с геометрия и с много понятия, които са изучавали това
златно  сечение  от  векове  ,когато  те  говорят  за  входа  на  тази  нова
енергия,  разбирам  и  чувствам,  че  тя  е  нещо  съществено  и  това  е
произходът, от който черпят тези същите изрази. Тоест, знанието на
златното сечение, златното число и дори на по финно ниво за златната
енергия,  очевидно не  е  ново,  но  е  факт  че  навлиза  в  планетата  по
масивен начи на същноста, от която излизат всички тези проучвания и
знания.

В един момент в книгата се изяснява, че вече е имало личности и
дори общности, които в миналото са работили с тази енергия, новоста
не е самата енергия, а това че сега е достъпна за всички и масово.
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Това е моето усещане, макар че както винаги ще бъдете вие, които
въз основа на четенето, ще направите своите изводи.

Това  е  особенното  при  канализирането:текста  съдържа  честота,
която  при  четене,нещо  вътрешно  ви  събужда,  така  че  можете  да
започнете да работите с нея, ако желаете. В този случай с честотата на
Златната енергия.

Препоръчвам  ви  да  прочетете  тази  книга  поне  три  пъти,  за  да
можете да разберете тънкостите на информацията между редовете.

Наслади се на четенето.

Прегръдка.
Рубен Ескартин
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Енергийната калибрация на планетата
вече е започнало

Това е ново време на вашата планета и слънчева система. Вие
живеете в момент на планетарно и космическо пробуждане, това
не засяга само Земята. това е звезден момент, където звезди от
различни галактики, като вашето слънце, са в процес на фотонно
излъчване,  което предизвиква  повишаването на  вибрацията  на
всичко, което съществува, рушейки това, което е съществувало.

Тези  звезди,  слънца  са  като  точки  за  комуникация  между
осезаема и нематериална страна на вселената.Това е механизъм
от  които,  атомните  реакции,  които  се  случват  вътре  в  звезда
карат  порталите  да  се  отварят  и  затварят,  през  които
Божественото  саморегулира  информацията  и  честотата,  които
трябва  да  се  развиват.Тези  слънца  генерират  електромагнитни
полета и те модифицират всичко,което съществува около тях. Те
са като настойници и пазачи на живота и в момент на събуждане
отделят  фотонни  частици  масивно,  за  да  разкрият  и  излъчат
какво трябва да се промени.Следователно слънцето е централна
единица на галактиката и всичко зависи от тази звезда. Тъй като
всички  велики  култури  са  свързани  със  Земята  на  вашата
планета са  почитали Слънцето и небесния простор като цяло,
знаели са че всичко абсолютно всичко зависи от движението на
тази централна звезда.

Тази космическа врата,свързана с други слънца сега е в процес
на  фотонно  излъчване  провокира  разрушаването  на  стария
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баланс , за да се установи нов.

Това  облъчване  предизвиква,първо  промяна  в
електромагнитно  поле  на  вашата  планета,  която  променяйки
вътрешния  си  баланс,предизвиква  движение  на  елементите  и
тяхното взаимодействие,следователно са неизбежни реакции на
околната  среда  урагани,заметресения,  приливни  вълни,
събуждане  на  вулкани,  наводнения...  всичко  съставящи
планетата Земя,  нейните основни елементи(земя,  вода,  въздух,
огън, етер)ще реагира, за се опита да се настрои към тази нова
честота,  която  е  резултат  от  слънчевото  облъчване.Планетата
преминава през процес на адаптация, пренастройка. По същия
начин  хората  се  адаптират  към  нов  етап,преди  това
преминавайки  през  криза  под  формата  на  болест,емоционална
криза,екзистенциална.... планетата сега е в собствена криза, за да
елиминира  вирусното,  това,  което  вече  няма  място  във
въртешностите,във  финните  тела  ,  нито  царствата  живеещи  в
нея.

Това  вътрешно  и  външно  почистване  на  планетата  я
предизвиква  да  започне  селекция  на  които  честотите  са  в
ширината на приемлива лента в тази Нова позиция и кои честоти
не.

Съзнанието  на  самата  планета  Земя  се  променя.Отварят  се
нови пространства  на  планетарно съзнание,  където това  живо
същество,  което  е  вашата  майка  Земя,  ражда  едно  ново
пространсво в себе си.Ново пространство във вътрешностите и
ново пространсво в кората,защото трябва да знаете, че планетата
Земя не само има живот във вътрешната си част.

Както всички живи същества,вашата планета има вътрешен и
външен живот,както  вие  хората  се  превъплащавате.Вътрешния
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живот  на  планетата  се  състои  от  всички  царства,живеещи  в
измерения невидими за вас и които са в унисон с енергиите по-
телурни,  по-плътни,  по-кристализирани  и  се  намират  вътре  в
планетата.  Има  съзнателни  царства,  които  обитават  тези
пространства  вътрешно,по  същия  начин,  по  който  съществува
минералното царство, което съставя един от слоевете, познати от
вас на майката Земя.

Трябва да разберете планетата като живо същество,точно като
хората,  съдържа  цял  вътрешен  свят,  които  не  се  забелязва  от
външното, освен ако не отворите сетивата и съзнанието.

Това  е  като  вас,въплътени  хора,  да  имате  физическо  тяло,
което виждате,  но го виждате във външния му аспект,  което е
резултат от живота във вашите клетки,взаимодействието между
тях. Взаимодействие между финните органи и много други.Във
вашия  интериор  съществува  жизненоважна  микро  система,  за
която  не  знаете,  само  тези,  които  изучават  биология  на
микроскопско ниво могат да видят тази операция и след това да
я  разберат  отвътре.  Във  вас  има живот  и  вие  сте  резултат  от
взаимодействието на този вътрешен живот.Докато ходите, ядете,
работите,четете...  има  милиони  клетки,  бактерии  и  други
микроорганизми,  които  живеят  във  вашия  интериор  ,напълно
чужд  за  живота  на  по  голямата  единица  ,която  сте  вие.Ако
разбирате тази концепция , тогава може да разберете, че сте една
клетка в едно по-голямо тяло планетата и че имате микро живот
вътре  в  това  по-голямо  тяло,  от  което  може  да  схванете  и
участвате  активно,  ако  разширите  съзнанието  си  и  решите  да
бъдете съзнателна част от планетарното еволюционно движение.

Вътре във вас се случва същото. Има микроорганизми които
живеят за тях и изпълняват функцията си, без да се съобразяват с
останалото. От друга страна има и други микроорганизми, които
изглежда  имат  вид  колективно  съзнание  и  общуват  за

Енергийната калибрация на планетата вече е започнало
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благоприятсвието  на  цялото  тяло.Това  вътрешно  съзнание
отчасти  го  събуждате  вие,  грижейки  за  себе  си,  не  само
физически  ,  с  това  което  ядете  но  и  емоционално,  с  типа  на
мислите, с енергиите, които позволявате в живота си и с вашата
духовна еволюция.

