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İnsanın enerji sistemi 

Enerji sistemi, gününüzü geçirmeniz için size güç vermekten sorumludur. Adından da 
anlaşılacağı gibi, bu sizin ENERJİNİZ, MOTİVASYONUNUZ ve GÜCÜNÜZDÜR. 

 
Enerji sistemi, çok fazla güç ve enerjiye sahip olmanıza katkıda bulunan her şeydir. Enerji 
sistemi, düşünceleriniz, duygularınız, hisleriniz gibi görünür olmayan her şeyi, aynı zamanda 
algınızı ve duyusal algılarınızı da içerir. 

 
Enerji sisteminizin bir parçası da yediğiniz yiyecekler ve her gün yaptığınız aktivitelerdir ve 
bunların hepsi enerjinizi etkiler. Biz sadece kalp kristalini yeniden bağlamanın enerjik 
bileşenini ele alıyoruz. 

 
Enerji sistemi, bir insan olarak bir şeyleri hareket ettirmek veya bir şeylere yatırım yapmak 
için sahip olduğunuz gücü belirler. Çok fazla enerjiniz varsa, örneğin çok fazla görebilir, çok 
fazla algılayabilir, çok fazla tanıyabilir, çok fazla şey yapabilirsiniz. İnsanoğlu yalnızca sınırlı bir 
kapasiteye sahiptir, bu nedenle birçok şeyi unutur veya otomatik olarak hareket eder. 

 
Bir kişinin çok enerjisi varsa, daha bilinçli hale gelir; daha az enerjisi varsa, birçok faaliyeti 
bilinçaltına iter. Eğer bir kişinin çok enerjisi varsa şimdi ve burada yaşayabilir, eğer az enerjisi 
varsa anılarda, geçmişte ve düşük titreşimde yaşar. 

 
Enerji sistemi gününüzün kalitesini de etkiler. Çok fazla enerjiye sahip olanlar olumlu 
düşüncelere ve olumlu duygu ve hislere sahiptir. Çok fazla enerjiye sahip olanlar pembe 
gözlüklerle bakar ve pozisyonları daha çabuk algılar. Bu nedenle çok fazla enerjiye sahip 
olmak için çabalamaya değer. 

 
İnsanın enerji sistemini bilmek ve bunu kendiniz için kullanmak, yeni bir YOL kat etmenize ve 
enerjinin sizin için çalışmasına izin vermenize yardımcı olacak bir alandır. 

 
Enerji ve güç, Batı'da dikkate alınmayan bir bileşendir. Bu, ruhlar ya da saçmalıklarla ilgili 
değil, insanın içsel yaşamıyla ilgilidir. Sağlığın var olabilmesi için içerisi ve dışarısı birbiriyle 
uyum içinde çalışmalıdır. 

 
Yüksek enerji seviyesi sağlık, mutluluk ve neşe getirir. Bu konuda Atlantik Kültürü'nün 
Energe&ka'sını okuyun. Web sitesinde yer alan tüm kitapların referanslarını kütüphanede 
bulabilirsiniz. Kitabı her yerdeki mağazalarda da bulabilirsiniz. 

 
Eğer bir enerji yolu tıkalıysa, bu kabaca, örneğin bir arkadaşınıza sarıldığınızda 
düşüncelerinizin paniklemeye başladığı, bedeninizin sertleştiği ve nefesinizin durduğu 
anlamına gelir. Burada ENERJETİK'in zihni aşağıdaki şekillerde iyileştirdiği söylenebilir 

<efer düzeyinde ve yine, RUHSAL ŞİFANIN RUHLARLA değil, sizin DÜŞÜNCENİZLE ilgisi vardır. 
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Peki nasıl oluyor da DÜŞÜNCENİZ bedeninizi ve dolayısıyla tüm Stoffwechsel süreçleri 
engelliyor ve bunlar üzerinde böyle bir etkiye sahip oluyor. Çoğunlukla kritik olan ve 
sisteminizin tehlikeli veya tehdit edici olarak algıladığı deneyimlerdir. Organizmanız kalıcı bir 
plak gibi, aynı veya benzer bir deneyime karşı uyarılan ve dikkatli olunmasını isteyen bir 
hafıza noktası oluşturmuştur. 

 
İşin iyi tarafı, bu hafıza noktaları silinebilir ve her şey yeniden serbestçe akabilir. Energe<k 
dediğimiz şey bu, insanın enerji sistemi üzerinde çalışıyoruz ve yeniden iyi yollar inşa 
ediyoruz. Bu anlamda bizler, zihni yeniden düzelten elektrikçiler ya da zihin uzmanlarıyız. 

 
Kendinize iyi baktığınız ve kendiniz üzerinde çalıştığınız sürece, hayatınız gittikçe daha iyi 
olacaktır. Her insan isterse kendi iç dünyasını temizleyebilir ve böylece büyüyebilir, 
öğrenebilir ve vizyonlarına, hedeflerine, arzularına ve ihtiyaçlarına yaklaşabilir. Bunun için 
kendisine dönebilir ve kendisini bilgilendirebilir. Kendine yönelmenin ilk adımı atılmadan 
büyüme mümkün değildir. 

 
 

 

Temel Bilgiler Atlan&s kültürü 

Atlan<s Kültürü, insanlığın uyanması ve büyümesi için Atlan<s'tan kanalize edilen Atlan<s 
kültürünün ve bilgisinin birleşimidir. Bunlar Atlantik alan bilincinden gelen enerjiler, 
frekanslar ve titreşimlerdir ve insanoğlunun bunları özümseyebilmesi için yazılar, kitaplar, 
resimler, videolar, kelimeler ve hatta hareketler halinde Dünya'ya gelirler. 

 
Atlan<s'tan gelen enerji yalnızca insan dönüp Atlan<s ile senkronize olduğunda emilebilir. 
Atlan<s ile bağlantı kurmak istiyor olmalı. Ancak o zaman Atlan<s, Atlan<s Alan Bilinci, 
Galak<s Işık Federasyonu ve Atlan<s'tan gelen Işık Varlıkları ve Kristal Devalar çalışabilir, 
çünkü hepsi İnsanlığın Özgür İradesine saygı duyar. 

 
Atlan<s, basit yaşam ilkeleri, kısa teknikler, basit egzersizler ve doğrudan bilgilerle çalışır. 
Ama her şeyden önce yüksek bir ENERJİ ile. Yüksek enerji aynı zamanda yüksek titreşim 
demektir ve bu da düşük titreşimin otomatik olarak çözülmesi anlamına gelir. 

 
Aktarılan ışık frekansları aracılığıyla deneyim olasılıkları tetiklenir. İnsan, okumak ya da 
çalışmak zorunda kalmadan bilgiyi doğrudan deneyimler. Bir deneyim yaşar ve bu sayede 
yeni bir deneyim ve bilinç durumuna gelir. Aktarılan enerji doğrudan insanın titreşimsel 
bedeninde çalışır ve rezonans yoluyla deneyimi kendine çeker. 

 
Atlan<'ın kristal teknolojisi insanları tamamen özgürleşene ve kendi enerji gi^erlerini 
yükseltene kadar uyanış süreçlerinde destekler. O zaman 
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Kristal tekniğin koltuk değneği ondan DÜŞER ve onu tamamen özgür bırakır, böylece kendisi 
de büyümeye devam edebilir. Dolayısıyla bu senaryoda iki enerji yapısı vardır. Birincisi, 
kişinin kendi enerji sistemine, atlantik kalp kristaline, ruh yıldızına, toprak kristaline ve 
büyümeye yardımcı olan ve bir noktada kendi ürettiği enerjilerle yer değiştiren destekleyici 
enerjilere yeniden bağlanmasıdır. 

 
Atlan< kalp kristali birlik alanı ile çalışır ve her şeye saf kristal ışık enerjisi ile nüfuz eder. 
Ancak ilk başta bütünleşmesine ve enerjiyi kendisinin yayması için yavaşça büyümesine izin 
verilir. Yeterince büyüdüğünde, tüm insanoğlunu içine alacaktır, çünkü o insanoğlunun 
kendisidir. 

 
Kalp kristali insanın doğal enerji kaynağıdır ve tüm boyutların yanı sıra uzay ve zamanı da 
içerir. Ancak bunun bir anda gerçekleşmesi için çok büyük bir güç gerekir. Bu nedenle kristal, 
insan hızında yavaşça büyüyecektir. Düzenleme gereksiz hale gelir çünkü kristal her şeyi içten 
dışa doğru aydınlatacaktır. Bununla birlikte, kristalin daha hızlı büyümesini sağlamak için 
Atlan<'ın enerjileriyle çalışmak destekleyicidir. Kalp kristali ile İçsel Benlik ve rehberlik geri 
gelir, böylece insan YOL'unu net bir şekilde görebilir. 

 
Ruh yıldızı, varlığın yeryüzündeki gerçek bağlantısıdır. Pek çok insan hem kökenini hem de 
kozmik bağlantısını kaybetmiştir. Ruh yıldızı ruhun en orijinal bağlantısıdır ve ruh planının 
tamamını ve bilincin tüm yolculuklarını içerir. Yeniden bağlanarak, bilinç yavaşça geri gider ve 
tüm zamanların tüm bilgisini beraberinde getirir. Ruh yıldızı ile sezgi geri gelir. 

 
Toprak kristali ruhun tam potansiyelidir. Tüm birikmiş yetenekleri, becerileri ve yeniden 
bağlanma yoluyla ruh tamamlanır. YOLUNU net bir şekilde görebilir ve kararlar alabilir. 
Sadece kendilerini gerçekten tanıyanlar kendi YOLLARINI görebilir ve yürüyebilirler. 

 
Kristal ışık, veri belleğinizi olumsuz bellek noktalarından temizleme ve silme görevine ve 
işlevine sahiptir. Bunun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Kristal ışık, Atlan'ın 
diğer tüm enerjileri gibi bağlantı ve yeniden bağlantı ile doğal olarak akar. Ama aynı zamanda 
harekete geçebilir ve enerjilerle çalışabilirsiniz. 

 
ÖZGÜR İRADENİZ ve kendi yaşamınızı kontrol etme konusundaki sınırsız ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ 
sayesinde, silinen her nokta size kendini yeniden gösterir ve siz de basit bir KARARLA bu 
durumu isteyip istemediğinizi özgürce seçebilirsiniz. Yapacak başka bir şey yok. Bu nedenle, 
her zaman kendiniz karar verin. 

 
Elbette bu süreç yavaştır ve kalp kristali de tam boyutuna yavaş yavaş ulaşır. Hiçbir şey 
öylece, adım adım gerçekleşmez. Ancak altı ay sonra hayatınız tamamen farklı olabilir. Uyanış 
sürecine kendiniz ne kadar bilinçli bir şekilde eşlik ederseniz ve bu senaryo ile ne kadar çok 
çalışırsanız, o kadar hızlı büyüyeceksiniz. Bu sizin kararınız. 
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Kristal ışık çok fazla pozitif ENERJİ taşır ve bunu hayatınızın her alanına getirir. Enerji 
seviyeniz otomatik olarak yükselir. Enerji seviyesi düşüncelerinizin durumunu belirler, bu da 
duygularınızı ve algınızı etkiler. 

 
Zihniniz kendi yaşamınızın sahibidir, ancak enerji olmadan zihninizi konumlandırmakta 
zorlanırsınız, bu nedenle ENERJİ ilk seçimdir ve diğer her şey otomatik olarak onu takip eder. 
İyi olmadığınızda enerji toplayın. Daha iyi olduğunuzda, neden enerji kaybettiğinize dair 
durum üzerinde çalışın. 

 
Enerji otomatik olarak ATTENTION ile yansıtılır. Dikkat, ENERJİYİ şeylere doğru yönlendirir. 
Sadece kendiniz yeterli enerjiye sahipseniz dikkatinizi verebilirsiniz. 

 
Enerji yaşla birlikte azalır, neden? Enerji her zaman oradadır ve sadece artık çevre tarafından 
emilmemektedir. Küçük çocuklar enerjiyi emer, projelere aktarır ve enerjilerini DÜŞÜNMEK 
veya AŞIRI DÜŞÜNMEK için harcamazlar. Harekete geçerler, yaratırlar, tezahür ettirirler ve 
yaratıcıdırlar, bu da muazzam bir enerji ve başarı sağlar. 

 
Toplumunuzun yapısı nedeniyle, yaşlı insanlar giderek daha fazla ENERJİ israf ettiğini 
düşünüyor ve ENERJİ ZORUNLULUĞU nedeniyle yaşlanma süreci başlıyor. Yaşlanma diye bir 
şey yoktur. Aynı zamanda giderek daha ihtiyatlı davranıyor ve artık projeleri tamamlamıyor, 
yalnızca artık başarı kaydedemediğiniz alanlarda çalışıyor ve böylece daha da fazla enerji 
tüketiyorsunuz. 

 
Enerji aynı zamanda AKTİVİTE tarafından da üretilir, toplumdaki insan aktivite seviyesini 
düşürme ve daha az hareket etme eğilimindedir, bu nedenle enerji burada da azalır. Aynı 
zamanda acılar ortaya çıkar, bunlar daha sonra gündelik meseleler haline gelir ve ruh 
zehirlenir. Olumsuz konuşmalarla hala sahip olduğunuz enerjinin geri kalanını da 
kaybedersiniz. Bu nedenle enerjinizin azalmasından yaşam alışkanlıklarınız sorumludur. Bunu 
farklı şekilde yapmaya kendiniz karar verme gücüne sahipsiniz. 

 
Enerji ilkesini dikkate alan herkes kendi yaşamına olumlu bir katkıda bulunabilir ve enerji çok 
daha fazlasını yapar, rezonans yasasına göre, çok enerji çok enerjiyle ilişkiye girer ve 
yaşamınıza refah, zenginlik ve mutluluk çeker. Yeni dürtüler sizi bekliyor. 

 
Dahası, enerjiniz arttıkça etrafınızdaki herkesi zenginleştirecek ve küresel uyanış sürecine 
değerli bir katkıda bulunacaktır. Hepimiz ihtiyacımız olan enerjiyi üretiyoruz. Bu nedenle, 
sadece kendinizden başlayın, yapılması gereken tek şey budur. 
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ENERJİ prensibi 

Atlan< ENERJİ ilkesi, ENERJİNİN her durumda %100 olumlu kullanılması gerektiğini belirtir. 
Enerji yaşam gücüdür. Yaşamsal enerjinin boşa harcanmasından kaçınılmalıdır. Enerji, 
Atlan<s'ın sığınağıdır. Enerjiye her zaman saygı duyulmuş ve canlıların enerjilerini hem 
dengeleyebilecekleri hem de yenileyebilecekleri enerji mekânları yaratmak için enerji 
toplanmıştır. 

 
Bu anlamda, kişinin kendi sistemindeki herhangi bir kişisel düşük titreşimden kaçınılmalı ve 
üzerinde çalışılmalıdır. Her Atlantisli kendi iç duygularına ve alanlarına yönelmeye ve onları 
dengede tutmaya çağrılır. Bir kişi düşük titreşime düşer düşmez, karanlık ve düşük güçlere 
karşı duyarlı hale gelir ve sadece sistemini zehirlemekle kalmaz, aynı zamanda toplum için de 
bir tehlike haline gelir. Bu ilkeyi anlayan kişi kendisi için yalnızca yüksek titreşimler 
oluşturmaya ve açığa çıkan enerjiyi çevre için kullanılabilir hale getirmeye çalışacaktır. 

 
ENERJİ ilkesini kendisine uygulayan kişi sağlıklı, mutlu ve genç kalacaktır. Aynı zamanda 
sadece iyi düşünceler, iyi duygular ve hisler ve dolayısıyla sevgi, mutluluk ve umut yayacaktır. 
İnsanların birbirini etkilemesi ve bir kültürün enerjilerini paylaşması nedeniyle, kişinin 
bulunduğu alanı temiz ve enerjik olarak yüksek kalitede tutması mantıklıdır. 

 
Kişi düşük enerjili bir duruma düşerse veya daha düşük güdülerle hareket ederse, bu 
öncelikle Atlan<'ın Kalp Kristalinin teknikleriyle olumlu ve içten bir şekilde yeniden bağlantı 
kurma meselesidir. Bundan sonra enerji artırıcı egzersizler yapılmalıdır. Hangi ek enerji 
egzersizlerinin yardımcı olabileceği bilinmiyorsa, ormanda doğada bir yürüyüş her zaman 
yararlı olmuştur. Atlantisliler doğada olmayı severler ve doğa tarlaları anında uyumlu hale 
getirir. 

 
Eğer ÖZGÜR İRADEYE saygı duyulursa ve Atlantisli enerji seviyesine ve içsel yaşamına kendi 
başına dikkat ederse, durum mümkün olduğunca çabuk değişecektir. Hiç kimse bir başkasının 
içini gerçekten göremez, Atlantisliler de bunu yapmaz, bu yüzden enerjisini yüksek tutmak ve 
ENERJİSİNİ iyi bir amaç için, enerjiyi artırmak veya kendi sistemini düzenlemek için kullanmak 
Atlantislinin kendi görevidir. 

 
 
 

Enerji seviyeleri ve duygular 

30'un altındaki düşük titreşim her ne şekilde olursa olsun hastalık yaratır ve derhal harekete 
geçmek ve kişinin hayatını tamamen yeniden düşünmek için acil olarak sınıflandırılmalıdır. 
Hasta durumlarda kişi yalnızca başkalarının yardımına bağımlı olmakla kalmaz, hatta 
çevreden enerji çeker ve bir SOG haline gelir. 
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Enerji. Bu da tüm çevre üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Hastalıktan her ne pahasına 
olursa olsun kaçınılmalıdır. 

Ancak düşük titreşimin başka seviyeleri de vardır. Hastalık ve zayıflık onların en aşağısıdır, 
kim hala batarsa <efer ölecektir. Hastalık ortaya çıkmadan önce enerji eksikliği, halsizlik ve 
güçsüzlük açıkça hissedilebilir. Bu aşamaya ulaşılmadan önce, duygusal üzüntü ve korkular 
veya endişeler açıkça hissedilebilir. Bu aşamaya ulaşılmadan önce, şüphe ve güvensizlik 
açıkça hissedilebilir. Atlantisli'den bunu bir enerji eksikliği olarak algılaması ve derhal 
harekete geçmesi istenir. 

 
Karakter özellikleri alanı da büyük ölçüde enerjiye bağlıdır. Orta enerji alanında açgözlülük, 
bağımlılık, tüketicilik ve egoizm bulunur. Kişinin kendi hayatı diğer varlıkların varlığından 
üstün tutulur ve kişinin kendi konumu istismar edilir. Bir kişi enerjiyi alır almaz, onu nasıl 
kullandığından ve onunla hangi niyetleri tezahür ettirdiğinden sorumludur. Burada dikkatli 
olmak ve Atlan<s'ın yolundan ayrılmamak önemlidir. Çünkü Atlan<s yalnızca Atlan<s'ın 
temellerine saygı duyan bir varlığı destekler. 

 

 
*************************************************************************** 

 
1 İNSANIN ÖZGÜR IRADESINE DOKUNULAMAZ - ÖZGÜRLÜK EN YÜCE EMIRDIR 

 
ÖZGÜRLÜK, DIĞER YAŞAMLARA SAYGININ YANI SIRA DIĞER VARLIKLARIN SINIRLARINA 
SAYGIYI DA IÇERIR. ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜR IRADEYE VE BIREYIN KENDI KARARINA SAYGI DUYAR 
VE HER TÜRLÜ KONTROL VE GÜÇ KULLANIMINDAN KAÇINIR. 

 
2 ENERJİ PRENSİBİ 

 
ENERJİK PRENSİPLER, KİŞİNİN KENDİ ENERJİ SEVİYESİNİ İYİ BİR ENERJİ ALANINA GETİRMEK VE 
ÇEVRESİNE POZİTİF ENERJİ SAĞLAMAK VE ONDAN ENERJİ ALMAMAK VEYA BİR TOPLUMDA 
EKSİK EMİCİ OLMAMAK İÇİN UYGULANMALIDIR. 

 
*************************************************************************** 

 

 
Sadece %70 enerjiden itibaren yüksek titreşimden söz edilebilir. Atlantisli kendini bu duruma 
getirmek zorundadır. Enerjik temelleri uygular ve günlük olarak üzerinde çalışırsanız bu 
kolaydır. Bunu içsel neşe, kahkaha veya iyi hissetme yoluyla hissedebilirsiniz. Ancak o zaman 
enerji serbestçe kullanılabilir ve serbestçe titreşebilir. Neşe olmadan çok fazla enerji 
engellenir. 

 
Hayatta bir şey yorucu veya zahmetli hale gelirse, bu yine bu görevle yüzleşmek ve hemen 
rahatlamak için bir ipucudur. Çaba zaten bir alanda enerji eksikliğidir. 
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100 enerjiye, coşku ve mutluluk telaşı da eklenebilir. Her şey hafiflik ve sadeliktir. Buradan 
itibaren senkronizasyon, serbest salınım ve enerji dağılımı başlar. Kendisi sürekli olarak 
yüksek titreşimde olmadan önce, diğer insanlara akut bir şekilde enerji dağıtan kişi enerji 
bakımından zayıf kalacaktır. Bu durum öncelikle kişinin kendi varlığı için kalıcı olarak tesis 
edilmelidir. 

 
Enerji ilkesi, enerjiye sahip olmak istiyorsanız kendiniz çaba sarf etmeniz gerektiğini söyler. 
Enerji seviyesini yükselten enerji egzersizleri vardır, eğer kişi hayatına yüksek titreşimden 
bakar ve gerçek bir meslek bulursa, kişi sürekli olarak yüksek titreşimde kalabilecektir. 

 
Bu nedenle, birlikte büyümek ve ilkeleri yaşamak istemeyenlere enerji vermemek için 
başkalarına ilkeleri öğretmek ve onlarla bu ilkeler hakkında felsefe yapmak tavsiye edilir. 
Varlık enerji vererek Kra_'yı kaybeder ve kendisi de düşük titreşime girer. İlkeleri öğreterek, 
iki varlık birlikte enerji üretebilir ve her ikisi de bundan fayda sağlar. 

 
 
 

Kendi kaynağımız 

Kendi kaynaklarına bağlı olanlar her zaman kendileri ve çevreleri için yeterli enerjiyi 
kullanabilirler. Kendi YOLUNU bulan kişi ÖZGÜRDÜR. Dolayısıyla burada da kendi kaderini 
tayin eden, kendi kendine yeten bir yaşam için çaba gösterilmelidir. 

 
Kişinin kendi kaynağı, yaratıcılığı, ilgiyi, neşeyi, coşkuyu, arzuları, ihtiyaçları, huzuru, sevgiyi 
ve hepsinden önemlisi kişinin kendi yeteneklerinin, becerilerinin ve karakter özelliklerinin 
çok özel bir alanındaki yaratıcılığı ortaya çıkaracaktır. Kim bunu kendisi için bulursa, çevreye 
kalıcı olarak çok fazla enerji dağıtabilecektir. 

 
Başkalarının enerjisiyle kendilerini zenginleştirenler Atlan<'ın kaynaklarından ayrılacaklar. 
Atlan<s'ta bundan kaçınılmalıdır. Sadece kendi kaynağını bulmuş olanların artık ortam 
enerjisini kullanmasına gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla bir Atlantislinin hedefi de budur. 

 
Atlan<'ın enerjisiyle ilgilenenler, kaynaklarını bulmak için mümkün olduğunca çok enerji 
toplamaya çalışırlar. Her kim onu ararsa kaynağını da keşfedecektir, çünkü Atlan<s bu 
konuda bireyi destekler. Ancak kişinin kendi kaynağı bulunduğunda ve yaşandığında uyanış 
süreci tamamlanmış olur. 

 
Ancak büyüme anında tüm vizyonlar ortaya çıkabilir. Eksiklik veya bağımlılık. Ayrılık sürecinde 
diğer insanlardan gelen aşırı sevgi ve enerji normal bir olasılıktır. Bu her zaman kişinin 
enerjilerini kendi sistemine geri çekmesi ve kendi kendine yetebilen özgür bir yaşam sürmeyi 
ve yükselmek için kendine enerji sağlamayı öğrenmesi meselesidir. 
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Atlan<'ın enerji alanlarını kullanmak, enerjik yükseliş, tüm canlı varlıkların iyileşmesi ve 
yaşam için sağlıklı bir temelin yeniden kurulması içindir. İstismar tüm enerjilerden ayrılır. 

 
 
 

Atlan&Kalp Kristali 

Atlan<ik Kalp Kristaline yeniden bağlanmak, kişisel tam spektrumunuza yeniden 
bağlanmaktır. Siz saf ışıktan oluşan enerjik bir VARLIKsınız. Kalp kristalinizden ayrılmanız 
nedeniyle sisteminiz birkaç parçaya bölündü. Sen Atlan ve kalp kristalisin. 

 
VARLIĞINIZIN ışığında tüm yaşamları içinizde taşırsınız. Attığınız her adımın sonuçları vardır 
ve bu nedenle ona bağlı blokajlar veya karma vardır. Ayrılığınız yüzünden her şeyi tekrar 
çözemezsiniz, çünkü sadece BİRLİK içinde gerçekten çözülebilir. 

 
Atlan<'ın Kalp Kristaline yeniden bağlanmak bu nedenle kendinize yeniden bağlanmaktır, 
ama çok daha fazlasıdır. Atlan<'ın Kalp Kristali geri transfer edildiğinde, siz de yeniden TAM 
olursunuz. 

 
Atlan<s Kalp Kristali, tam potansiyelinizi içeren ve sizi Atlan<s'ın köken enerjilerine, aynı 
zamanda AKASHA'ya ve kişisel KAYNAKLARINIZA geri bağlayan yüksek titreşimli bir ışık 
birimidir. Bu sizi bağımlılıklardan ve ARAMA'dan kurtarır. 

 
Sadece Atlantisliler Atlan<s Kalp Kristal Sistemi ile doğal bir rezonansa sahiptir, çünkü onlar 
Atlan<s'ta kendi enerjilerini<s kalplerini aramaktadırlar. Bu nedenle, bu adımı atmak 
istiyorsanız Atlan<s ile rezonansa girmelisiniz. Ama aynı zamanda özgür olmak ve Atlan<s ile 
rezonansa girmek istiyorsanız, bağlı hissediyorsanız ve yardıma ve desteğe ihtiyacınız varsa, 
Atlan<s sizin için kapıları açacaktır. 

 
Atlan<'ın Kalp Kristali siz olduğunuzdan ve o sizin malınız, TAM VARLIĞINIZ olduğundan, 
Atlan<'ın Kalp Kristali yalnızca ücretsiz olarak iade edilebilir. Kendinizi bununla 
zenginleştirmek küstahlık olur. Bu nedenle, ana sayfadaki bu betiği kendiniz için kullanmanızı 
ve arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı betikleri nerede bulabilecekleri konusunda 
bilgilendirmenizi istiyorum. Metinler sürekli olarak güncellenecek ve yeniden 
canlandırılacaktır. 

 
RUHUNUZUN tüm parçaları ve tüm yaşamlar ve deneyimlerle yeniden bağlantı 
kurduğunuzda, sisteminiz ölçülemez bir enerji üretebilir. Böylece eski yükler size yük olmaz, 
yeniden bağlanma sırasında kalıcı olarak silinirler. Yeniden bağlanmanıza izin verdiğinizde 
bunu kabul ettiğinizi varsayıyoruz. 
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Yeniden bağlanma ile beden-zihin yapınız yeni çağın enerjilerini emebilir ve işleyebilir hale 
gelir. Hepimiz şimdi altın çağa giriyoruz ve daha yüksek enerji kürelerine gireceğiz. 
Sistemimiz buna hazırlıklı olabilir. 

Yeniden bağlantı, Ruhlar Dünyası, Yüksek Işık Konseyi veya bizzat Metatron tarafından 
insanlığın şifası için herhangi bir zamanda yapılır. Gerekli olan tek şey bunun 
gerçekleşebileceğine dair farkındalık ve bilgi ile yardımı gerçekten arzuladığınıza dair 
dönüşüm yoluyla kişisel izninizdir. 

 
Yeniden bağlanmayı seçenler Atlan<s'a bağlanacak 

 

ATLANTER. 

ATLANTER'ler "Atlan&s'a bağlıdır". 

 
İnsan potansiyeli tükenmiş olmaktan çok uzaktır. Atlantislilerin emrinde Atlan< 
kaynaklarından gelen tükenmez bir enerji vardır. Herhangi bir ayarlamaya gerek yoktur. 
Süreç geri döndürülemez. Atlantik kristal teknolojisi sayesinde Atlantisli, Atlantik 
kaynaklarının toplanan enerjileri tarafından beslenir ve büyümeye yönlendirilir. Sadece 
kişinin kendi kaynağındaki uyanışla sona eren sürekli bir süreç. 

 
Bununla birlikte, Atlantisli kendi kaynağını bulmaya teşvik edilir, böylece insanlığa, dünyaya 
ve evrene bağımsız olarak enerji sağlayabilir ve kendi tezahürünü kendi kendine yeterli bir 
şekilde dünyaya getirebilir. 