Когато вие като човек решите да направите важна промяна във
вашия живот, като многоизмерено същество, целият ви вътрешен
живот (клетки, бактериии дълго т.н.) трябва да се адаптират към
това решение и да започнат вътрешно действие според тази нова
честота,  задействайки  прочистващи  реакции,  детоксикация  ,
освобождаване на стара информация .Това със сигурност ще ви
причини  голяма  криза  под  формата  на  физическо  изпразване,
чрез  симптоми,  това  което  наричате  болест  или  също  чрез
екзистенциална криза....  защото трябва  да  има прекъсване със
старите  структори,  което  ще  дисбалансира  системата,
следователно  старата,  за  да  може  да  се  препозиционира  в
равновесие с новата честота. Тоест унищожи старото да може да
се изгради новото.

Точно  това  се  случва  на  вашата  планета.В  момента
преживявате кризата на краха на старата система.Вие сте като
клетките на тялото си, което трябва да промени поведението и
честотата си, за да можете да се настроите с новото.По същия
начин, по които вие решавате да направите промяната, вашите
клетки трябва да се адаптират за да живеят с тази нова честота,
ако  не  се  направи просто  изчезват  от  това  местообитание,във
вашия  случай  като  по  стари  клетки  от  едно  по-голямо  тяло
същото. Човешките клетки, които се адаптират към промяната
ще бъдат част от тази нова планета която се изгражда,  а  тези
които  не  го  направят,  ще  се  рециклират  за  да  изпълнят
функцията си на други измерения,но те няма да останат на тази
планета  поради  вибрацията.  Ако  по-голямото  тяло  повиши
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вибрацията си, всичко което обитава в него, трябва да направи
същото.

Следователно тази промяна и сътресение, които преживявате
го  преживяват  във  всички  царства  и  измерения  на  вашата
планета.  Видимите  като  минерали,  растителни,  животински  и
човешки и невидими като елементали на природата, водачи и др.

Този модел се повтаря във всички слоеве и размери, така че ще
видите,  че  някои  видове  животни,  растения...  ще  изчезнат,
защото вече не служат на новата честота. 

Както  при  вас,  както  и  хората,  имате  възможност  да  се
адаптирате, но това не е всеобщо налагане.  По-голямото тяло,
което  е  планетата,  е  решил  да  се  промени  въз  основа  на
предложението  на  Слънцето,  което  на  свой  ред  излъчва
решението на универсалното си голямо тяло да се възнесе. Така,
това е верига на съзнание, в която всеки едно може да реши дали
да участва в този еволюционен момент и трябва да реши откъде,
дали от оплакване, болка, страх, страдание или от радостта от
това, че Новият и Освободителният ще дойде.

Разбира  се,  има  преходен  процес,  в  който  ще  изберете  и
позиционирате  вие  въз  основа  на  това,  което  животът  ви  се
сблъсква.  Това  не  е  избор,  който  може  да  бъде  направен  от
интелектуалната  страна,  но  това  е  решение  да  умре  и  да  се
прероди  вътрешно,  със  съответните  адаптации,  които
физическото и енергично тяло трябва да направи.

Затова  цялата  система  за  мутация  ще  се  случи  по  много
начини.  Чрез  микроорганизми,  които  ще  влязат  във  вашата
биология,  за  да  провокират  кризата  и  следователно
възможността  за  освобождаване  на  старото;  чрез  ситуации  на
екзистенциална, емоционална, психическа криза, която ви кара
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да  преосмислите  своите  убеждения;  есенцията  на  системите,
както ги познавахте досега: икономически, социални, културни,
модели  на  съвместно  съществуване,  модели  на  управление,  и
дълго и т.н. Всичко ще се промени, следователно, вие вече сте в
началото на очевидна и неуядозаща промяна.

Както  винаги,  има  клетки  в  тялото,  които  не  искат  да  се
променят,  и  те  искат  да  повредят  здрави  клетъчната
демултиплициране. Тези клетки имат функцията да ви улеснят в
упражняването на свободния избор дали да се промените или не,
дали  се  импрегнирате  от  страх  или  не,  дали  ще  генерирате
собствената  си  преценка  или  не,  и  всичко  в  създаването  има
своята  функция,  само  че  въз  основа  на  вашите  решения
следващият ви живот в това. Ново време ще има едно качество
или друго, това е, което избирате от вътре.

Това  означава,  че  ще  преживеете  опита  да  видите  хората,
които са близо до вас, напускат тази планета и вашата въплътена
равнина, защото те не са част от тази нова честота, защото са
завършили  времето  си  на  инкарнация  и  са  прекратили  своя
живот,  защото  са  преминали  своя  преход  към  преливането  на
паметта, която е трябвало да излекуват, защото от тялото, което
имат сега, те не са в състояние да участват в новата честота и
душата им решава да умре да се прероди с нов орган, който е по-
подготвен и който вече е в рамките на тази Нова честота, и много
други причини, които ще се завърши с изоставяне на физически
тела. 

Това енергично вмъкване е прогресивно и ще се случи стадия,
в  която  различните  органи,  които  съставляват  вас,  ще  се
адаптират (в случай, че сте решили да бъдете част от това Ново
време и Нова версия на вас) и те ще се променят в израза си.
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Тези промени ще причинят това, което е свързано с древния
модел, ще се пробуди, така че от съзнанието да се освободите и
да пренадвигнете ефекта от това,  което ви причинява,  откакто
той е вътре във вас. Ще откриете древни семейни спомени, които
винаги са работили и са били вдлътни поведението ви, вашето
усещане,  призмата си преди живота...  и че  сега вие трябва да
изберете дали тази енергийна динамика, моделите на поведение
на семейството, някои придобити чрез имитация в детството ви,
други по наследство, предавани от поколение на поколение чрез
кръв, да ви служат.

Ще откриете съобщения, получени в детството, които са били
гравирани  в  себе  си  и  които  са  допринесли  значително  за
създаването на вашия собствен имидж.

Спомените  за  други  въплъщения  ще  бъдат  отворени,  които
също са ви обгръщали завинаги, по същата причина, така че да
можете  да  осигурите  нов  начин  на  живот  и  да  промените
информацията, която сте оставили запечатани в тях.

През  целия този  момент,  това  е  момент на  промяна,  когато
светът вече няма да бъде такъв, какъвто е бил преди.
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какъв ще бъде светът от сега нататък?

В тази промяна ще има преход и в този преход ясно ще бъдат
разкрити  различни  позиции.  Хората,  които  са  в  полза  на
промяната  на  парадигмата  на  свободата,  и  хората,  които  се
опитват да запазят старото в новата промяна, която е неизбежна,
защото  тя  е  космическа.  Стратегиите  за  контрол  над  хората,
които  не  са  пробудени,  ще  се  основават  на  страха.  Тази
консервативна  система,  от  една  страна,  но  в  същото  време
авангард,  от  друга,  ще  се  опита  да  увеличи  контрола  над
населението, будно и не-будно, прилага спирачни механизми, за
да  извлече  изпълнението  на  тази  Нова  Система  в  израза
"Свобода и Еволюция". Казваме Консерватори, защото идеята им
е да поддържат контрол върху масите и да манипулират тяхната
мисъл,  съзнание  и  дори  действие.  А  ние  казваме  авангард,
защото  използваме  технологии  и  напреднали  проучвания  на
човешкото поведение.