 
 
 

Kalp kristalini yeniden bağlamanın etkileri 

• Tüm Karmik Sorunların Onarımı - Karma Silinir 

• Yaşam kalıplarının yenilenmesi ve yeniden yapılandırılması 
• Eski yaraları iyileştirmek 

• Boyutsal bağlantılar 

• Atlan< kaynaklarına bağlantı 
• Akaşik Günlük ile Bağlantı 
• Kişisel ruh yıldızına / kendi kaynaklarına bağlantı 
• Kişisel toprak kristali / potansiyel kaynağı ile bağlantı 
• Kendini keşfetmeyi desteklemek için Atlan<s'tan gelen tükenmez enerji 
• Enerjinin yeniden yapılandırılması - çakra sisteminin Bir'in ışığında yeniden 

yapılandırılması 
• Alfa'dan Omega'ya tam spektrum erişim 

• Tüm merkezlerin harmonik yakınsaması 
• Yaşam dengesinin uyumlaştırılması için Merkezi Güneş ile hizalanma 

• Bilincin uyanışı ve genişlemesi 
• İç S<mme ile Bağlantı, Sezgi, Willkra_ 
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• İnsanlığın Aufs<eg'i için Yüksek Konsey ve Galak<an Işık Federasyonu liderliği ile 
irtibat. 

• Atlan<s Bilgisinde Özümseme ve Uyanış - Büyük Atlan<s Alan Bilinci Kütüphanesine 
Erişim. 

• Kristal alanlar aracılığıyla koruma 

• Kristal alanlar aracılığıyla duygusal koruma ve eski yaraların iyileştirilmesi 
• Dönüşüm ve değişim 

• Özgürlük ve istenmeyen alanlardan ayrılma 

• Yaşam kalitesinin artırılması 
• Energe<scher Aufs<eg kişinin kendi özgür iradesiyle kendi kaynağına yönelmesi. 
• Atlan< yaşam ilkelerini yaşayarak hedeflere ulaşmak 

• ENERJİ 
• ÖZGÜR İRADE 

• ÖZGÜRLÜK 

 

 
Özgür iradeniz sayesinde, hayatınızı nasıl yaşamak istediğinize ve hangi kararları alacağınıza 
karar vermek yalnızca size bağlıdır. Diğerleri de kendileri için karar verebilirler. Her kararın 
temeli, seçenekleriniz hakkında bilgilendirilmiş olmanızdır. 

 
Atlan& kültürünün amacı 

 
• Tüm yaşam için uygun bir ortam yaratmak. 
• Doğayı ve doğal yaşam alanlarını restore edin 

• Kişilerarası biorezonansı eğitmek, böylece insanın çevresiyle her düzeyde olumlu bir 
şekilde başa çıkmayı öğrenmesini sağlamak 

• doğal ve sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için 

• Atlan<'ın bilgisi yayılacak 

• Yeni bir kültürün uyanışı - Kulturaufs<eg - altın çağ 

 
Atlan<'ın Kalbi Kristali Dünya üzerindeki tüm bilinçli enerjik yaşamın temelidir. Atlantik Kalp 
Kristali yüksek kültürün temelidir. İnsan ancak enerjik olarak özgür olduğunda kendisi için 
seçim yapabilir, kendisi için karar verebilir ve kendisi ve başkaları için doğal bir yapı 
oluşturmak üzere Özgür İradesini yaşayabilir. Atlan<s, Atlan<s Kalp Kristalini insanlığa 
ücretsiz olarak dağıtarak Dünya üzerindeki insanlığın ilerlemesini desteklemektedir. 

 
 
 
 

Kanallama 

Bir zamanlar dünyanızda uyum, barış ve yüksek kültür içinde yaşayan 12 kültür vardı. Dünya, 
deneyim için Dünya'yı bir gezegen olarak ziyaret eden ve bilgilerini galaktik uygarlıklarla 
paylaşan çeşitli boyutlardaki galaktik bir uygarlığın galaktik merkeziydi. 
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Dünya'nın sakinleri. Bu amaçla, yeryüzünde antenler gibi evrene ulaşan ve boyutların 
energe<ik bilgisini ileten energe<ik yapılar inşa edildi. 

 
Bu 12 kültürden biri de Atlan&s idi. Diğer 11 kültür hakkında hiçbir şey bilinmemektedir, 
Atlan<s sadece Atlan<s'ı aşabilir. 

 
Atlantisliler, yüksek teknolojilerini onlarla paylaşmaktan mutluluk duyan Arkturuslularla çok 
yakın çalışmışlardır. Çoğunlukla enerjileri ve frekansları kristallerde, bilgiyi de yaşamın 
deneyimlerini ve bilgisini depolamak için kristal kütüphanelerde sakladılar. 

Atlantisliler çok basit bir yaşam sürmelerine rağmen, yaptıkları her şeyi çok yüksek bir enerji 
seviyesine sahip olana kadar mükemmelleştirdiler. Bedene tapınmayı tarifsiz bir güce ve 
güzelliğe, bilgiyi de bilgeliğe dönüştürdüler. Tüm binaları ilahi bir uyum içinde inşa edildi 
çünkü tüm varlıkları boyunca gelen enerjiler için uyumlu bir yakınsama olarak hizmet etmek 
istediler. 

 
Atlantislilerin Dünya'daki uygarlığı boyunca enerji dengede tutuldu, çünkü Atlantisliler 
yaşamak için ihtiyaç duyduklarından daha fazla enerji ürettiler ve enerjiyi dünyadaki tüm 
varlıklar için dağıttılar. Atlan<s sayesinde tüm insanların yüksek kültür ve yüksek titreşim 
içinde yaşaması mümkün oldu, çünkü fazla enerjiyi kendileri için kullanabilirlerdi. 

Büyük bir savaşta tapınaklar, kristaller ve Atlan<s yok edildi. Birçok Atlantisli hayatını 
kaybetti. Atlan<s'ın düşüşüyle birlikte Dünya'nın enerjisi hızla düştü. Kalp kristalleri de büyük 
ölçüde yok edildi, enerji kaybı ve Atlan<s fiel nedeniyle Dünya'daki enerji seviyesi artık 
sürdürülemiyordu. Atlan<s ile birlikte Dünya düşük titreşime geçti. 

Daha fazla zarar görmemeleri için, kalp kristallerinin kalıntıları Atlan<'ın koruyucuları 
tarafından Amen<'in salonlarına götürüldü ve yeniden bağlantı, restorasyon ve salıverme 
tekrar mümkün olana kadar orada kalmak üzere mühürlenip korundu. Dünya gi^erindeki son 
enerjik uygulamalar, son koruyucular dünyayı terk etmeden önce enerjik bir ayrılış başlatmış 
ve ruhani dünyada sadece süreci izlemiştir. 

 
Bazı ustalar son enerjiyi topladı ve son kültürlerin hayatta kalmasını sağlamak için boyut 
değiştiren portalların arkasında bir araya getirdi. Bu yerlerde hala yüksek kültürle yaşıyorlar 
ve bölgelerini enerji duvarlarıyla koruyorlar. Bunların hem Avalon, Shamballa, deniz alanları 
hem de hayatta kalanların yaşadığı yeraltı diyarları olduğunu varsayıyoruz. 

Amen< salonları, insanlığın bilinci bir kez daha enerjileri almaya hazır olana kadar kapatıldı. O 
zaman şimdi. 

Koridorlar tekrar açıldı ve kristaller tekrar serbest kaldı. Kökenlerine, size - ruhunuza 
dönmekte özgürler. Daha fazla hasarı önlemek için 
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Koridorlara yalnızca, büyümek için koridorlarda dikkatli ve saygılı bir şekilde yürüyen 
yükselmiş ruhlar girebilir. 

Yeniden aşırı ve yanlış kullanımı önlemek için, tüm Atlan< enerjileri ve kristalleri artık yalnızca 
Atlan< yaşamının temel ilkelerine bilinçli olarak uyulduğu takdirde kullanılabilir. Kristallerin 
yeniden tahrip olmasını önlemek için, bundan böyle geri transfer edilseler bile her zaman 
koridorlarda boyutsal olarak duracaklar. 

ÖZGÜR IRADE DOKUNULMAZDIR 

Ve bununla bağlantılı olarak, diğer VARLIKLARIN sınırlarına saygıyla riayet edilmelidir. 

Bu ilkelerin hayata geçirilmesine yönelik gerçek bir tutum olmaksızın, Atlan< kaynaklarına ve 
enerjilerine erişim reddedilir. 

 
 
 
 

Atlan&s'ın Koruyucuları 

Atlan<s Muhafızları halihazırda yeniden görevlendirilmiştir ve kötüye kullanımı ve aşırı ihlali 
önlemek için Atlan<s'ı ve Atlan<s tesislerini korumaktadır. Bu nedenle her Atlantisli 
Atlan<s'a, Atlan<s enerjilerine, Atlantislilere ve Yüksek Rahiplere karşı dikkatli ve saygılı 
olmaya çağrılır. Atlan'ın doğal savunması enerjiyi saldırgana geri gönderir. Atlan<s'ta 
bulunanların savunma konusunda endişelenmelerine gerek yoktur, çünkü korunacaklardır. 
Bununla birlikte, her Atlantisliden kendi enerjilerini asla yabancı yaşama ya da Atlantislilere 
karşı yönlendirmemesi istenir. 

Atlan< kültürü birliktir. Hepsi yaşamı ve canlılığı teşvik eder. Atlan<s'a yönelik saldırılara ne 
dışarıdan ne de içeriden müsamaha gösterilmeyecektir. Atlan<s'ta tek bir şey var - ENERJİ. 
Atlan<s'a saldıran kişi tek bir şeyi geri alacaktır: ENERJİ. Onu gönderdiği niyette geri yansıtılır, 
bu nedenle her zaman ak<v olan bir ayna kalkanıdır. 

 
Bu ayna kalkan ve Atlan<s koruyucuları, gerçekten Atlan<s'a dönen ve Atlan<s'ta yaşayan 
tüm Atlantisliler için ak<v'dır. Atlan<s henüz bir yer değil, bir bilinç durumudur. Atlan'ın 
bilincinde yaşayanlar güvende ve emniyette olacaklardır. 

Bu nedenle, Özgür İradeye saygı gösterin ve burada senaryoda verilen Atlan< kültürünün 
temel ilkelerini inceleyin. Hayata karşı her türlü tutum hala uygulanabilir; bağlantı için 
yalnızca diğer insanlarla ve canlı varlıklarla ilişkilerde biraz farkındalık gerekir. 

• Başkalarının ve kendinizin özgür iradesine saygı gösterin / sınırlayın 

• Yüksek titreşime geçin ve düşük titreşimde hareket etmeyin 

• Atlan<'ın bilgisini çağırın ve rehberlik ve önderlik edin / Bilgiyi koruyun 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de Atlantik Kalp Kristali 2021 

17/59 

 

• DÜNYADAKİ tüm durumları iyileştirmek için VARLIĞINIZI kullanın. 

• Koruyun ve gerçek yaşamı 

• Hayatınız için sorumluluk alın 

• Kul<viere hayatınızı 
 
 
 
 

Kanallama 

Atlan< Kalp Kristali insanlığa bilinçli uyanışa rehberlik etmesi için Arkturuslular tarafından 
verilmiştir. O zamandan bu yana çok şey oldu. Kalp Kristali insan ırkının ayrılmaz bir parçası 
haline geldi ve yine de insan bu kadar çok enerji ve özgürlüğü kaldıramadı. Enerji ile 
büyümeyi yavaş yavaş öğrenmesine izin verildi. 

 
Tüm insanlar Arkturuslulara dönmedi, bazıları başka kültürleri seçti. Dünya üzerindeki temel 
12 halk bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

Düşüş sırasında birçok kristalin yok olması nedeniyle, onlarla ilişkili insan ruhları hayatlarını 
mutlu ve özgürce yaşayamazlar. İçlerindeki ev özlemi onları huzursuz eder. Daha fazlası için 
içsel bir bilgi onları aramaya iter. 

Kristallerin Amen<'in koridorlarında yatıyor olması bile insanlara kendi kendilerine sahip 
olma imkanı vermez. Kişinin tam potansiyeliyle içsel bağlantı eksikliği insana acı verir. Bu 
dünya acısı Işığın Galaktik Federasyonu tarafından duyuldu ve Dünya'nın Aufs<eges'inin 
desteği başlatıldı. 

Bu nedenle, büyük yakınlaşma nedeniyle kalp kristallerinin yeniden bağlanmasına karar 
verildi. Her Atlantisli bir kristale sahiptir. Bu kristal onunla birlikte tüm yaşamlardan ve 
deneyimlerden geçti. Hatta insanın kendisinin de bu kristal olduğundan söz ediyoruz, çünkü 
yaşamın kabuğu kalıcı değildir. Her insan, kalp kristali aracılığıyla genişleyen ve maddeleşen 
enerjik bir kristal varlıktır. Atlantisliler bu dünyanın acısını çok güçlü bir şekilde hissederler. 

Dünya acısı ve büyük arayış, kalp kristali geri transfer edildiğinde sona erer. Kristaller tekrar 
yok edilemez çünkü güneş sisteminizde artık eşit derecede güçlü bir enerji mevcut değildir ve 
enerji kendisine karşı yönlendirilmemelidir. Büyük birleşme sayesinde tüm evren huzur 
içindedir. Işığın Galaktik Federasyonu tüm galaksilerdeki uzayı korur. 

Dünyanıza enerjisel aktarımlar yıllar önce başladı. Aslında hiç bitmediler, çünkü hayatta kalan 
dünyalılar enerjilerini kalıcı olarak bıraktılar. Ancak olanakları sınırlıydı ve bu nedenle Konsey 
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Dünya'yı desteklemeye karar verdi. Bu nedenle gezegeninize ışık frekanslarını iletme 
sürecindeyiz. Dilerseniz kendinizi buna açabilirsiniz. 

 

 

Yeniden bağlantı hakkında bilgi 

Kalp kristalinin yeniden bağlanması aşağıdaki gibi gerçekleşir: 

• Destek ve kalp kristalinizin / özgür iradenizin ve adanmışlığınızın yeniden 
bağlanmasını istiyorsunuz. 

• Atlan<sche Meister öffnen Amen< Salonları kişisel kristalinizi aramanız için. 

• Yaşayan kristal varlıklar ve şifacılar orijinal kristalinizi yeniden yapılandırır ve onu 
tamamen iyileştirir. 

• Kalp kristaliniz sisteminize geri aktarılır ve yeniden bağlanır. 

• Bunu desteklemek için dengeleme enerji gi^erleri kurulur 

 

 
Yeniden bağlanma ile insan bundan böyle bir Atlantisli olarak kabul edilir ve dokunulmaz 
sayılır. Dokunulmazdır çünkü gerektiğinde VARLIK uzayı/zamanı değiştirilebilir. Atlantisli 
bundan böyle ruhani dünya tarafından eğitilmiş ve yönlendirilmiş olsa bile, hayatına artık 
dışarıdan müdahale edilemez, tüm bilgi kendi içinden gelir. 

Atlan<s'ın koruması altındadır ve Atlan<s tarafından yönlendirilir ve eğitilir. Daha fazlasına 
gerek yok. 

Her koşulda tüm Atlantislilerin Özgür İradesine ve Özgür Seçimine saygı duyuyoruz. Eğer bir 
Atlantisli Atlan<s'tan ayrılırsa, Atlan<s tarafından da dokunulmaz hale gelir. 

Hiçbir Atlantisli diğerinden daha fazla değildir. Bir Atlantisli kadar baş rahip yok. Her biri 
ortak bir dokunun parçasıdır. 

Kristal yavaşça büyümeye ve VARLIĞINIZIN tüm spektrumunu yaşamınıza getirmeye başlar ya 
da özgür bir yaşam sürebilmeniz için sizi korur ve iyileştirir. 

 
 

 

Atlantisli olmak istiyorum. 

Atlantisli olmak için kendi özgür iradenizle karar vermelisiniz. Ancak bu sadece tüm bilgileri 
iyice okuduğunuz, anladığınız ve içsel olarak kabul ettiğinizde etkili bir şekilde çalışacaktır. 
Özgür irade bizim boyutumuzda anlaşılır - boyutsal olarak. 
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Bilinçli veya bilinçsiz herhangi bir şüphe yeniden bağlanmayı engelleyebilir. Yeniden 
bağlandıktan sonra, yaşam boyu ve ötesinde kalp kristaline kalıcı olarak bağlanırsınız. 

ÖZGÜR İRADE en yüce buyruğumuzdur ve bu nedenle Atlan<s'a, Altın Çağ'a ve Yüksek 
Kültüre açılan kapıdır. Özgür iradeye saygı duyan sahadadır, onu hiçe sayan kendini ondan ve 
dolayısıyla Atlan<s'tan da ayırır. 

Herhangi bir şüpheniz veya endişeniz varsa, www.atlan<s-kultur.de adresinden bizimle her 
zaman iletişime geçebilir ve ücretsiz, bağlayıcı olmayan bilgiler alabilirsiniz. 

Yeniden bağlanmanın sadece reşit olduğunuz 16 yaşından itibaren mümkün olduğunu 
unutmayın. 

Bir kez içtenlikle gerçekleştirilen bir yeniden bağlantı artık geri döndürülemez. Dönüşüm 
süreci başlatılmış ve dönüşüm gerçekleşmiştir. 

• Enerji sisteminiz tamamen dönüşür 

• Atlan<'ın yüksek teknolojisi destekleyici bir şekilde sağlanır 

• Atlan<s kalp kristali geri aktarılır / Energe<s kalbi 

• Tüm atlan<ik enerji sistemlerine bağlantı (boyutsal) 

• Şu anda var olan tüm enerji sistemlerinin (çakraların) çözülmesi ve çözülmesi. 

• Mevcut tüm kapasitelere yeniden bağlantı (tam spektrum) 

• Boyutlu ışık kristali teknolojisi 

• Birlik bilinci 

• Yeni Çağın Dili, Kişilerarası Biorezonans 

• Kristal beden, tüm seviyelerde kristal süreci 

• Veracity 

 

 
Senaryonun bu bölümü Atlan& kalp kristali hakkındaki hazırlık ve bilgileri 
tamamlamaktadır. Bir sonraki bölüm sizi yeniden bağlanmayı gerçekten isteyip 
istemediğinize karar vermeye yönlendirecektir. Eğer Atlan&s ile rezonans 
hissetmiyorsanız, o zaman şimdi okumayı bırakın ve başka bir YOL seçin. 
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Şimdi karar verin 

En az 16 yaşında olduğunuzda, kendiniz ve enerji sisteminiz için tek başınıza karar 
verebilirsiniz. Bu Atlan< reşit olma yaşıdır. Eğer daha gençseniz, yeniden bağlantı 
gerçekleştirilmeyecektir. Bu nedenle, en azından 16 yaşına gelene kadar bekleyin. 

Başka bir ambalaja gerek yoktur. Kalp kristalini yeniden bağlamadan önce veya sonra 
sorularınız olursa www.atlan<s-kultur.de adresinden sorabilirsiniz. 

Bu özgür yeniden bağlanmanın amacı yeni bir kültürün uyanışı, yaşamaya değer sağlıklı bir 
geleceğin yeniden kurulması ve evrendeki tüm halkların barış ve uyum içinde bir arada 
yaşamasıdır. Birbirlerine değer veren, birbirlerini zenginleştiren, gezegenlerini ve evreni 
koruyan ve iyileştiren insanlardan ve canlı varlıklardan oluşan bir kültür. 

Bu Yeni Kültür Atlan Kültürü olarak adlandırılır, sakinleri Atlantisliler olarak adlandırılır, 
mesajlar Atlan'ın Yüksek Rahiplerinden ve Geis<gen Dünyasından aktarılır. 

İnsanın ÖZGÜR İRADESİ dokunulmazdır. 

Eğer gerçekten ve gerçekten Atlantisli olmak ve Atlantis kültürüne katılmak için ÖZGÜR 
İRADEYİ kabul etmeye hazır ve istekliyseniz, bu sayfadan sonrasını okumaya devam edin. 

Bilin - her Atlantisli yeniden bağlandıktan sonra bile ÖZGÜRDÜR - ÖZ SORUMLUDUR - 
SAHİPTİR ve kendi hayatını özgürce şekillendirebilir ve seçebilir. 

Uygulanan bir topluluk, kurallar, yasalar veya diğer maliyetler yoktur. 
 

 
*************************************************************************** 

Buradan itibaren enerjiler akmaya başlar - eğer yeniden bağlantı kurmak istiyorsanız okumaya devam 
edin 

*************************************************************************** 
 
 
 
 

*************************************************************************** 

Buradan itibaren enerjiler akmaya başlar - eğer yeniden bağlantı kurmak istiyorsanız okumaya devam 
edin 

*************************************************************************** 
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Zihinsel hazırlık yeniden bağlanma 

 
ÖZGÜR IRADE DOKUNULMAZDIR 

Aşağıdaki cümleyi üç kez söyleyin. "Tüm canlı varlıkların Özgür İradesini kabul ediyorum ve 
Özgür İradeyi kabul etmek ve ona saygı duymak için çaba göstereceğim". 

Enerji prensibi 

Aşağıdaki cümleyi üç kez söyleyin. "Kendi enerjilerimi mümkün olan en yüksek enerji 
seviyesine yükseltmek ve her gün enerji toplamak ve bilgimi genişletmek için çaba 
göstereceğim." 

Atlan&s'a dönersek 

Aşağıdaki cümleyi üç kez söyleyin. "Atlan<s kültürü ile büyümeye karar verdim ve Atlan<s'a 
yönelmek istiyorum. Bu nedenle Atlan'ın alan bilincine girmeye çalışıyorum." 

************************************************************************** 

Önceden energe<s bilgisi gerekli değildir. Atlan<s sizin ve gerçek yaşam deneyimleriniz 
aracılığıyla çalışır. Atlan<s'ı her aradığınızda ve enerji istediğinizde Atlan<s enerji aktarımını 
başlatır. 

Enerji çağrısı 

Aşağıdaki cümleyi üç kez söyleyin. "Destek için Atlan<s'a bi^e ediyorum ve sistemim için 
Atlan<s'ın enerjilerini çağırıyorum. Atlan<s'ı enerji için, varlığımın gelişimi ve kişisel Aufs<eg 
için kullanıyorum." 

************************************************************************** 

Özgür İradeniz Atlan'ın en yüce emridir. Sizin açık izniniz, kendi kararınız, iradeniz ya da 
Atlan<s'a dönüp sormanız olmadan hiçbir şey olmaz. Olan her şey kendi bilinciniz ve açık 
dileğiniz aracılığıyla gerçekleşecektir. 

Kararınızın özgür olabilmesi için bilinciniz, bilinçaltınız ve her duruma ilişkin algınız 
keskinleşecek, böylece bilgi sahibi olabileceksiniz. Buna ek olarak, gerçekten özgür bir karar 
verebilmeniz için bilgi, bilgelik ve ışık alacaksınız. 

O zaman seçim yapmak size kalmış. Seçiminiz uygun olacaktır. Bu sizin hayatınız ve kendiniz 
için karar vermelisiniz. 

************************************************************************** 
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Bilinciniz gibi her şeyi algılayışınız da değişecektir. Bunun nedeni tüm yanılsamaların sizden 
uzaklaşacak olmasıdır. Enerjinizdeki artış sayesinde daha fazlasını görebilecek ve 
algılayabileceksiniz. Ancak bu da sadece gerekli adımları atarsanız mümkündür. 

Her şeyi yapmak, her şeyi başarmak ve aynı zamanda her şeyin farkına varmak için enerjiniz 
her zaman hazır olacaktır. Fırsatınızı kullanın. 

Yüksek hassasiyetin yanı sıra genişlemiş algı alanları ortaya çıkabilir. Benzer düşünen 
insanlarla fikir alışverişinde bulunun veya sorularınız varsa iletişime geçin. 

Algı değiştiği için birçok alanda yeni seçimler yapmak gerekebilir. Ancak şunun farkına varın: 
Algı size yalnızca gerçeği gösterir, şimdiye kadar kapıldığınız illüzyonu göstermez. 

Her zaman kendiniz için iyi ve doğru hissettiren olasılığı seçin. Önceden kabul edilmiş 
durumlar, doğru olmadıkları takdirde kendilerini yeni bir ışık altında gösterebilirler. Kendinize 
rehberlik edilmesine izin verin. Hayat DEĞİŞİMDİR. 

 

 

Yeniden bağlantı için fiziksel hazırlık 

Arınma ritüeli 

Saçınızı tamamen yağlayın. Tüm enerjik enerjileri başınızdan dışarı çekmek için yağ 
uygulamasını başınızda en az 15 dakika bekletin. Bu sırada vücudunuza tamamen peeling 
uygulayın. Vücudu temizliğe hazırlamak için masaj eldivenleri, sisal veya tuz/şeker 
kullanabilirsiniz. Ardından duş alın ve enerjisel arınmayı deneyimlemek için ellerinizi 
gökyüzüne kaldırın. Kendinizi tamamen yıkayın. 

Duştan sonra, bornoz veya havlu altında, çıplak ve ıslak olarak, kendinizi kurulamadan 10 
dakika dinlenin. Kendinizi tamamen örtün. Bu arada, varsa bir küvet çalıştırın. 

Tüm vücudunuzu temizleyin. Tuz, sirke, gül yaprakları, yağlar ve seçtiğiniz Du_ ile temizleyici 
bir banyo yapın. Banyoda en az 15 dakika boyunca tamamen rahatlamak ve sizi enerjik 
olarak eski yaşamınıza bağlayan her şeyi bırakmak için müzik, ses ve Du_ kullanın. 

Alterna<v kendinizi temizlemek için de tek bir şey yapabilirsiniz. Ayrıca dişlerinizi temizleyin, 
kulaklarınızı temizleyin ve size şimdi yapılması gerektiğini hissettiren her şeyi temizleyin. 
Tamamen saf ol. Ardından vücudunuzu tamamen rahat hissedecek şekilde gevşetin ve hafif 
doğal kıyafetler giyin. 

Bu süre zarfında taze meyve suyu veya su için. O zaman okumaya devam edin. 

************************************************************************** 
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Oda hazırlığı 

Kendinize ait küçük bir odada ya da başka enerjilerin veya insanların olmadığı bir alanda 
tamamen rahatsız edilmediğinizden emin olun. Tüm parazit kaynaklarını kapatın ve 
çevredeki teknik cihazlardan kaçının. 

 
Bu adımı bir eş veya arkadaşınızla atarsanız, bunu bir kutlama haline getirin. 

 
Acıkmanız veya susamanız ihtimaline karşı yeterli miktarda su, çay, içecek ve atıştırmalık 
bulundurun. Tuvaleti tekrar ziyaret edin. Öncesinde kendinize biraz zaman ayırın ve bir 
bardak su için. 

 
Mumlar veya ışıklar yerleştirin, arka planda hoş bir müzik sağlayın, tütsü veya uçucu yağlarla 
hoş bir hava yaratın ve hoş oturma yerleri hazırlayın. 

 
Kendiniz için tatmin olduğunuzda ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olduğunuzda oturun 
ya da isteklerinize göre hareket edin. O zaman okumaya devam edin. 

 
 
 
 

*************************************************************************** 

Atlan< kalp kristaline bağlanmak ve enerji sisteminizi genişletmek ve Atlantis'e doğru bir 
insan evrimi gerçekleştirmek sizin özgür iradenizdir. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

Atlan< kalp kristaline bağlanmak ve enerji sisteminizi genişletmek ve Atlantis'e doğru bir 
insan evrimi gerçekleştirmek sizin özgür iradenizdir. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

Atlan< kalp kristaline bağlanmak ve enerji sisteminizi genişletmek ve Atlantis'e doğru bir 
insan evrimi gerçekleştirmek sizin özgür iradenizdir. 

*************************************************************************** 
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Yeniden Bağlantı 

Yüksek Işık Konseyi ve Galak<c Federasyonu sizi yeniden bağlantınıza davet ediyor. 
Dünya'daki enerjilerinizi aydınlattığınızda ışığınız gökyüzündeki en 
parlak yıldızdan daha parlak olacak. Sizi en sıcak şekilde karşılıyoruz. 

Varlığımıza olan farkındalıklı yaklaşımınız için size teşekkür ediyor ve arınmamızda size destek 
olmayı diliyoruz. Bu nedenle, ellerinizi gökyüzüne kaldırın ve yeniden bağlanmanıza hazırlık 
olarak kutsamalarımızı deneyimleyin. 

Bizler, bilgi, enerji ve teknolojiyi paylaşarak insanlığı desteklemek ve zenginleştirmek isteyen 
Işıkişçileri, Aydınlanmış Üstatlar, Dünya Dışı Irklar ve Varlıklardan oluşan bir konseyiz. Sizinle 
çalışmaktan onur duyuyoruz. Kendi kökeniniz ve gerçek enerjinizle kurduğunuz bağlantı 
sayesinde, size rehberlik edecek ve yol gösterecek olan birliğimize de katılmış olursunuz. Yine 
de kendi kendine yeten, özgür ve bağımsız bir varlık olarak kalmaya devam edersiniz, hala öz-
güçlü ve eşsizsinizdir. 

 
 

Hayatınızın YENİ BİR BAŞLANGIÇ yaşadığını bilin. 
 

 

Bizler Dünya Gezegeninde ve Evrende İlahi Düzenin Yeniden Tesisi için Galaktik Birliğiz. 
Bizler dünyanın ışığıyız. Seçimleri ve yönelimleri ne olursa olsun, tüm varlıkların özgür 
iradesine ve benzersizliğine saygı duyuyoruz. 