Промяната  ще  се  осъществи  и  е  неуядозаема,  защото  има
космически произход,  затова  има универсална подкрепа.  Това,
което земната човешка трябва да избере е позицията си в тази
промяна  и  неговото  действие,  защото  манипулационните
механизми вече са активни и сега е ваше време да участвате в
нея. Първо поради вътрешната си позиция, а след това заради
участието, което сте избрали, повече или по-малко активно.

Време  е  будят  да  се  движат,  да  действат,  помагайки  за
разпространяване на информация,  помагайки за генериране на
преценка и въз  основа на  това  как се  развиват  събитията,  ще
трябва да мобилизирате и да действате.
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Тази  Нова  енергия,  която  наричаме  Златна  за  съдържаща
честотата  на  златото  (във  вашата  периодична  таблица)  в
хармония  с  честотата  на  сребро  (  във  вашата  периодична
таблица),  съдържа вибрационната схема на хармония,  взаимно
допълване, сътрудничество, среща и признаване на женската и
мъжката, на Любовта в нейния Универсален смисъл, за яркостта
на Духа,  изразена чрез сребро и злато...  следователно,  именно
тези качества имплицитно носят тази енергия, която навлиза в
планетата  и  ще  бъде  подкрепа  за  това  Ново  време.  Затова  е
толкова важно, че всички хора, които могат да разберат това, да
се свържат с тази енергия съзнателно и да ви умоляват за нея,
защото  чрез  вас  ще  бъде  инсталиран  на  физическия  план  на
планетата  и  ще  се  разшири  сред  хората,  осигурявайки
качествата,  които  тази  енергия  носи  и  които  са  толкова
необходими за инсталирането в този Ново време.

Както казахме, има част от вашия вид, която ще се опита да
направи  това  несъответствие  на  енергията  и  че  вместо
сътрудничество,  хармония,  любов,  среща  андрогиния...  тези
качества  се  изразяват  в  техния  отрицателен  полюс,
манипулирайки и даващи тъмна версия на момента и покриващи
добродетелите на тази нова енергия.

Следователно,  дезинформацията  е  едно  от  най-мощните
оръжия  на  тези,  които  знаят,  че  идва  Новото  време,  и
намерението  му  е  да  се  инсталира  по-дълбок  контрол  над
планетата и за живота. Желанието за власт и контрол претрупва
съзнанието  им  и  те  ще  използват  всички  механизми,  с  които
разполагат, за да ви обърнат един срещу друг, така че да няма
необходим съюз, който да осигурява силата на човека да живее
от  Златното  Сърце.  Така  че  да  разберат,  че  тази  манипулация
отдавна е активна, отдавна е инсталиран, отдавна се развива и да
го използвате и знае перфектно, как да активирате ситуации, така
че  вашите  неразрешени  конфликти  вътрешно  сляп  и  само  ви
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карат да се страхувате. Ето защо

те ще служат като хора, които не са будни, а много от тях с
желание,  с  намерението  да  помогнат,  които  ще  ги  накарат  да
повярват, че ако действат по конкретен начин, те ще помогнат на
връстниците  си,  по  отношение  на  създаването  на  ваксини,
лекарства, мерки за контрол върху патогените, мерки за контрол
върху икономиката, за образованието (програмиране на хората да
мислят и действат по конкретен начин)...  Безброй изпълнения,
които  ще  бъдат  подкрепени  от  ситуации,  които  самите  те  ще
насърчават и че критичната маса, невиждаща отвъд нея, просто
ще повярват и от страха си, те ще приемат, че това е най-доброто
нещо за настоящата ситуация.

Затова те са си помислили за система за абсолютен контрол
върху  икономиката,  доходите,  идеите,  образованието,
здравеопазването,  разпределението  на  стоките,  законите...  в
който,  ключът е  да  се  държите  под око  един на  друг.  Ако те
получат  една  част  от  населението,  за  да  държи  под  око  на
другата, това улеснява да има повече отмъстители и публично,
свободни и ефективни, защото никога няма да се знае дали един
до  вас,  от  страх  или  идеология,  е  част  от  тази  система  за
контрол, която може да денонсира или предупреди за определени
поведения, които излиза извън тези правила и закони, които те
искат да установят.

Обществените системи, които са в услуга на този нов контрол,
под  претекста  за  гарантиране  на  безопасността  и  здравето  на
общността.  Ще  видите  колко  скоро  всичко  това  ще  бъде
реализирано с много повече доказателства, отколкото преди. За
да направят това, те се нуждаят от одобрението на мнозинството
от  населението,  защото  без  нея,  системата  пада.  За  да  се
гарантира одобрението на населението, са необходими спешни
ситуации,  които  очевидно  принуждават  лидерите  на  вашите
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правителства  да  вземат  изключителни  решения  за  доброто  на
населението.  Тези  решения  се  отнасят  до  по-висши  сфери  от
самите  правителства,  те  просто  показват  какво  искат  да
приложат тези глобални единици за управление.

Това е моделът, който тези представители и лидери искат да
инсталират в сянката на тази планета. 

Чрез всеобщ закон ние сме противоположностите, че ние се
опитваме  да  ви  дадем  инструментите  и  да  ви  помогнем  в
действията  за  инсталиране  на  Новия  модел,  въз  основа  на
енергията, която тече от вашето слънце, и това е копие на същата
енергия,  която се излъчва от други слънца ,  Златната енергия,
златната енергия, слънчевата енергия, енергията на Светлината.
От тук значението на издигането на честотата на тази планета,
издигайки вашата като отделни хора и като вид. Наблюдавайте
движенията, които те възнамеряват да направят и да реагират от
подкрепата на Златната енергия, в хармония с Любовта, не като
мразят  или  отрекат  тези,  които  вземат  решенията,  а  като
разбират, че те са манипулирани и че свободният им избор е бил
да  вярват  в  тази  част  от  дискурс,  точно  както  сте  решили да
повярвате в друга.

От  тази  позиция  на  съзнание,  тогава  да,  действаме,  за  да
подкрепим и отразим тази Подкрепа Golden,  и ще видите как
чрез разширяването й, действията на тази група представители
няма  да  могат  да  се  установят,  защото  нямат  достатъчно
подкрепа, защото нямат достатъчно хора, за да живеят в страх, в
страх, в безсъзнание... 

Новата Енергия е  в  полза на един по-свободен и по-любящ
свят,  така  че  в  тази  битка  за  живот  вие  имате  Универсалната
Златна Енергия във ваша полза; Облегни се на него и напредваш,
твоето слънце, слънчевата система и цялата Вселена те подкрепя
в тази промяна.
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Какво предполага този нов свят в хармония
със златната енергия

Тази  Златна  енергия  е  енергия,  която  е  обширна,  любяща,
творческа в най-буквален смисъл,  тоест тя  съдържа семето на
възможността да се материализират множество реалности. Тази
енергия по същество съдържа силата на женската и мъжката в
баланс,  следователно  способността  да  се  създаде  и
материализира Третия Космически или Космически Син, Новият
Всеобщ  Човек,  Човекът,  който  решава  да  заеме  мястото  си
между Небето и Земята. Христовата Енергия говори за това, на
това  трето  пространство,  на  това  Пространство,  което  е
способно да създаде нещо ново, нещо, което съдържа същността
на  двата  стълба,  които  го  образуват,  и  в  същото  време,
комбинацията от двете създава нещо ново и различно от двата
творчески полюса.

Затова  тази  Златна  енергия  е  толкова  мощна,  космическа  и
универсална, че представлява плодотворната същност и същност
в първичната съдба и следователно с потенциала на ВСИЧКО.
Тази Златна енергия се появява, за да отвори тази планета, по-
специално  за  квантовия  и  пространмевен  скок,  който  е  бил
подготвен за дълго време, защото еволюцията ѝ беше изчислена
и  придружена  от  цялата  Конфедерация,  която  е  част  от  този
Всеобщ Алианс.

Това  е  моментът  на  скока  на  измеренията,  вие  сте  се
подготвяли  за  четвъртата  дълготраен  период  и  създавате
необходимата  вибрационна  структура  във  вашите  тела  и
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планетарна  тъкан  за  следващото  петото  измерение
еволюционното звено.

Този момент вече е пречупил границите на третото измерение
и  от  масовата  миграция  вече  е  четвърта,  поради  което
празнините на масовия достъп също са отворени за петата, така
че всеки човек да може да направи своя скок с темпото, което
той чувства подготвен.

Тази  Златна  енергия  е  Аватарът  на  Новия  път,  това  е,  че
архетип,  който  се  очаква  да  обедини  всичко  съществуващо  в
един  интервал  и  време,  защото  това  е  Андрогенен  синтез  на
двете координатни оси, където се намира точка 0.0 (x,y), където
всичко  се  свива  в  един  безпрецедентен  Вечен  подарък  или
заряд , така че като се свържете с това Златно Пространство на
безкрайна  и  космическа  вечност,  вие  имате  достъп  до  петото
измерение на отдиха на новото си въплъщение. 

Това означава, че можете да се преоткриете, без да се налага
да се разпространят, за да се върнете в "Пренапискайте". Както
казахме  по-рано,  някои  ще  трябва  да  се  откажат  да  бъдат
направени отново, защото не са навреме, защото не се чувстват
силни...  но  други  могат  да  бъдат  родени  отново  в  същия
телесния кораб, само че трябва да бъде калибриран към новата
вибрационна система,  така че да престане да поддържа някои
стари енергии и да е подкрепа за Новото.

Тялото  ти  поддържа  химичните  реакции,  произтичащи  от
натрупаните емоции, мислите ти, действията ти... означава, че за
тези,  които  искат  да  променят  живота  си,  докато  са  в  същия
контейнер, трябва да извършите дълбоко почистване на същия
този  съд.  Ето  защо  има  призив  към  храна,  емоционална,
умствена,  енергична  и  духовна  съгласуваност,  защото  ако
телесният съд трябва да може да издържи по-голяма честота на
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Светлината,  излъчвана  от  собствения  дух,  той  трябва  да  се
подготви  за  него.  Това  е  скокът  към  петото  измерение,
увеличаване на светлината вибрация, фотонен ако искате да го
наречете по този начин, което не е резултат от квантовия скок, че
като вид на тази планета вие започвате да извършвате масово
най-накрая.

Скокът в Златния век е наречен "Златен век" в други времена,
където  някои  цивилизации  са  отворили  величина  пролука  на
местно ниво към това Петото измерение и локално направи скок
на  измерения  като  общност.  Сега  този  скок  е  масово  и
колективно за много планети, които като вашите са били заспали
и  летаргични  от  "универсалната  космическа  мечта",  които
винаги  се  възползват  от  "Господарите  на  сънищата"  за
инсталиране на "Dream Systems" на планетите, запоени от него.

"Златна енергия" е енергията на Пробуждането, енергията на
космическата  яркост  на  Духа  в  изражението  Му  Aurum  и
Argentum. 

Тази духовна Светлина е тук, за да освети онова, което остава
скрито в този период на космически сън,  така че сега Новият
Човек,  който  го  чувства,  може  да  развие  своите  умения  и  да
направи  скок  към  нова  еволюционна  връзка.  Следователно,
сценарият  ще  се  промени  на  тази  планета  въз  основа  на
количеството и качеството на критична маса на тези Нови Хора,
които трябва да се събуди и въплъщават тази нова енергия.

Този  преходен  процес  Ауреа  е  започнал  и  няма  да  спре,
движението ще се ускори и затова е жизненоважно да започнете
в импрегнирането си Ауреа. 

От една страна, енергията работи с вашите центрове, с вашите
умствени системи, с вашата биология, с вашия образ... трябва да
бъде  ежедневно  нещо,  като  време,  за  да  се  импрегнира  и
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наблюдаване на вътрешните промени, с които ще започнете да
живеете. От друга страна, вашата планетарна система вече е по
това  време  на  калибриране  на  енергията,  което  я  кара  да
мобилизира  силите  на  елементите,  което  я  кара  да  унищожи
между-оншни  системи  между  местообитания,  които  вече  не
могат да съществуват заедно на новата честота. Придружаването
и това,  че сте част от тази промяна,  е  бил вашият избор като
Души в този момент, защото ако не сте, вие няма да четете или
получавате тази информация.

Това означава, че е важно да се свържете отново със Земята,
дори и да видите, че тя прелива и ви кара да се страхувате повече
да се свържете с нея, за да може майката да се свърже с нея, да
може да дойде при нея и да ги посрещне, защото те са част от
Новата  Златна  честота  и  че  те  са  част  от  нея,  защото  няма
разлика между тази Майка Земя и нейните смъртни деца, които й
принадлежат и я правят. Извършване на работа по свързването с
ядрото  на  планетата,  със  Слънцето,  нека  и  двете  енергии  ви
наводнят, да бъде във вас като нивото на човечеството, което сте,
нека Златната енергия се генерира във в всеки един от вас и да
ви умолява... Нека Земята се установи, като уважава движенията
си, които понякога ще бъдат рязък, поради необходимостта да се
промени морфологията на дадено място по много начини; някои
ще бъдат пристояни, други ще бъдат социалната, икономическа
форма...  Така  или  иначе,  просто  подкрепям  движението  на
измеренията  изкачване  и  се  разбере,  че  всички  Възраждането
първо включва умиране и освобождаване.