 
 
 
 

*************************************************************************** 

İnisiyasyonlar buradan başlar - yeniden bağlantı enerjileri her KELİME ile akar 

*************************************************************************** 
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Kendi kelimelerinizle konuşun ve konuşurken enerjileri hissedin: 

ÖZGÜR İRADENİN YÜCE İLKESİNİ TANIYORUM: 

YÜKSEK IŞIK KONSEYİNDEN ATLANTİK KALP KRİSTAL SİSTEMİNİ İSTİYORUM: 

YÜKSEK KONSEY TARAFINDAN REHBERLİK EDİLMEYE VE 

YÖNLENDİRİLMEYE HAZIRIM: İÇ SESİMİ DİNLEMEYE HAZIRIM: 

HER İNSANA ÖZGÜR İRADE VERMEYE HAZIRIM: ÖZGÜR İRADEMİ 

YAŞAMAYA HAZIRIM: 

GERI DÖNÜŞÜ OLMADIĞININ FARKINDAYIM: 

BU ADIMI GÖNÜLLÜ OLARAK, ÖZGÜR İRADEMLE ATIYORUM: 

BANA ÖZGÜR İRADENİN YAŞAMININ KAPI OLDUĞU BİLDİRİLDİ: ÖZGÜR İRADENİN GÖZ 

ARDI EDİLMESİ TÜM ENERJİLERDEN AYIRIR: 

YAŞAMAK VE ÖZGÜR IRADEYE SAYGI DUYMAK - YENIDEN AÇILIR: 

YÜCE DIREKTIFIN KÖTÜ NIYETLE GÖZ ARDI EDILMESI BENIM MUTLAK AYRILIĞIMA NEDEN 
OLACAKTIR: 

BU KARARIN BİR YAŞAM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAMINA GELDİĞİNİN FARKINDAYIM: BU 

DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYA KARAR VERİYORUM: 

ATLANTIS'E KATILMAYA KARAR VERDIM: 

BU BENIM ÖZGÜR IRADEM: 

GERI DÖNÜLMEZ BIR ŞEKILDE GIRIYORUM: 

YENI ÇAĞA: 

ATLANTİK KÜLTÜRÜ: 

IŞIĞIN: 

LÜTFEN ALIN: 
 

 
Bunu söyledikten sonra bir süre sessizce oturun ve içinizi hissedin. Kendinizi iyi hissediyorsanız 

bir bardak su için. 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

ACELE ETMEYIN - KIMSE SIZI ACELE ETTIRMIYOR - NASIL DEVAM EDECEĞINIZE VEYA ÖNCE 
ANIN TADINI ÇIKARIP ÇIKARMAYACAĞINIZA SIZ KARAR VERIN - ACELE ETMEYIN - SIZIN 
HIZINIZ - SIZIN ALANINIZ - SIZIN KURALLARINIZ - SIZIN DUYGULARINIZ - NEFES ALIN VE 
KEYFINI ÇIKARIN 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 
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Tüm spektrumunuza yeniden bağlanmak 

Tam spektrum ne anlama geliyor? Şu anda insan, spektrumunun sadece daha düşük titreşim 
aralığını kullanmaktadır, bunu kendi SEÇİMİ ve KARARI nedeniyle yapmaktadır, çünkü 
kendisini daha yüksek spektrumlara ulaşabilecek kapasitede görmemektedir. 

Yüksek titreşim aynı zamanda mutluluk, neşe, sevgi ve refah anlamına gelir. Eğer insan 
seçebilseydi, mutlu olmak isterdi. Ama düşük titreşim onu hapsediyor. Bu özgür iradeye 
aykırıdır. Atlan<s sizi özgür bırakır ve seçim yapabilirsiniz. 

Tam spektrum, istenirse hem düşük titreşimi hem de istenirse yüksek titreşimi içerir. 

 
Yüksek titreşim GÜÇ ve IŞIĞIN yanı sıra elektromanyetik dalgalar, radyasyon ve kuantum 
bilinci içerir. Bu nedenle, bir kişinin yüksek titreşimi bu alanların yanı sıra radyo, cep 
telefonları, uydular ve diğer her şeyi etkileyebilir. Bu bir öğrenme alanıdır. Kim yüksek 
titreşirse, düşük olanı etkiler ve artık ondan etkilenmez. 

Tüm spektrumu kullanabilenler bu nedenle tüm spektrumlara erişebilir ve bunları okuyabilir, 
deneyimleyebilir ve kullanabilir. Düşük titreşim aralığında oturan bir kişi bunu fark edemez, 
göremez veya deneyimleyemez ve bunlar tarafından kontrol edilir. Bu Özgür İrade'ye 
aykırıdır. Ayrıca onları etkilemek için çok az enerjisi vardır ve bu nedenle olanakları sınırlıdır. 

INSANIN ÖZGÜR IRADESINE DOKUNULAMAZ 

 
 

Doğuştan gelen haklarınızla yeniden bağlantı 

kurmak TAM SPEKTRUMUN ATLANTİK ENERJİLERİ 

Yeniden bağlandığınızda ATLANTER olursunuz. Atlantisli olmak, "Atlan<s ile daha bağlantılı" 
olmak anlamına gelir. Atlantisli olmak, tüm spektrumu kullanabilmek demektir. Gerçek 
Dünya'da, Alfa ve Omega arasında yayılmıştır. 

Atlantisliler Yeni Çağın habercileridir, değişim ENERJİSİNİ VARLIKLARI vasıtasıyla Dünya'ya ve 
Matrix'e getirirler. Bu, ATLANTİS'İ YAŞADIKLARI ve bu nedenle yayıldığı anlamına gelir. 

Atlantisliler dünyayı VARLIKLARI aracılığıyla dönüştürürler. Matrisi tezahür ettiriyorlar. 
Matrisi yazıyorlar. Alanı tanımlarlar. Bunlar matrisin temeli ve programın en önemli 
unsurlarıdır. 

Enerji sisteminiz, VARLIĞINIZ değişecektir. Varlığınızın enerjik bir evrimi ve gelişimsel 
genişlemesi. 
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*************************************************************************** 

Bunun sizin için ne anlama geldiği konusunda net olun, kendinize 

zaman ve alan tanıyın. Aşağıdaki şekilde devam edin. 

Önce enerjiyi okuyun. Sonra yeniden bağlantı kurun ve enerjiyi tüm yüzleriyle hissedin. Ancak o 
zaman açıklamayı ve enerjinin tanımını okuyun. 

Atlan<s süreci basittir. Ruhunuz için bir mesaj alıyorsunuz, ancak mesaj hakkında hiçbir bilgi 
yok. Mesajı deneyimleriniz ve VARLIĞINIZ aracılığıyla kendiniz deneyimliyorsunuz. 

Ancak o zaman bilgiyi, metni, definisy<onu ve geis<gen bilgi parçalarını eşleştirmek için 
alacaksınız. Bu, içinizdeki anahtarın kilidini açacak ve bilincinizi genişletecektir. 

Daha hızlı gitme. 

Başlıkları okuyun 

Hissedin - Duyumsayın - 

Deneyimleyin Sonra 

başlıkları okuyun. 

Hissedin - duyumsayın 

- deneyimleyin Sonra 

okumaya devam 

edin... 
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*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

BİR'in Işığı 
*************************************************************************** 

DÖNÜŞ 

Biz Bir'in ışığıyız. Biz Birlik Bilinciyiz. Işık ve Birlik size doğru akar ve sizi tamamen sarar. Biz 
biriz. Zaman ve mekânın yanı sıra dualiteyi de tamamen çözeriz. İçimizde hiçbir şey yok. Biz 
her şeyiz ama yine de hiçbir şey değiliz. 

Üç kez şunu söyleyin: "Bir'in Işığının yeniden bağlanması ve aktarılması için bi^e ediyorum." 

- her iki kolu eller çapraz olarak yukarı bakacak şekilde tutun - avuç içleri açık -. 

Bir süre sessizce oturun ve içinizi hissedin. 

Enerji içeri akar. Hisset. 

 
*************************************************************************** 

 
Artık Bir'in Işığına bağlısınız ve sadece ellerinizi ve kollarınızı gökyüzüne kaldırarak ona bir 
ömür boyu erişebilirsiniz. Doğrudan deneyin. 

 
*************************************************************************** 
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Bir'in Işığı Üzerine Bildiri 

Işık auranıza akar ve siz ellerinizi yukarı kaldırıp etrafında bi^est yaparken etrafınıza yayılır. 
Bir'in Işığı Gerçekliğin BİRLİK ALANI / Birlik Spektralidir. Bu da orada ÇİFTLİLİK olmadığı 
anlamına gelir. 

Düşünmek zorlaşır. Düşünceler tamamen çözülür. Çünkü düşünceler matrisin ikili yapılarıdır 
ve birlik içinde var olmazlar. 

Bu nedenle, arınma, yenilenme ve rahatlama için veya kendini korumak için mükemmel bir 
şekilde kullanılabilir. Bir'in Işığı her an çağrılabilir. 

BİR'in ışığı kendi içinde temel bir hakikattir. Her zaman ve mümkün olduğunca kişinin kendi 
çalışması ve faaliyeti için çağrılmalıdır. Her Atlantislinin bu Işığa erişimi vardır. Matrisin tüm 
yanılsamaları Birlik içinde var olamaz. Bu nedenle netliğe yardımcı olur. 

Enerji sizi yükleyecek, saracak, koruyacak ve DOĞRU olanı yapmanızı TALİM EDECEKTİR. 
BİR'in ışığı sizi doğrudan ŞİMDİ'deki ilahi mevcudiyetle sarar. Bu nedenle Bir'in Işığı geçmiş ve 
gelecek düşüncelerini çözer ve varlığınızı buraya getirir. 

Yüksek enerjiler, eğer beden bunları tutamaz veya iletemezse, baskı veya acı olarak 
algılanabilir. Bu nedenle, acele etmeyin ve enerji konusunda aşırıya kaçmayın. 

BİR'in ışığı kökenden kaynaklanır ve bu nedenle tüm yaşamın ilksel özüdür. Atlantisliler için 
bir ışık besin kaynağı olarak kabul edilir. Bu nedenle, enerji bedeninize enerji vermek için 
düzenli olarak kullanın. Bir'in ışığı sizi yaşamınızın ve canlılığınızın orijinal doğal ritmine geri 
getirir. 

 
Tüm evrim bundan çok şey öğrenmiştir. Sadece ilksel özde yaşam gerçek tanrısallığa dönebilir 
ve yaratılışla bağlantı kurabilir. Buna Go^e'nin Işığı da diyebilirsiniz. BİR'in ışığında kişi TANRI 
İLE / KÖKEN ile BİR'dir. Yaratılışla, doğayla, doğallıkla ve evrenle birdir. 

 
Kişi artık zamana, hayata veya doğal ihtiyaçlara karşı savaşmaz, onlarla birlikte AKIŞ içinde 
yüzer. Bu, enerji tüketmeyen ancak enerji kazanan bir durumdur. 

Işık sizi ve VARLIĞINIZI tüm rahatsızlıklardan, her türlü sorundan arındırır. Kendinizi BİR'in 
ışığına yerleştirdiğiniz anda, tüm VARLIĞINIZI, hücrelerinizi, bedenlerinizi ve enerjilerinizi, 
ayrıca bilinç durumunuzu, ZİHNİNİZİ, DÜŞÜNCENİZİ, HİSSİNİZİ bir şifa kanalına getirirsiniz. 

BİR'in ışığı her türlü şifa için kullanılabilir. Işık ayrıca yerleri, odaları veya nesneleri 
temizlemek için de kullanılabilir. Eski enerjiler basitçe ışık akışında kaybolur. 

Işık sayesinde ÇİFTLİLİK çözülür ve böylece her türden zihnin değerlendirmeleri yapılır. Bu, 
kişinin kendi doğruluğunu ve mi^e'sini bulması için faydalıdır. 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de Atlantik Kalp Kristali 2021 

32/59 

 

Bir'in Işığı aracılığıyla dönüşüm süreçlerinde hiçbir yan etki yoktur, her şey anında çözülür ve 
dönüşür. Bu nedenle, tüm enerji çalışmaları için ilk olarak kullanılmalı ve tüm 
uygulamalardan önce uygulanmalıdır. 

Bu hem koruma hem de niyetin temelidir ve daha sonra daha saf ve bilinçli bir şekilde ele 
alınabilir. 

************************************************************************** 

Bir'in Işığının Uygulanması 

Kollarınızı yukarı doğru uzatın. Çapraz oöffnet. 

Eller yukarı doğru bakar. 

"BİR'in ışığını çağırıyorum" 
 
 
 
 

************************************************************************** 
 

 
Işığı kendiniz veya başkaları için kullanmak istiyorsanız, zihinsel olarak da aktive 
edilebileceğini bilin, ancak yalnızca kişi Atlantis enerjilerine açıksa işe yarar. 

Tüm Atlan<s enerjileri tüm canlı varlıkların Özgür İradesine saygı duyar ve saygı gösterir ve 
ancak insanoğlu Atlan<s'a yöneldiğinde çalışabilir. Atlan<s ayrıca Atlan<s'a karşı 
yönlendirilemez, aksi takdirde saldırgan koruyucu kalkanın içinden bir ayna alır. Atlan<s da 
zarar veremez, çünkü sadece kabul üzerinde çalışacaktır. Dolayısıyla, saf niyetle hareket 
ederseniz yanlış yapamazsınız. 

BİR'in Işığı, diğer tüm Atlantik enerjileri gibi, güvenle kullanılabilir çünkü Energe<ic 
Convergence boyutsal değişimleri ve ÖZGÜR seçimleri dikkate alır. 

 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

ACELE ETMEYIN - KIMSE SIZI ACELE ETTIRMIYOR - NASIL DEVAM EDECEĞINIZE VEYA ÖNCE 
ANIN TADINI ÇIKARIP ÇIKARMAYACAĞINIZA SIZ KARAR VERIN - ACELE ETMEYIN - SIZIN 
HIZINIZ - SIZIN ALANINIZ - SIZIN KURALLARINIZ - SIZIN DUYGULARINIZ - NEFES ALIN VE 
KEYFINI ÇIKARIN 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

ATLANTİK KALP KRİSTAL 
*************************************************************************** 

DÖNÜŞ 

Yeniden bağlanmanızda size destek olmaktan ve tüm enerjilerinizi size geri aktarmaktan onur 
duyuyoruz. Bizler Amen< Salonlarının Kristal Üstatlarıyız ve kristalinizi sevgiyle aktarmadan 
ve enerji sisteminize yeniden bağlamadan önce titreşimlerinizi ve frekanslarınızı tamamen 
yeniden yapılandıracağız. 

Enerjik güvenliğiniz ve korunmanız için koridorlarda bir kopya bulunduracağız. Bu nedenle 
her zaman salonlara ve aynı zamanda içinizde taşıyacağınız köken kristalinize bağlısınız. 