Това  скача  от  третото  до  четвъртото  измерение  и  след  и  в
същото  време  на  пето  отваря  врата  всеки  към  развитието  на
спящите  качества  на  хората,  които  се  осмеляват  да  разбият
собствения си кристализиран образ,  собствената си представа,
самата памет за това, което са били, и недвусмисленото renuncia
да продължи да бъде тази версия на на вас себе си.
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Ето защо, на духовно ниво има отказ от преди възкресението,
за тези, които не е нужно да мине през деинкарнирането, за да се
прероди в този 4-то и 5-то измерение стадион.

От  години  изпращаме  техники,  за  да  започнем  да  се
инсталират на хората от тази планета и да ги подготвяме за този
момент. Техники за медитация, еволюционни техники,

подготовка на енергийната система, така че когато дойде този
момент,  ще  има  по-голяма  лекота  в  приспособяването,  за  да
може промяната да стане по възможно най-бързия и ефективен
начин... От различни източници в рамките на Всеобщия Съюз,
към който  принадлежим всички  участници  в  тази  космическа
промяна,  ние  изпратихме  техники  и  протоколи  по  канали,
отворени  за  предаване,  ангажиране  и  споделяне  на  тези
напредъка,  за  да  генерират  достатъчно  критична  маса,  и  че
когато  дойде  времето  и  всичко,  което  дойде,  част  от
човечеството вече е инсталирала своите вибрационна промяна в
собствената си система.

По  този  начин  тези  протоколи  са  проектирани  да  ускорят
адаптацията и да улеснят достъпа на хората до квантов скок по
по-малко травматичен начин.

Много хора са изпратени и ще ги разпознаете, че имат много
подобни речи в тяхното обяснение и много подобни функции:
повишаване  на  честотата  на  вашия  енергиен  дизайн,  което
улеснява оставянето на стари спомени, помага за отключване на
котвите  на  болката  в  ситуации  от  миналото,  очистване  на
физическото, емоционалното, енергичното и духовното тяло на
товара... Всички се фокусират върху извършването на процес на
почистване  и  пречистване  на  стария,  което  тежи и  причинява
болка и страдание.
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Калибрирането на енергията, изпратено
чрез този канализатор

В случая с този канал,  Рубен Ескартин,  техниката, наречена
КАЛИБРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА,  е  изпратена  преди  години,
предназначена за всички гореспоменати. Оттогава много хора са
калибрирани с тази техника по цялата планета и дори някой са
се обучили с нея, за да могат да калибрират другите и по този
начин да помогнат за разширяване на това ниво на адекватност
до квантовия скок, в който ние се намираме. 

Ние смятаме, че е важно да разпространим тази информация
за тази техника и всичко,  което е в света,  защото те могат да
помогнат много в тези моменти на планетарния преход. Време е
да  използваме  всичко,  което  е  било  изпратено  в  подкрепа  на
нови  енергийни  органи,  нови  умствени  модели,  нови
парадигми...

Енергийно калибриране  се  извършва  в  три  различни сесии,
разделени от дни или седмици, въз основа на интеграцията на
възприемчивия  човек  от  него.  Това  се  прави  само  веднъж  в
живота,  защото  след  като  енергийният  дизайн  на
възприемчивото  човешко  същество  е  бил  калибриран,  тази
информация променя вибрационната си структура и започва да
работи с честотата на четвъртото и /  или пето измерение,  въз
основа на еволюционния момент, който е човекът.

Това е адекватност, която кара съзнанието на това същество да
започне да разбира нови аспекти на себе си, и това го прави по-
лесно да започне да се пресъздава от нова вътрешна точка. Все
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едно  да  запалиш  части  от  съществото,  което  преди  това  е
заспало. Вече ги имах, но не ги обитавах и това ме накара винаги
да  използвам  същите  механизми  за  самоосъчване,  които
ограничават този човек.

шансовете  за  промяна,  която  жадуваше  в  живота  си.  Тази
техника, както и много други изпратени, има за цел да помогне
за  разширяване  на  вътрешните  пространства  на  човешкото
същество, има за цел да помогне да се счупят кристализираните
бариери  във  вас,  резултат  от  повторения  и  повторения  на
поведенчески  модели,  мисли,  действия...  даже  модели,
наследени от собствената динамика и предците на семейството. 

 Всяка  от  трите  сесии  служи  за  отваряне  и  събуждане  на
пътища за достъп до тази част на човека,  който остава заспа,
като  по  този  начин  създава  мрежа  от  вътрешно  и  вибратно
пробуждане в 4-то и 5-то измерение, въз основа на пътя, който
тази душа иска да ходи.

При  извършването  на  тези  активации,  спомени и  товари  са
отделени от информационната област на възприемчивото лице,
което от собствения си житейски опит вече е признавало и дори
решава, но в някои случаи все още има енергийни/емоционални
остатъци  в  областта  на  информацията,  а  калибрирането  ги
елиминира, не е част от материал, който помага да се повиши
неговата честота и да се развива. 

От друга страна, има моменти, когато във вашето енергийно и
информационно  поле,  има  наследствени  енергийни  модели,
спомени за сън, или активни, но не открити, и които ограничават
еволюцията. Те не могат да бъдат елиминирани, защото сте част
от нещо, което трябва да знаете,  но когато се калибрирате,  те
идват  на  светло,  за  да  ги  видите  и  да  осъзнаете  как  те  те
претеглят в живота ти. След като съзнанието е направено, тази
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памет вече може да бъде преобразувана в гориво на действие и
еволюция.  Следователно,  калибрирането  премахва  отпадъците
от това, което сте движили цял живот, и ви помага да осъзнаете
промените, които правите след това, въз основа на вашата цел в
живота.

Като повишавате честотата и започвате да живеете от новото
ви  измерение  на  себе  си,  определени  ценности,  определени
нагласи,  някои  видове  мисли  придобиват  господстващо
положение, като се приближават към нов начин на свързване с
вас и с живота.

Целият процес е интегриран още от първата сесия и всеки от
тях  активира  различен  начин  за  комуникация  с  Вашето
същество,  като  същевременно  активира  различни  части  от
информационното поле.  В края на трите калибрирания,  когато
целият механизъм вече е завършен и то е там, че автентичното
калибриране  започва  в  живота  ви,  защото  вече  имате
енергийната структура на 4-то и 5-то измерение, работещо, сега
в свободния си избор, трябва да се научите да живеете от тях.

За  да  получите  калибриране,  трябва  само  да  се  чувстват
призив за промяна и да бъде желаещ да се развива. 

Тя  може  да  бъде  получена  с  калибровъчния
канализатор/активатор,  присъстващ  в  същата  стая,  където  е
приемникът, или може да бъде получен, докато активаторът е в
далечината,  защото  тази  техника  работи  с  Универсален
Вибрационен  плат  като  опора,  и  позволява  тя  да  бъде
прехвърлена през Пространството и времето. Следователно, не е
необходимо да бъде в една и съща стая, но е свързан двете части,
както този, който получава калибрирането, което трябва да бъде
легнало, отпуснало, получаване на калибрирането му в съзнание,
и  знаейки,  че  Калибраторът  е  в  същото  време,  че  работи
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дистанционно.