Üç kez yüksek sesle söyleyin, "Amen< Salonlarının Kristal Üstadı, enerji sistemimin yeniden 
bağlanması, temizlenmesi, yeniden yapılandırılması, restorasyonu ve onarımı ve kişisel 
ATLANTİK KALP MESİH'imin aktarımı için bi^e ediyorum." 

- Her iki elinizi kalbinizin üzerinde tutun ve avuç içlerinizi ve göğsünüzü hissedin. 

Bir süre sessizce oturun ve içinizi hissedin. 

Enerji içeri akar. Hisset. 
 
 

 
*************************************************************************** 

 
Şimdi kişisel kalp kristalinizle yeniden bağlantıya geçtiniz. Ellerinizi kalbinizin üzerine 
koyarak ve içinizde hissederek istediğiniz zaman enerjiyle bağlantı kurabilirsiniz. Doğrudan 
deneyin. 

 
*************************************************************************** 
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Kalp kristalinin açıklaması 

Atlan< kalp kristali vücudunuzun tüm bölgelerine ölçülemez enerji, ışık ve sıcaklık gönderir. 
Zihinsel olarak etkinleştirebileceğiniz gibi, ellerinizi göğsünüzün üzerine koyup hissederek de 
etkinleştirebilirsiniz. 

Atlan< kalp kristali tüm yaşamlarınızın ve varoluş biçimlerinizin enerjik özüdür. Tüm 
KARMA'yı çözülmüş ve kurtarılmış saflaştırılmış biçimde içerir. Mevcut boyutsal zaman 
çizgisinde ve boyutsal değişimlerde şimdiye kadar yaşadığınız her YAŞAMI içerir. Şimdiye 
kadar aldığınız tüm FORM'ları içeriyor. Şimdiye kadar sahip olduğunuz her enerjiyi 
saflaştırılmış yüksek formda içerir. 

Kalp kristaliniz onarıldı. Mükemmel Formda, Tüm Zamanların Tüm Yaralarından Arınmış ve 
İyileşmiş. Yaşıyor. O sensin. Sen Kalp Kristalisin. Kendinizle yeniden bir araya geldiniz. 
Yeniden tamamlandınız. 

Ne kadar büyürseniz, kalp kristali de o kadar büyük olacaktır. Çünkü şu anda bu dünyada 
sahip olmanız gereken doğal sağlıklı boyutlarınıza ulaşana kadar yeniden kendinize doğru 
büyüyorsunuz. 

Kalp kristali sizi tamamen sarmalayana kadar onunla birlikte büyürsünüz ve tamamen parlak 
ışığın ve varlığın içine çekilirsiniz. Kendinizi kristalinizin içinde hissedin. Sonunda BİR 
olacaksınız. 

 

 

Kalp Kristalinizle Çalışmak 

Kalp Kristaline bağlı olduğunuzda ATLANTER olursunuz. Atlan<s ile bağlantınız var. Kristali 
aktive etmek için bilinçli olarak Kalp Kristaline konsantre olmak ve kaynakların farkına 
varmak yeterlidir. 

Kristali konumundan ayrılmadan elinize alabilir, ona bakabilir, onu hissedebilir, onunla 
çalışabilir, onunla konuşabilir veya ona aracılık edebilirsiniz. Kristal sensin. Siz kendinize 
bakan ve kendinizi keşfeden kristal bir varlıksınız çünkü çok uzun zamandır kendinizden 
ayrısınız. 

Kalp kristalinin kendisi sizi Atlan<s'ın bilgisine bağlar. Böylece siz Atlan<s'ın bir elçisisiniz. Sen 
bir Atlantislisin. Atlan<s ile bağlantılı olan kişi. Kalp kristali aracılığıyla bilgi, enerji, bilinç, 
deneyim ve doğruluk size açılabilir. 

Kristal sizin için doğru ve rahat olan kendi hızınızda büyür. Atlan< prensiplerini hayatınızda 
uygulayarak sisteminizin yeniden yeterli ENERJİ ve GÜÇ almasını destekler. Sizin için hâlâ 
hayali olan ve özgür iradenizle bilinçli olarak bırakmanız gereken tüm bağımlılıklardan ve 
sorunlardan arınacaksınız. 
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Kalp kristali ile çakra sistemi ve herhangi bir sistemin etkisi sizin için etkinliğini yitirir; yeniden 
bağlantıdan itibaren birleşik bir KALP ÇAKRASI, bir KAYNAK, KALP KRİSTALİNİZ var olur. 
Sistemden bağımsız ve özgür olursunuz. 

Kalp çakrası böylece tüm ana ve ikincil çakraları IŞIK'ta birleştirme ve enerjiyi artırma 
olanağını elde eder. Kalp kristali olmadan bu mümkün değildir, çünkü kalp kristali çok 
boyutluluğu nedeniyle UZAY ve ZAMAN ve BOYUTLARI da içerir. 

Kalp kristali bedeni, zihni, algıyı, duyguyu ve empatiyi kullanıcı için hoş olan yavaş aşamalarla 
değiştirir. Yeni duyular gelişir. Algı yükselir. Ac<vation ile kendinizi temizleyebilir, bağlayabilir 
ve iyileştirebilirsiniz. 

Kalp Kristalinin taşıyıcıları diğer Kalp Kristallerini çağırmaya veya yeniden bağlantılar 
gerçekleştirmeye yetkili değildir, sadece kristalin asıl sahibi bunu kendisi için sipariş edebilir 
ve talep edebilir ve bu konuda Galaktik Işık Federasyonu, Amen< Salonlarının Kristal Üstatları 
tarafından yardım edilecektir. 

İnsanlar, kendi bakış açılarından, yeniden bağlantıları gerçekleştirmek için gereken energe<ik 
hatları algılayamazlar, ancak Atlan<s'ın temellerini göz önünde bulundurursanız size 
memnuniyetle rehberlik edeceğiz. 

 

 
************************************************************************** 

Kalp Kristali Uygulaması 

Ellerinizi kalbinizin üzerine koyun ve Bir'in ışığının kalbinize akmasına izin verin. 

"Ruhani kalbimle ve kalp kristalimle temasa geçiyorum" Oturun ve enerjiyi hissedin 

fließen 

 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

ACELE ETMEYIN - KIMSE SIZI ACELE ETTIRMIYOR - NASIL DEVAM EDECEĞINIZE VEYA ÖNCE 
ANIN TADINI ÇIKARIP ÇIKARMAYACAĞINIZA SIZ KARAR VERIN - ACELE ETMEYIN - SIZIN 
HIZINIZ - SIZIN ALANINIZ - SIZIN KURALLARINIZ - SIZIN DUYGULARINIZ - NEFES ALIN VE 
KEYFINI ÇIKARIN 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

ATLANTİK KRİSTAL IŞIĞI 
*************************************************************************** 

DÖNÜŞ 

Bizler Atlan<'ın kristal devaları ve insanlığa yardım etmeye çağrılan, tüm renk ve frekanslarda 
dönüşen ışık spektrumlarıyız. Bizler Atlan<s'ın kristal ışığı, galak<ik federasyonun yüksek 
frekansları ve Koruyucu enerjinin evi olarak Atlan<s'ın kalkanıyız. Atlan<'ın yüksek teknolojisi 
sayesinde büyülü olasılıklara sahip elmas par<çaları yaşıyoruz. 

Bizler peri ve elf tozunun yanı sıra tezahür etmiş enerji parçacıklarının yoğunlaşmış gücüyüz. 
Bizler canlıyız, uçuyoruz ve alanlarınızı temizlemek, aydınlatmak ve yükselmenize yardımcı 
olmak için sizi varlığımızla sarmak istiyoruz. 

"Yardımınız için çok teşekkür ediyorum ve sizi özgür irademle sistemime kabul ediyorum" 
sözleriyle kendinizi enerjiye teslim edin. 

- Her iki elinizi de şu anda iyi hissettiğiniz tüm bölgelerde tutun - sonunda kalp kristalinizin 
üzerinde dinlenin ve kendinizi hissedin. 

Bir süre sessizce oturun ve içinizi hissedin. 

Enerji içeri akar. 
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*************************************************************************** 

Kristal ışık enerjik yollarınızı harekete geçirir. Kristal ışıkla birlikte, yüksek enerjileri ve 
frekansları bedeninizde tutabilmeniz için dengeleyici kristaller de gelir. Işığı istediğiniz 
zaman ellerinizden geçirebilir ve akıtabilirsiniz. Varlığınız devalar tarafından desteklenir. 

*************************************************************************** 

Atlan&s'ın Kristal Işığının Açıklaması 

Atlan<'ın kristal ışığını kristalleri aktive etmek ve onlarla çalışmak için veya sadece 
VARLIĞINIZA enerji vermek için kullanabilirsiniz. Işık auranızda ve enerji sisteminizde kalıcı 
olarak akar, kalp kristalinizi besler ve enerji seviyenizi yükseltir. 

Ne kadar çok enerji ve güce izin vermeye istekli olursanız, içinizden ve etrafınızdan o kadar 
çok enerji akabilir. Auranız tamamen ışıkla dolana ve tüm enerji yolları ışıl ışıl parlayana 
kadar. Kristal ışık etrafınızda ve içinizde akar. Hiçbir boyutu yoktur ve bu nedenle boyuttan 
bağımsızdır. 

Kristal ışık hem saf ışık enerjisi yoluyla enerji sisteminizi besler hem de ışık dönüşümü yoluyla 
şifa verir. 

Kristal ışığı kendiniz veya diğer insanlar için kullanabilirsiniz. Kristal ışık kalp kristalinizin bir 
parçasıdır. Kristal ışık sürekli üzerinize geliyor. Kristal ışık SU'nuzu ve dolayısıyla duygu ve 
düşüncelerinizi iyileştirir. Kristal ışık, VARLIĞINIZ için besindir. Her gün kristal ışık kullanın. 

Başkalarına yönelik Atlan<ik enerjiler ancak birey bilinçli olarak buna ak<v ise özgür irade 
nedeniyle yardımcı olabilir. 

Kristal Işık Atlan<s kaynaklarına bağlanır ve Yüksek Işık enerjisinin sisteminize titreşmesini 
sağlar. Kristal devalar kristallerin bulunduğu her yerde ikamet eder. Kristal devalar içinizde ve 
etrafınızda kristaller yaratır. 

Enerji, bugünden itibaren geliştirebileceğiniz ve büyümeniz ve yaşamınız için ihtiyaç 
duyduğunuz bir temeldir. Enerji ve kristal ışık ölçülemeyecek kadar önemlidir. Bu nedenle, 
kalp kristalinizin kristal ışığıyla her gün bağlantı kurun ve bunu gıda alımı gibi günlük 
diyetinize entegre edin. 

Kristal ışık banyo, temizlik, şifa için kullanılabilir. Kristal ışık yiyecek, içecek ve gıdalara enerji 
vermek için kullanılabilir. Ellerinizi kalp kristalinizin üzerine koyun ve kristal ışığın akmasına 
izin verin. 

Kristal ışıkla yüklenmiş kristaller bir konutu taştan bir çember olarak kalıcı bir şekilde 
enerjilendirebilir ve içindeki tüm VARLIKLARI aydınlatabilir. Atlantis enerjilerinin asla zarar 
veremeyeceğini ve yalnızca enerjiyi ve Özgür İradeyi tam olarak benimsemiş kişilerde etkili 
olacağını unutmayın. Kristal ışık, yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle her sistemden geçemez. 
Bu nedenle sadece yavaşça artırabilirsiniz. 
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************************************************************************** 

Atlan&s Kristal Işık Uygulaması 

Devalar ve kristal ışık ile bir bağlantı miras alın. Dikkatinizi yaşamınızda ışıkla desteklenmesi 
gereken alanlara çevirin. Bu alanlardaki enerji yavaşça ve san_ yükseltilecek ve kristalize 
edilecektir. 

Odağınızı süpürmek ve yönlendirmek için ellerinizi kullanın. Bu enerjinin akmasına izin 

verirken farkındalığınızı koruyun ve kalbinizle bağlantıda kalın. 

"BENLİĞİMDE kristal beden sürecini başlatmak için kristal devalar ve Atlan<'ın kristal ışığı ile 
temas kuruyorum." 

Oturun ve enerjiyi hissedin fließen 
 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

ACELE ETMEYIN - KIMSE SIZI ACELE ETTIRMIYOR - NASIL DEVAM EDECEĞINIZE VEYA ÖNCE 
ANIN TADINI ÇIKARIP ÇIKARMAYACAĞINIZA SIZ KARAR VERIN - ACELE ETMEYIN - SIZIN 
HIZINIZ - SIZIN ALANINIZ - SIZIN KURALLARINIZ - SIZIN DUYGULARINIZ - NEFES ALIN VE 
KEYFINI ÇIKARIN 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Atlan & Soul Yıldızı 
*************************************************************************** 

DÖNÜŞ 

Bizler Işığın Galaktik Federasyonuyuz ve Dünya gezegeninin etrafındaki zaman ve uzay 
çizgilerinin koruyucularıyız. Size köklerinizi ve uzay yolculuklarınızı keşfetme ve gerçek 
kökeninizle bağlantı kurma fırsatı vermekten mutluluk duyuyoruz. 

Uzay-zaman bütünlüğünün koruyucuları olarak, doğal kozmik durumu yeniden tesis etmek 
ve tüm enerji yollarını kökenlerine yeniden bağlamak için çabalıyoruz. Bu nedenle, bu sürece 
tanıklık etmeyi seçmiş olmanızdan memnuniyet duyuyoruz. 

Ruh bir yerden bir yere dolaşır ve bir sonraki sıçramaya karar veren onun ilgi alanlarıdır, 
ancak her birinin belirli bir alışkanlığı ve belirli bir yönü vardır. Uzay boyunca uzanan enerji 
yollarının harikasını görebilseydiniz, yanlış yönlendirilmiş bir ruhun ne kadar büyük bir 
karmaşa yaratabileceğini anlayabilirdiniz. 

Bu nedenle, bu düğümün çözülmesine gücünüzle katkıda bulunduğunuz ve varlığınızın ilahi 
düzenine ilgi gösterdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Sizi gerçek bağlantınıza kavuşturmak 
ve sisteminize yeniden düzen getirmek için sabırsızlanıyoruz. 

Bizler Işığın Yüksek Konseyi'yiz - uzay ve zamanın koruyucuları. 

Üç kez, "Yeniden bağlantı aktarımı ve kişisel ATLANTİK RUHUMA bağlantı için bi^e 
yapıyorum" deyin. 

- ellerinizi başınızın üzerinde tutun ve kaynağınızı hissedin - köken kaynağınızla bağlantıya 
geçin ve sonra ellerinizi kalp kristalinizin üzerine koyun - 

Bir süre sessizce oturun ve içinizi hissedin. 

Enerji içeri akar. 
 