Понякога  някои  хора  се  нуждаят  от  повече  от  три
калибрирания,  ако  сте  във  време  на  сериозна  слабост,
независимо дали са физически, емоционални, енергични... след
това калибрирането, по отношение на слабостта на системата, е
по-бавно,  за  да  направи  промяната,  така  че  да  не  предизвика
сериозна криза на този човек, която вече е отслабена в основата
й. Това е нещо, което се случва няколко пъти, но не е обичайното
и същото лице, което се калибрира, ще забележи, по време на
края на третата сесия, че отвътре той се чувства другия, който се
изпълнява.

Трябва да слушате тялото и един от аспектите, които събужда
тази техника е вътрешния компас, комуникацията с тази част от
вашия интериор, която знае какво най-добре ви подхожда и къде
да отидете да го намерите. Ето защо, след като тези техники се
активират,  тогава  е  важно  да  се  спре  да  се  разбере  как  се
чувстваш от  получаването му,  какво се  променя във вас;  не е
нужно да мислите за това,  което се е променило,  но "КАКВО
ПРОМЯНА."  От  получаване  на  калибриране,  когато  има
промяна в честотата на планетата, като калибрира с него, няма
да се налага да правите нищо или да получите друго активиране,
освен  ако  не  се  чувствате  или  се  чувстват,  защото
КАЛИБРИРАНЕ  НА  ЕНЕРГИЯТА  ви  свързва  обратно  към
Земята  и  мястото  ви  в  него.  Така  че  всеки  скок,  който  този
Основен Отдел за Съзнанието прави, вие ще се калибрирате с
него  по  естествен  и  автоматичен  път,  защото  енергийният  ви
дизайн вече е качен в количката "Еволюция" в този Нов път.

За тези от вас, които се чувстват афинитет с тази техника и са
живели ефектите си във самите себе си, можете да предложите
вашите  последователи  като  Тригери  на  калибриране  за  други
хора и да получите обучението, което преподаваме заедно с този
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канал по време на слънчевото слънцестоене през годината. Тази
организация  е  оставена  на  този  канализатор,  също  така  и
функцията за предоставяне на необходимата информация,  така
че  тези,  които  чувстват,  че  повикването  да  бъде  част  от
Планетарно  калибриране  придружаващ  другите  да  получи
активирането му, да може да го изпълни.

*Забележка на канализатора:

За повече информация относно:

• Индивидуални  калибрирания.  Лично или на  разстояние.
https://www.alianzauniversal.org/calibracion-energetica-
individual-presencial-y-a-distancia/

• Държави или райони, в които калибраторите са одобрени 
да получат калибрирането. 
https://www.alianzauniversal.org/listado-de-calibradores-
validados/ 

• Информация за обучение за калибриране на енергията (за
да  научите  как  да  активирате  тази  техника  в  други).
https://www.alianzauniversal.org/presencial-y-webinario-
formacion-en-calibracion-energetica/ 

Можете да проверите www.alianzauniversal.org, да се свържете
с  нас  по  имейл  на  info@alianzauniversal.org или  потелефон
/Whatsapp на +34 665 944 414.
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Какво е Всеобщ съюз

На космическото и духовно ниво този Наш Съюз е завет, който
винаги  е  съществувал  между  Хората  от  всички  Галактики,  и
духовните  царства  и  йерархии,  които  не  са  въплътени  и
принадлежат  към  нематериалната  страна  на  Сътворението.
Следователно, това е пакт между "Настойници на Светлината" и
всички хуманоиди, въплътени в различни галактики и системи.
Алиансът осигурява еволюционните процеси на всички системи
и техните жители,  като улеснява всяка планетарна единица на
еволюцията, какво можем да последваме, за да го придружим до
следващата връзка. 

В момента този Всеобщ Алианс работи от различни призми, за
да  ви  улесни  в  частност  инструменти,  знания,  технологии  и
насоки за масовото ви пробуждане.

Има част от хората на Земята, които познават този завет и са
решили да  работят  под купола  и името на Всеобщия Съюз и
които използват тези инструменти изпратени. Те се събират като
група,  за  да  извършват вибрация,  за  да  помогнат на хората,  и
другите царства на планетата, като зеленчуци, животно... и да си
сътрудничим с нас в този момент на промяна.

Други хора не знаят нищо за това универсално име на съюза, а
също така са  под нашия купол,  защото са решили да работят
върху скока и промяната, които вече са започнали. 

Това, което искаме да предадем е, че Всеобщият Съюз е нещо,
което  надхвърля  името  и  групата,  но  отразява  космичен  и
Вселенски Пакт между световете на Сътворението и че всеки,
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който  работи  за  Свобода,  Еволюция  и  Пробуждане,  е  част  от
този Съюз по по-съзнателен начин.

Това  е  каналът  (Рубен  Ескартрин),  чрез  който  изпращаме
проекта, който носи същото име на Пакта, Всемирния Съюз, но
има много други канали, които участват в този Алианс, без да го
наричат  така,  че  за  контакт  с  други  функции  или  от  други
честоти. Затова трябва да разберете, че всички вие сте част от
този  Съюз,  ако  това  е  Ваше  желание,  да  се  развивате  и  ако
вашият  призма  е  този  на  сътрудничество,  сътрудничество  и
свобода за всяко живо същество. 

Затова е важно да разберете, че членовете на този Алианс са
същества  с  други  измерения,  които  не  са  инкарнации,  и
хуманоидни  същества  от  други  галаксии.  Защото  този  завет
предполага,  че  двете страни на една и съща монета,  осезаема
страна и нематериална страна на Сътворението, работят заедно
за обща посока.

Дълго  време  сте  били  пазени  от  реалността  на  нашето
съществуване,  правейки  тази  информация  достъпна  само  за
няколко, но сега трябва да осъзнаете,  че не сте сами, нито на
нематериалната  страна  (йерархиите  на  Светлината),  или  на
материалната страна (Хуманоидите на други планети). За някои
това вече е очевиден факт, но за важна маса все още не е толкова
ясно  и  дори  е  отричане.  В  този  Нов  път,  доказателствата  ще
излязат наяве и истината ще бъде за всички. Така че, ние само
можем да ви кажем, че ние сме много близо до вас, че можем да
разберем, че вашата планета не е сама в своята еволюция, вие
дори  не  сте  сами  в  слънчевата  си  система,  да  не  говорим за
вашата галактика.

От Всеобщия Съюз ние ви придружаваме.
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Какво ви предлага новото време?

Нов  живот,  това  е  потенциалът  в  това,  което  се  случва  и
всички събития, които ще се случат; вие ги разбирате или не, те
са  там,  за  да  предложат  на  човека  нова  рамка,  в  която  да
пресъздаде.

Едно  от  ограниченията,  които  имате  за  промяна,  е  вашата
среда. Когато околната среда е винаги една и съща, със същите
актьори, със същите съчетания, със същите модели и динамика,
вие сте заключени в една линия, че не знаете как да се намали.
За  тази  ситуация  и  тези,  които  ще  дойдат,  ще  ви  улеснят,  че
вашата рамка, контекст и динамика са разбити точно, за да имат
възможност да реагират по различен начин. 

Това  вече  е  решението  на  всяко  човешко  същество,
независимо  дали  да  се  възползвате  или  не  от  всяко  от  тези
обстоятелства, създадени да ви помогне да се прекъсне с това,
което  наричате  рутинни.  Системата,  която  възприемате,  е
информационна система; въз основа на вашите филтри, спомени,
вярвания,  преживявания...  възприемате  един или  друг  слой от
това,  което  наричате  живота  си  въз  основа  на  това.  Затова  я
наричаме  системата  На  сънища,  защото  всъщност  това  е
вътрешно възприятие,  което ви  кара  непрекъснато да  виждате
себе  си  през  външната  ситуация,  а  не  обратното.  Тази
психиатрична  система,  създадена  от  двете  индивидуални  и
колективни подсистеми за  преработка,  е  в  света  на  илюзията,
където  всичко  е  възможно,  само  че  трябва  да  се  научат  да
управляват своите закони за  програмиране,  за  да  презапишете
програма за изпълнение.
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"Златна енергия" е  мощен алармен часовник на  съзнанието,
защото то носи мълчаливо Светлината на Истината и това тази
ярка, заслепяща Светлина на Слънцето се разширява, където и
да достигне. 

Това знание е добре познато от древни времена от мъдрите и
просветени ценители на функционирането на човешкия разум и
сега е време за всички онези, които искат да бъдат част от това
Ново  време,  да  имат  достъп  за  себе  си,  за  да  депрограмират
своите умове и да го препрограмират в новата си версия.  Ето
защо първо трябва  да  откриете  тези  корумпирани модели във
вашата  система  (умствена  и  емоционална),  за  да  откриете
опустошителните  ефекти,  които  е  имало  върху  живота  ви.  В
същото  време,  откриване  на  политическата  система,
образователната  система,  здравната  система...  следване  на
установените  протоколи  и  въз  основа  на  интересите  на  тези,
които  ги  налагат,  тези  протоколи  се  променят.  За  да  засечем
цялата  тази  операция,  както  и  да  заблудите  себе  си,  те  ви
заблуждават, както е вътре, тя е извън него. 

За да генерирате антидота за манипулация, която се упражнява
във вашата система, за да ви програмира в страх и несигурност,
трябва да генерирате здрав разум и преценка. Вие сте в момента
на дезинформация,  специално програмирана да генерира хаос,
но  това,  което  те  причиняват  с  това,  по  силата  на  Всеобщия
закон, е че тези, които са будни или тези, които вече имат нивото
на наблюдение, ги карат да се съмняват в установената система,
вие сте на място напълно на противоположния полюс на този,
който са планирали. Все пак, тези, които управляват системата,
знаят законите и знаят, че по силата на Универсалния закон това
трябва  да се случи,  така че следващата стъпка ще бъде да се
открият  онези,  които  не  искат  да  продължат  в  рамките  на
системата  за  контрол.  Тук  трябва  да  сте  дискретни  и  да  се
излъчвате от Съзнанието и да действате с помощта на Златната
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енергия.  Споделяне  на  информация,  за  да  бъде  достъпна  за
всички, използвайте същите инструменти, които се използват от
тези,  които  система  със  страх  и  контрол,  но  с  цел  всичко
обратното.

Там някои от вас, които сте въплътили да бъдете активна част
от Христовата или Златната маса, която трябва да поддържа тази
енергия на планетата и затова тази информация е дошла до вас. 

Някой сте решили преди да играете, да бъдете на първа линия
на действие в този момент, и ще дойде вашето време, ако не сте
вече  с  всичко,  което  се  е  случило.  Други  имат  функцията  да
помагат за разглобяването на системата, за да организират друга,
други  имат  функцията  да  поддържат  тази  Златна  енергия  от
ежедневието  и  преминавайки  незабелязано,  други  трябва  да
бъдат видими, за да могат другите да открият какво се случва,
други  ще  работят  от  медитация,  за  да  счупят  завесата  на
слепотата на съня и по този начин да помогнат на повече хора да
се събудят, други ще работят в групи вибриращи, други в групи
от физически действия, за да противодействат на по-напред на
задействания  план...  т.е.  всеки,  който  желае  това,  може  да
подкрепи и да бъде част от това Ново Време, от позицията, която
изпитва в сърцето си. 

Усетете и животът ще отвори вратата, за да заемете мястото си
в новия Златен Път.
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Какъв е потенциалът на този момент?

Потенциалът на този момент е да се отворите за пространства,
които са запазени само за инициирани хора, да отворите вашата
система, за да разберете как работи умът ви, вашата система за
съвместно  създаване  на  Реалността,  потенциала,  който  имате
като  въплътени  същества,  цялото  еволюционно  пробуждане,
което можете да развиете,  ако разбирате,  че  вашата техника е
била  запалена  в  своя  потенциал  и  че  сега  можете  да  я
пробуждате, като приложите тази енергия на Златните спускани
задействани, следващия еволюционен скок на човешко същество
Земята.

Вътре  във  вас  има  информация  за  много  по-дълъг  жизнен
потенциал,  отколкото вие развивате сега; поради вмъкването в
изкуствено  пространство-време  тези  потенциали  са  били
блокирани, което ги вцепенени и пасивни за по-голям контрол
над вашата еволюция, която е синхронизирана с галактическия
сън.  Но  сега,  тази  Галактическата  мечта  е  дошъл  до  край  и
цикълът на Духовното Ясновойанс е започнал. 

Това  е  просто  началото,  следователно,  имате  дълъг  път,  но
наистина освободителното нещо е, че можете да го направите в
рамките на космически контекст, който най-накрая ви подкрепя в
това. Досега тя е била постигната само от хора в много малки
количества и повечето от времето поотделно. 

В  този  момент  измерението  на  Златната  енергия,  която  е
слънчева енергия, излъчваща Огъня на Духа, се открива в своето
андрогиново  послание  за  хармония  и  откритост  към  нова
самоосъзнание на цикъла на Сътворението. 
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В този достъп до 5-то измерение, хората могат да имат достъп
да променят начина ви на живот, начина ви на мислене, чувство,
на действие, накратко, на вибриращи, така че това е възкресение,
без да се налага да се откаже от физическото тяло.

В  това  открито  пространство  съществува  потенциалът  на
Живота в неговото чисто изражение, в неговото магообразно и
леко изражение.