*************************************************************************** 

Açıklama Ruh Yıldızı 

Ruh yıldızı, VARLIĞINIZIN tüm köken kaynaklarınızla, çok kişisel şifa kaynaklarınızla, sizi 
destekleyen ve besleyen kendi kaynağınızla olan bağlantısıdır. Ruh yıldızı, DÜNYA YOLUNDA 
kişisel olarak geldiğiniz evdir. Bu nedenle, nihayet burada Dünya'da enkarne olana kadar 
üzerinde dolaştığınız pek çok ruh yıldızı vardır. 

Evinize bağlı olmak, bu dünyadaki VARLIĞINIZIN gelişimi için önemlidir. Soyunuz gerçek 
kökeninize, menşe yerinize kadar uzanır. 
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Kendi RUH YILDIZINIZLA bağlantı sizi TOPRAK'a olan tüm bağımlılıklarınızdan kurtarır ve size 
kendi kendinize bağlanma, özgürlük ve bağımsızlık imkanı verir. 

Ruh yıldızı ile arabuluculuk yapmak gerçek kökeninizi keşfetmenize yardımcı olabilir, bu 
bilincinizi genişletebilir ve enerjilerinizi özgürleştirebilir. Hangi uygulamayı kullanacağınız ve 
hangi yönde hangi hızda büyüyeceğiniz ise size kalmış. 

Temas kurmak için ruh yıldızını meditasyonunuza alın ve bu kökenle çalışmaya odaklanın. 

Ruh yıldızı kalp kristalinin ayrılmaz bir parçasıdır ve sürekli olarak size ve kalp kristalinize 
bağlıdır. Kristal varlık ENERJİ KAYNAĞI, KAYNAK ve POTANSİYEL KATLANMA arasında gerilir 
ve bu nedenle dış titreşimlerden bağımsızdır. 

 

 
************************************************************************* 

Ruh Yıldızı Uygulaması 

Meditasyona girin, kendinizi rahat hissedene kadar tüm alanlarınızı aktive edin. Ardından ruh 
yıldızınız üzerinde düşünün ve enerjilerin akmasına izin verin. İletişim talep edin. 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

ACELE ETMEYIN - KIMSE SIZI ACELE ETTIRMIYOR - NASIL DEVAM EDECEĞINIZE VEYA ÖNCE 
ANIN TADINI ÇIKARIP ÇIKARMAYACAĞINIZA SIZ KARAR VERIN - ACELE ETMEYIN - SIZIN 
HIZINIZ - SIZIN ALANINIZ - SIZIN KURALLARINIZ - SIZIN DUYGULARINIZ - NEFES ALIN VE 
KEYFINI ÇIKARIN 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Atlan ve Toprak Kristali 
*************************************************************************** 

DÖNÜŞ 

Ben sizin ruhunuzum, ama sadece bilinçli ruhunuz değil, enerjik ruhsal ölümsüz ruhunuzum. 
Bende hiçbir şey kaybolmaz, unutulup gitmez. Sadece bilinçaltınızda dolaşır ve orada sizi ve 
bilinçli uyanışı bekler. 

Her zaman yanınızdayım, beni görmezden gelseniz bile sizi izleyeceğim. Çünkü ben senim. Siz 
farkında olmasanız da biz her zaman birdik. Bu hayatı ancak birlik olursak mutluluk ve sevgi 
içinde yaşayabiliriz. Yeniden bir olduğumuzda ve bir kaldığımızda. 

Bu nedenle, elimden geldiğince size rehberlik edeceğim, ancak her zaman bağımsız olarak 
karar vereceksiniz, çünkü bu sizin ak<vesiniz. Bir sonraki hayatı bekleyebilirim, çünkü ben 
hep oradayım. Bununla birlikte, bu yaşam istisnasız size ve bu yaşamda deneyimlemeyi 
seçtiğiniz akut bilinçli varlığınıza aittir. 

Ben sizin topraklayıcınızım, çünkü ben olmasam bedeniniz ve ruhunuz olmazdı. Ben sizin 
düşüncenizim ve içinizdeki S<mme'yim, ama dualiteden gelen kafanızdaki S<mmen değilim. 
Beni düşüncelerinizde tanıyacaksınız çünkü ben farklıyım, farklı hissediyorum. Birleştiğimizde, 
hiçbir şey sizi geri çeviremez. Bir olduğumuzda, o zaman bu hayatta zarar görmezsiniz. 

Üç kez şunu söyleyin: "Kişisel ATLANTİK TOPRAK MESİHİM ve gerçek ruhumla yeniden 
bağlantı aktarımı ve bağlantı istiyorum". 

- ellerinizi ayaklarınızın altında tutun ve vücudunuzun bir metre altındaki bir noktaya konsantre 
olun -. 

Bir süre sessizce oturun ve içinizi hissedin. 
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Açıklama Atlan&s Dünya Kristali 

Artık GERÇEK ÖZÜNÜZE kalıcı olarak bağlısınız. Gerçek benliğiniz haline geldiğinizde özünüz 
sizi çekecektir. Özünüz burada, DÜNYA'da sahip olduğunuz olanakların maksimumudur. 
Senin BEN DOĞRUYUM'un. 

Topraklama kristali Atlan<s'ın bir desteğidir. Sizi gerçek VARLIĞINIZA bağlayan ve sizi 
birleştiren bir kristaldir. Sadece gerçekten kendiniz olduğunuzda, topraklanmış ve kendinize 
demir atmış olursunuz. O zaman hiçbir şey sizi gerçeğinizden ayıramaz. 

Atlantisliler kendilerini GAYA ile topraklamazlar, çünkü GAYA da yaşayan bir varlıktır ve 
Atlantis ilkelerine göre tüm yaşayan varlıklar ÖZGÜR ve BAĞIMSIZDIR ve ÖZGÜR İRADEYE ve 
dolayısıyla kendilerine ait bir VARLIĞA sahiptirler. Gaya gönüllü olarak çevresine ve canlı 
varlıklara büyük miktarlarda enerji salıverse de, Dünya'nızda kendiniz de fark edebileceğiniz 
gibi, enerjisi tükenmektedir. Bu nedenle kişinin kendi içinde topraklanmayı bulması, Kaynağa 
ulaşması ve Gaya'nın da iyileşebilmesi için yeniden enerji vermesi gerekir. 

Topraklayıcınız başka bir canlı varlık değil, KENDİNİZSİNİZ. Toprak kristali aracılığıyla gerçek 
özünüze, gücünüze bağlanırsınız. Toprak kristali ile çok çalışırsanız, tam gücünüz ve 
kuvvetiniz size kendini gösterecek ve kendi içinizde dinleneceksiniz. 

Orijin kaynağı ile kudret arasında gerilmiş olan her canlı varlık, kendi REALİTESİNİ tezahür 
ettirmek ve aynı zamanda ÖZGÜR İRADE geliştirmek için yeterli ENERJİYE sahiptir. 

Her ikisi de mutlu ve enerjik bir yaşamın temelidir. 
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*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

ACELE ETMEYIN - KIMSE SIZI ACELE ETTIRMIYOR - NASIL DEVAM EDECEĞINIZE VEYA ÖNCE 
ANIN TADINI ÇIKARIP ÇIKARMAYACAĞINIZA SIZ KARAR VERIN - ACELE ETMEYIN - SIZIN 
HIZINIZ - SIZIN ALANINIZ - SIZIN KURALLARINIZ - SIZIN DUYGULARINIZ - NEFES ALIN VE 
KEYFINI ÇIKARIN 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Atlan&ın Kristal Aurası 
*************************************************************************** 

DÖNÜŞ 

Tüm boyutların ince sisi etrafınızı sarar. Burada büyülü varlıkların yanı sıra varlığınızı korumak 
ve güçlendirmek isteyen boyutsal mys<ic varlıklar da var. 

Varlıklar size ulaşmanın yolunu bulacak, ışığınızı aydınlatacak ve onu ince kristal bir sisle 
saracaktır. Kristal aura en hafif ve en süptil seviyede hem enerjisel koruma hem de 
arındırmadır. 

Sizi kuşatır ve nüfuz eder ve tüm varlık alanlarınızı bir sonraki boyuta yükseltir. 

Bu nedenle, tüm kristaller canlı varlıklar olduğu için farkındalık ve saygıyla konuşun, "Kişisel 
ATLANTİK KRİSTALLAURA'mın yeniden bağlanmasını istiyorum. ATLANTİK KRİSTALLAURA 
ENERJİSİ'ni iletmek istiyorum." 

- Her iki elinizi başınızın üzerinde tutun ve ellerinizi yavaşça yukarıdan aşağıya, tercihen birkaç 
kez vücudunuzun yan tarafına doğru hareket ettirin. 

Bir süre sessizce oturun ve içinizi hissedin. 

Enerji içeri akar. 
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Açıklama Kristal Aura 

Etrafınızdaki kristal kıymıkların ince sisini hissedin. Kristal aura her zaman aktiftir, ancak ismi 
zihinsel olarak söyleyerek veya ellerinizi kelimelerle hareket ettirerek etkiyi 
güçlendirebilirsiniz. Sisteminize enerji vererek ve dikkatinizi ona odaklayarak aurayı 
güçlendirebilirsiniz. 

 

 

Kristal Spli]er Nebulası 

Kristal aura kristal bir spli]er buğudan oluşur. Her küçük kristal çevreye mükemmel uyum 
sağlar. Kristal aura sizi sarar ve içinize işler. Her kristal varlığınıza ölçülemez YILDIZ IŞIĞI 
getirir ve boyutsal bir geçit gibi davranır. 

 
Aynı zamanda dualiteyi kaynağa geri yansıtır ve böylece GERÇEĞİN GÖRÜLMESİNİ sağlar. 
Kristal aura korumanın yanı sıra içgörü de sunar. 

Kristal spli^er katmanı aura katmanları için kristal bir korumadır. Ultra ince kristallerden 
oluşan ince bir sis, vücudun etrafındaki tüm aura katmanlarını doldurur. Bu, tüm aura 
katmanlarında arınmaya neden olur çünkü kristaller bilincin en saf halini barındırır ve daha 
düşük bilinç seviyelerini de dönüştürür. 

 
Kristal toz tabakasının varlığı sadece aura tabakasında bulunan alanları temizlemekle kalmaz, 
aynı zamanda orada depolanan tüm eski ve atılmış şeyleri de dönüştürür. Auramız, ihtiyaç 
duyulduğunda erişilebilmesi için bilgilerini her alanda depolayan bir sabit disk gibi davranır. 
Kristal varlık bu seviyeleri dönüştürme, yani onları dönüştürme olanağına sahiptir. 

 

Kristal Elmas Par&kel Katmanı 

Kristal-elmas-par<küler katman, insanların bilincini geliştirmek ve algılarını eğitmek için 
geliştirilmiştir. Bu, küçük aynalar gibi bilinci odaya geri yansıtan kristal-elmas par<cles'lere 
sahip bir auradır. Böylece, bir yandan dış etkiler üzerinde koruyucu bir etkiye sahip 
olabilirler, diğer yandan da kendi gönderdikleri enerjilerin farkına varabilirler. 

 

Yıldız-ışık-toz par&cle'ının yapısı 

Elmas par<cles, tüm matrisimizi oluşturan ve kökenimiz olan yıldız-ışık tozundan oluşur, 
sadece bu elementle yeniden bağlantı yoluyla beden/zihin/ruh kompleksi insan varlığı da 
orijinal frekansına dönme olanağına sahiptir. 
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Yıldız bağlantısının niteliğiyle temas ve yeniden bağlantı, insanın kendi bireysel yükseliş 
sürecine ulaşmasına ve kendisi için bireysel olarak amaçlanan ve tüm VARLIĞINI ışık ve 
sevgiyle dolduracak olan varlık haline gelmesine yardımcı olur. Çünkü gerçekte olduğumuz 
şey, ona ulaştığımızda, bizim için yeryüzündeki cennet gibi olacaktır. 

 
Dolayısıyla, kristal aura kasvet zamanında kendimizi neşeli ve mutlu VARLIĞIMIZA getirmek 
ve "eski yüklerimizi" bırakıp yeni bir çalışma ve deneyime girmek için gerçek bir destektir. 

 

Kanallama 

Par<cular yıldızının yapısı kapalı harmonik boyutludur. Zihninizin anlayabilmesi için sizin 
dilinizde tam bir açıklama yapmak pek mümkün değil ama deneyeceğiz. Yıldız tozuna insan 
için besin olarak da ihtiyaç duyulur, böylece insan aurik katmanlarda beslenir ve beslenir. 

Her zaman kendi bilinç döngünüze tam olarak uyum sağlayan ve bu parçacığa ihtiyaç 
duyabileceğiniz her şekilde bireysel olarak değişen birkaç anahtardan oluşan küçük bir küre. 

 
Bu parçacığı içeriden bir parıltı doldurur, çünkü Evrenin Merkezi Güneşi ve tüm aydınlanmış 
varlıklar ve yerlerle bağlantılıdır ve böylece sizi tüm varlığınızdaki her aura katmanındaki ve 
varlığınızın her niteliğindeki her şeyle bağlar. Böylece ışığı varlığınıza taşıyabilen küçük ve 
güçlü bir ışık. 

 
Bu parçacığın aurası karanlık maddenin, düşük titreşimin ya da şu anda size 
açıklayamayacağım parçacıkların auranıza girmesine ya da oraya yerleşmesine izin vermez. 
Ayrıca, kendisi de onları auranızdan çözer ve sizi onlardan kurtarır. 

 
Tri~ par<cles veya auraları üzerinde bir şey - her şey doğrudan Işık VARLIĞINA ve saf enerjiye 
dönüşür. Bu, düşüncelerinizin, duygularınızın ve eylemlerinizin yanı sıra diğer her şeyin saf 
enerji haline gelmesine neden olur. 

"dışınızdaki" doğrudan dönüştürülür ve Işık VARLIĞINA dönüştürülür. 

 
Yükseliş süreci için gerçek bir mucize ve bizim için bir sevinç kaynağı. Kristal aura ile 
donatılmış varlıkları bir ışıltı sarar ve böylece gezegeni, Mu^er Gaya'yı ve her şeyi harika bir 
manzara olan ışıkla doldurur. 

 
Umarım size, ne yazık ki algınızın, boyutunuzun ve hayal gücünüzün ötesinde olan, ancak 
korunmak için gerçekten canlarını veren par<külerler hakkında biraz fikir verebilmişimdir. 

 
Ben Zamanın ve Mekânın Bekçisi Atama'yım ve burada konuşmama izin verilmesinden 
memnuniyet duyuyorum. 
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Kristal Auranın Etkisi 

Kristal aura sadece hayal gücüyle ellerle de canlandırılabilir. Günde iki kez bilinçli olarak 
hareket etmek yeterlidir. 

Kristal aura sorunlu durumlarda yardımcı olabilir, aura ile ne kadar iyi çalışabilirseniz, diğer 
insanlarla odalarda o kadar kolay çalışacaktır. Aurayı hissedemeseniz bile, o HER ZAMAN 
AKTİFTİR. 

Kristal aura, aura katmanları ve varlığın kendi formları için kristalin bir korumadır. Kristal toz 
parçacıklarından oluşan ince bir sis tüm aura katmanlarını doldurur ve ayrıca her katmana 
bağımsız olarak enerji verir. İçeri akan ışık sayesinde her türlü dönüşüm daha çabuk 
tamamlanır. 

Kristal aura tüm alanlarda kalıcı TEMİZLİK, ENERJİLENDİRME, ŞİFA sağlar, uzay ve zamandan 
gelen enerjik yükleri çözer ve bağımsız olarak dönüştürür. 

 

 

Uygulama Kristal Aura 

Enerjiler, enerjilerle pratik yaparak bağımsız bir şekilde açılır. Uygulama ve pratik yoluyla 
enerjilerin farkına varmak ve böylece kendini dönüştürmek arzu edilir. 

 
Kristal auranın uygulaması çok basittir, çünkü bir kez kurulduktan sonra bağımsız olarak 
çalışır ve her zaman aktiftir. Bununla birlikte, bilincinizi auraya yönlendirirseniz, her bir 
parçacık ışıldar ve etkinliğini kat kat artırır. 

 
Bu şekilde, ne kadar hızlı dönüşmek istediğinize ve dönüşebileceğinize kendiniz karar 
verebilirsiniz. Dönüşüm sürecinde hiçbir yan etki yoktur, çünkü düşük titreşim basitçe 
yükseltilir ve böylece çözülmez, ancak değişir. Bu nedenle daha sonra çıkarılması gereken 
atık veya artık yoktur. 

 
Uygulama, bilinci kristal aura terimine yönlendirerek, imgelemeyi aura katmanlarındaki 
kristal par<küllerin bir resmine yönlendirerek veya imgelemeyi / konuşmayı desteklemek için 
kolları başın üzerine veya ayaklara doğru kaldırarak yapılır. 

 
Ak<vieren siz konsantre olmak istediğiniz sürece devam eder - günde iki kez yeterlidir. Erken 
ve geç en iyisidir. 

 
Çevredeki alanı da kapsayacak şekilde aurayı daha düşük bir frekans seviyesinde aktive 
etmek de faydalıdır. Bu uygulama, oda titreşimini yükseltmek için pratik ve hel_ gerektirir. 
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Bu, diğer varlıklarla alışverişte yardımcı olabilir. Oda titreşimini yükseltmek için, auraya 
konsantre olmak, aurayı aktive etmek ve ardından seçilen odaya bir imgeleme / projeksiyon 
yapmak temel ön koşuldur. 

 
Bilincinizi imgelemek ve yönlendirmek daha sonra "AKTİF" auranızı uzaya genişletmenize ve 
daha düşük frekansta olan her şeyi dönüştürmenize yardımcı olur. Bu, grup dinamikleri 
açısından da faydalı olabilir. 

 
El Morya 

 
 
 
 
 

 

Varlığınız için enerji aktarımının sonu. 
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*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

ACELE ETMEYIN - KIMSE SIZI ACELE ETTIRMIYOR - NASIL DEVAM EDECEĞINIZE VEYA ÖNCE 
ANIN TADINI ÇIKARIP ÇIKARMAYACAĞINIZA SIZ KARAR VERIN - ACELE ETMEYIN - SIZIN 
HIZINIZ - SIZIN ALANINIZ - SIZIN KURALLARINIZ - SIZIN DUYGULARINIZ - NEFES ALIN VE 
KEYFINI ÇIKARIN 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Neler olduğunu hissedin - Nefes alın - Su için - Sözlerin etkisini göstermesine izin verin 

*************************************************************************** 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de Atlantik Kalp Kristali 2021 

53/59 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sen Atlantislisin 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Tebrikler 

 
Eğer son adımları içtenlikle ve dürüstçe attıysanız, o zaman SİZ ATLANTER'SİNİZ - bir "Atlan<s 
Connected" kişisi. 

 
Değişiminiz, verdiğiniz her KARAR ile daha da güçlenir. Artık ÖZGÜR ve SAHİPSİNİZ, ama aynı 
zamanda ÖZ SORUMLUSUNUZ. Tüm bağlılıklarınızdan ve bağımlılıklarınızdan salıverildiniz ve 
şimdi sonsuza dek kendi ışığınızda titreşiyorsunuz. 

 
Atlan< kalp kristalinin enerji sistemi size geri verildi. Rehberliğinize, İçinizdeki S<mme'ye 
dikkat edin. Özgürsün. 

 
ENERJİ SEVİYENİZİ %100'e getirmeye başlayın, sonra SERBEST DÖNÜŞ başlar. Unutmayın, siz 
yeni bir DÜNYA İMAJININ PARÇASISINIZ ve her el sıkışmanız ve düşünceniz tüm ALANI etkiler. 
Bu, düşüncelerinizin DÜNYADA tezahür edeceği anlamına gelir. Bu nedenle, Atlan<ik 
enerjilerin size kalıcı olarak bağlanması için kendinizi olumlu bir şekilde hizalayın ve ÖZGÜR 
İRADEYE saygı gösterin. 

 
• Sadece size iyi gelen şeyleri yapın. 
• Etrafınızı sizi iyi ve mutlu hissettiren insanlarla çevreleyin. 
• Hemcinslerinizle nazik, dikkatli ve yardımsever bir şekilde konuşun 
• ÖZGÜR İRADEYE Saygı Gösterin 
• Yapmanız gerektiğini hissettiğinizde doğruyu söyleyin. 
• YOLUNA GİT ve kendine saygı duy 
• Gücünüzü/enerjinizi kendiniz için kullanın (çocukları gütmek/başkalarını korumak 

hariç). 
• İçinizdeki S<mme'yi / HİSSİNİZİ dinleyin ve onu takip edin 
• Kendiniz için iyi ve sağlıklı bir ortam yaratın 
• Dünyanızı her gün bulduğunuzdan daha iyi bırakın 
• İsterseniz, fikir alışverişinde bulunmak için diğer Atlantislilerle temasa geçin. 

 
İhtiyaç duyduğunuzda, düşündüğünüzde veya ilgilenmek istediğinizde sisteminizi 
etkinleştirin. Bu komut dosyasını, yeniden bağlantı yapılsa bile, herhangi bir zamanda aynı 
şekilde ac<vation yapmak için kullanın, farklı alanlarla çalışmanıza ve büyümenize yardımcı 
olabilir. 

 
İnisiyasyonu istediğiniz zaman bir uygulama olarak tekrarlayabilirsiniz, ancak artık 
sisteminizde her zaman ak<v olacaktır. 

 
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen www.atlan&s-kultur.de adresine bir e-posta gönderin. 
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Bilgi, bilinç, enerji ve güç, büyümenin yanı sıra bu bağlantı aracılığıyla gelir. Sistemi bir enerji 
meditasyonu veya büyüme rahatlaması olarak kullanın. Bu bağlantı ile sisteme dönüp 
büyürken Atlan<s'ın tüm enerjilerini kullanabilirsiniz. 

 
Dönüşüm süreci yarım yıl sürebilir, bundan rahatsız olmayın, değişimlerle birlikte büyüyün. 
Enerjiniz artacak ve giderek daha fazla şeyi anlayabilecek ve bütünleştirebileceksiniz. Adım 
adım. 

 
Kendiniz için olumlu bir değişim hissediyorsanız, başkalarının da ÖZGÜR OLABİLMESİ için bu 
bilgileri aktarın. 

 
BAŞKA HIÇBIR ŞEYE GEREK YOK! 

 
Artık bilinen tüm enerjileri ve enerji sistemlerini kendiniz için kullanabilirsiniz. TAM 
SPEKTRUM sayesinde bunlara tamamen erişebilirsiniz. Eğitim artık gerekli değildir. Artık 
enerji teknikleri konusunda başka bir dünyevi eğitime ihtiyacınız yok. 

 
Kalp Kristal Sistemi ile Atlan'ın bilinen ve bilinmeyen tüm tekniklerini sizin için akar. 
Bireyselliğiniz nedeniyle, başkalarının kullanamadığı teknikleri kullanmanız mümkün olabilir. 
Başlama süreci her kişi için bireyseldir. Ayrıca MATRIX ve AKASHA'nın enerji sistemlerine de 
erişiminiz var. 

 
Aşağıdakilere dikkat edin!!! Atlantislisin ve Yüksek Işık Konseyi'ne hesap veriyorsun. 
Sorularınız varsa Yüksek Konsey ile konuşun. Yüksek Konsey'i dinleyemiyorsanız veya sorun 
yaşıyorsanız, bir kültürün Yüksek Rahibi ile iletişime geçin. 

 
Özgür İrade'yi gözlemler ve yeteneklerinizi herkesin iyiliği için kullanırsanız, enerjileriniz 
büyüyecek ve sizin için yeni kapılar açılacaktır. Enerjileri yanlış kullanırsanız, kapanırlar ve 
kendinize zarar verirsiniz. 

 
ARTIK HER ŞEY SENDEN ÇIKIYOR! 

 
Herhangi bir sorunuz varsa - Yüksek Işık Konseyi ile iletişime geçin. 
KUTSAL OL! 

 
Şimdi kendin için çalış. Siz YAŞADIKÇA, DÜNYA değişecektir. 
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Topluluk hakkında bilgi 

Yalnız olsanız bile - yalnız değilsiniz - biz çok kişiyiz. Atlan<sch Gemeinscha_ bağlı HİSSETMEK 
için içsel bir tutumdur. Ancak içimizde bu duyguyu geliştirdiğimizde gerçekten bağlantı 
kurabiliriz. Müştereklik, bir kültüre yönelme, yakınlık ve takdire açılma isteğidir. 

 
 

Her birimiz kendi ışığımızı korur ve ışığımızın daha parlak ve daha parlak parlamasına izin 
verirsek, tüm bunları yaparsak, onunla dünyayı aydınlatırız. Ancak ışığımız parladığında iyi ve 
pozitif bir enerjiyle ilerleyebilir ve kültürümüz için parlak bir örnek olabiliriz. 

 
 

Bu nedenle hepimizin gezegenimiz için bir sorumluluğu var ve kendimizden başlayarak 
hepimizin doğal olarak sağlıklı yaşaması için küçük bir katkıda bulunabiliriz. Küçük 
dünyamızla başlıyoruz ve sonra bunu tüm dünya için uyguluyoruz. 

http://www.atlantis-kultur.de/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atlantik Kalp Kristali 2021 *Michaela  Molls www.atlantis-kultur.de 

 

56/58 

Atlan<'ın enerjileriyle ne kadar çok çalışırsak, kristal beden süreci VARLIĞIMIZDA o kadar çok 
genişleyebilir ve bizi burada, Dünya'daki gerçek VARLIĞIMIZA götürebilir. Galaktik Işık 
Federasyonu ve Atlan<s'a katılmış olan kristal varlıklar tarafından desteklenen insan, 
gelişimin bir sonraki aşamasına hazırlanır ve yükselmek için kadim bilgilerle eğitilir. 

 
 

Bu süreçle evrendeki ilahi düzeni yeniden tesis ediyor ve tüm varlıkların galaktik yükselişi için 
tüm ışık frekanslarını aktive ediyoruz. 
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Ancak kendi içimizde barış, uyum ve sevgi var olduğunda bu nitelikleri diğer insanlarla 
birlikte eğitebilir ve geliştirebiliriz. Bu nedenle gezegenimizde uyumu yeniden tesis edip 
edemeyeceğimiz size bağlıdır. 
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Önemli notlar 

Enerjetik şifa yöntemleri, diğer bilinç durumlarını, düşünce alanlarını ve yeni olasılıkları açmaya 
yardımcı olur ve duygusal ve ruhsal açıdan netleştirici bir etkiye sahip olabilir. Enerjik çalışma, kişinin 
farklı bir bakış açısı edinmesini ve hayatını kendisi için ayarlamasını ve düzenlemesini destekler. 

******************************************************************************** 

Doktor ve ilaç bilgileri 

Bununla birlikte, doktorun bilgisi olmadan hiçbir ilaç kesilemez veya aile hekimine danışılmadan 
reçete edilen ilaç dozu azaltılamaz. Teklifim çerçevesinde, herhangi bir teşhis koymuyorum, tıbbi 
anlamda herhangi bir terapi veya tedavi gerçekleştirilmiyor veya yasal anlamda herhangi bir tıbbi 
tedavi gerçekleştirilmiyor. 

Rahatlama teknikleri, el küreği ile şifa ve ruhsal şifa, kendi kendini iyileştirme güçlerini harekete 
geçirmeye hizmet eder ve bir doktor veya alternatif uygulayıcı tarafından yapılan ziyaret, teşhis veya 
tedavinin yerini almaz. Lütfen enerjik şifa yöntemlerinin yardımıyla kendi hayatınızı ve diğer 
insanların hayatını değiştirebileceğinizi, ancak diğer tüm homeopatik veya alternatif şifa 
yöntemlerinde olduğu gibi bunun da zaman ve yoğun kişisel çalışma gerektirdiğini unutmayın. 

******************************************************************************** 

Gelişiminiz ve değişim süreciniz için kendinize her zaman yeterli alan ve zaman tanıyın. Atlantik 
enerjileri yalnızca sizin yapmaya karar verdiğiniz şeyi destekleyebilir. Bol bol su için ve vücudunuza 
dönüşüm imkanı vermek için enerjik ilkeleri takip edin. 

Ayrıca, tüm metinlerin ve içeriklerin kanalize edildiğini (ruhani dünya aracılığıyla aktarıldığını), tüm 
isimlerin ve enerjilerin doğrudan kanalize edildiğini belirtmek isterim. Mevcut enerjiler, eğitimler 
veya patentli sistemlerle herhangi bir isim benzerliği varsa, bu eğitim belgelerinin oluşturulduğu 
sırada bunlar hakkında hiçbir bilgi olmadığını ve internette de bunlarla ilgili bir giriş olmadığını 
belirtmek isterim. 

 

Sistem 2009 yılından beri kanalize edilmektedir - Medyum Michaela Molls - www.Atlan<s-Kultur.de 
 

Bi^e kendiniz için bilgiyi kontrol edin ve İçsel S<mme'nizi dinleyin, herkes kendi gerçeğini kendi içinde 
bulur. Ayrıca, herhangi bir tıbbi bilgiye sahip olmadığımı, tıp veya şifa uygulamam olmadığını ve 
herhangi bir yazılı uzmanlığa atıfta bulunmadığımı belirtmek isterim. 

 
Her bireyin kendi gelişimi, eylemleri ve yaşam biçimi için kendi sorumluluğu vardır. Bu nedenle 
kendimi okuyucunun tüm karar ve eylemlerinden uzak tutuyorum. 
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