Тези, че разбирате важността на това послание, важността на
тази  енергия,  това  пространство  и  този  потенциал,  ще  имате
достъп до него, за да можете да работите от него и с него. Това
пространство  съдържа  вибрацията  и  знанията,  необходими  за
събуждане, от вътре, на средствата за общуване с тази величина
част, която вече е време да се събуди и използва. Затова, ако се
осмелите да се съмнявате в вярванията си за това, което сте си
мислели за живота, да се запитате дали пишете в тази книга е
истина,  да  се  замислите,  че  законите  на  това  как  работи
Вселената, физика, химия, връзка с материята, функционирането
на  вируси,  вълни,  честоти,  ума,  емоциите...  всичко  абсолютно
всичко, може да работи по друг начин, което ме принуждава да
се  налага  да  се  възобновем  да  живея  така,  сякаш  променям
планети; само ако се осмелите да поставяте под въпрос всичко,
потенциалът ви за отдих в това Време ще бъде безкраен.

Тези  вярвате,  ще  създадете,  така  че  наблюдавайте  в  какво
вярвате  в  живота,  за  този  процес  и  за  това  как  работи
Сътворението,  защото можете да започнете да създавате нещо
ново, отвъд това, което се очаква да бъдат, защото всеки човек
ще проектирани различни светове, и там ще трябва да изберете
къде да добавите, в какъв свят.

От  тази  възможност  за  промяна,  ние  ви  придружаваме  и
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благославяме  за  вашата  смелост  в  създаването  на  Един  По-
Свободен и По-любящ свят за човечеството.

С цялата ни подкрепа от Всеобщия Съюз.

Какъв е потенциалът на този момент?
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Активирането, което можете да реализирате

Всеки  човек,  който  желае  да  работи  с  това  признание  на
Златната енергия, трябва да се свърже с нея само от промененото
състояние на съзнанието, така че опитът да не е интелектуален, а
вибрат.

Всеки може да използва техниката, която е най-удобна за него,
с  която  обикновено  практикува  или  с  които  той  е  най-афин,
важното е, че честотата на мозъка може да се променя, така че да
се  отваря  да  работи  от  друго  пространство.  Релаксация,
визуализация,  медитация,  енергийни  техники  могат  да  се
използват...  накратко,  всяка подкрепа,  която ще ви помогне да
промените  вашето  умствено  и  емоционално  състояние,  да
отворите вратата към вибрационния свят и честотите.

След  като  се  чувствате,  че  вашето  душевно  състояние  се  е
променило  и  че  влизате  във  вибрасия  самолет,  просто  се
свържете от сърцето си със Златната енергия. Тази енергия е в
космоса, тя е в Слънцето, тя се намира около планетата, тя се
намира в планетата, тя се намира във вас... просто трябва да го
разпознаете и да му дадете нужното пространство, за да може да
действа  и  да  ви  помогне  да  осъзнаете  вътрешното
преобразуване, което вашата Душа изисква.

Свържете се с тази Златна енергия в някое от пространствата,
които ви кръстихме,  което е  най-удобно за  вас.  Можете да се
свържете с тази енергия в космоса и да почувствате как тя се
спуска през универсалната вибратна тъкан, която свързва всичко,
докато не ви достигне, почувствайте как ви пробива, къпят ви,
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посрещат  ви  и  се  отварят  към  вътрешния  си  живот,  като
получавате  тази  честота  на потенциалност,  любов,  хармония...
Почувствайте клетките на тялото си, за да получите тази храна
на Духа, вашите тъкани, органи, системи, физическото си тяло,
фините тела, цялото ви СЪЩЕСТВО.

Почувствайте присъствието на тази Златна енергия във вас, в
себе си, в живота си, усещайте я във въздуха, който дишате... 

Останете в това състояние на съзнание толкова дълго, колкото
искате  и  да  завършите,  просто  предайте  НА  ЖИВОТА
БЛАГОДАРЯ  НА  ЖИВОТА,  на  Златната  Енергия,  на
Вселената...  и  завършва  с  три  дълбоки  вдишвания,  усещайки
тази енергия, която се намира при вас.

Повторете упражнението, за да бъде в състояние да бъде всеки
ден,  за  да  отворите  вратите  на  това  златно  състояние,  че
постепенно ще провокира  отвътре.  С постоянна  работа  ще се
чувствате  с  огромна  емоция  и  радост  как  се  променяте,  как
разбирате  новите  концепции  на  живота  естествено,  как
определени решения, които сте отложили се събуди отвътре, за
да  затворите  недовършените  цикли...  и  много  повече  от  тези,
които искат да живеят в преживяването, уверяваме ви, че ще ви
помогне в тази адаптация към Новото време.

Тази ежедневна практика може да се извършва от всеки човек,
нахвърлил  или  не  в  медитативните  изкуства,  в  енергийните
науки  или  във  вибрационни  активиране,  затова  е  достъпна  за
всеки,  и  неговата  простота  улеснява  изпълнението  и
ефективността му от първия ден на практика. 

Важно  е  да  се  извършва  всеки  ден,  за  да  се  импрегнира
вътрешно  с  тази  честота  Златен  към  организма,  и  да  се
компенсират всички външни честоти, които пречат, а също и да
ви  въведат  през  медиите  ,  "страхове  от  общуване",  послания,
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вярвания и т.н., които позволяват на определени честоти, които
саботират и се опитват да разградят тази Златна вибрация. Затова
е  важно  да  се  извършва  тази  практика  ежедневно  времето,
необходимо да се чувстват това чувство, което ще стане все по-
очевидно, че хармонията на Златната енергия е активна във вас.

Ние искаме,  в цялото СЪРЦЕ, този специален еволюционен
момент, който живеете, да бъде МОМЕНТът на Възраждането на
Съзнанието в най-висшата му проява, защото според Всеобщия
Закон  е  легитимно  да  се  развивате  към  следващото  си
еволюционно ниво.

себе си,  

Универсален алианс

*Забележка на Ламаншизатора:

Ако  искате  да  направите  упътвания  със  Златна  енергия
безплатно, имате две възможности:

• Отидете  на  уеб  сайта  НАСО  Алхимия
(www.oroalquimia.com), враздела блог, където ще намерите
6 открити класа на универсална биоенергия, записани по
време  на  затворения  престой  на  COVID-19,  където  аз
ръководя и обяснява практиките със Златната енергия. Вие
също  така  ще  ги  намерите  в  youtube  канал  на  ЗЛАТО
Алхимия.

• Посететеуебсайтана  Всемирния  Алианс
(www.alianzauniversal.org),  където  можете  да  видите
графиците  на  сесиите,  конференциите  или  семинарите,
които  излъчваме  безплатно,  както  и  цялата  нова

Активирането, което можете да реализирате
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информация,  която  пристига  за  Новия  час  и  Златната
енергия. Вие също така имате на канала На Универсалния
Алианс  Youtube  всички  видео,  медитации  и  семинари,
проведени досега.

Допълнителна информация на:  www.alianzauniversal.org

Имейл: info@alianzauniversal.org

Телефон или Whatsapp контакт: +34 665 944 414.

Следете универсалното алианза в нашия Youtube канал:

https://www.youtube.com/channel/UCkfzHSmZHq50mLANJOoanVQ 

и на нашите Facebook профили:

https://www.facebook.com/Alianza.Universal/

и Instagram: 

https://www.instagram.com/alianza_universal/ 
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