"Transformační autoterapie krystaly".
Transformace vstoupila do své další fáze. Na planetě se ukotvují zcela nové energie, které již
vstoupily do hmoty a je možné s nimi pracovat. Jako první z darů, které mi přišly s tím, abych je
předala všem k volnému využití, je nový způsob léčení energií formou autoterapií.
Tyto autoterapie jsou chráněny značkou Tina Energy® Záruka Energie a nazvala jsem je
"Transformační autoterapie krystaly". Ochrana se samozřejmě nevztahuje na jejich volné využití
všemi, kdo se pro tento způsob transformace rozhodnou, ale na jejich komerční využití, které je
v této podobě chráněno.
Terapie se provádí takto: Čistý nebroušený křišťál ve formě drúzy se položí na oblast kořenové čakry (
buď odspodu v oblasti rozkroku, či zezadu na kostrč nebo kříž) a druhý křišťál se umístí buď na
temeno hlavy anebo za krk (jsou to dva zcela odlišný způsoby léčení).
Pokud je druhý z křišťálů umístěn na krční páteři v oblasti mezi lopatkami a krkem, tam, kde cítíte
největší bolest či tlak, je rozpouštěna energie strachů a obav a dochází k léčení prvních pěti čaker (1.5.)
Pokud je druhý z křišťálů umístěn na temeno hlavy, dochází ke komplexnímu léčení energií v celém
těle, k rozpouštění bloků, uvolňování tlaků a k uvolňování lásky v nejvyšším vědomí do celého
energetického systému.
Použijeme-li navíc k oběma shora uvedeným způsobům i křišťálovou spirálu DNA, dochází k léčení
energií v duchovním DNA a tělo vibruje v nejvyšších vibracích lásky. Energie kamenů je tímto
znásobena až 10× a dochází k obrovské transformaci starých energií za nové.
Použijeme-li navíc k oběma shora uvedeným způsobům i křišťálové srdce s energií dvojplamenů,
dochází k léčení energií nejvíce v oblasti vztahů, srdce a srdeční čakry, k vyladění energií mezi
dvojplameny (a to jak spojenými, tak prozatím oddělenými) a prochází energie, která léčí komplexně
oblast vztahů a energetický systém navázaný na tuto oblast.
Pokud je druhý z kamenů ametyst, který se umístí na temeno hlavy, pak prochází velmi silná
transformační energie celým Vaším energetickým systémem. Opět platí bod 3 a 4. Tedy, použijeme-li
spirálu DNA, transformujeme duchovní DNA, použijeme-li křišťálové srdce, transformujeme oblast
srdeční čakry a vztahů.
Vysvětlení: Tato zcela unikátní autoterapie přišla skrze čisté napojení dne 16.12.2018. Je to zcela
nový způsob transformace na této planetě bez zásahu zvenčí. Dostala jsem povolení krystaly nabíjet
o čistou energii lásky v nejvyšším vědomí a vkládat do nich informace o tom, jakým způsobem má
léčení probíhat. Vše se děje samo, jakmile se kamene dotknu. V srdci je uložena informace o
transformaci v oblasti vztahů a přidaná energie dvojplamenů. Ve spirále DNA je uložena informace o
transformaci právě duchovní DNA a její léčení. Energie křišťálů a ametystů je zesílena láskou v
nejvyšším vědomí, resp. božskou energií v buňce světla, která je umístěna do srdce samotného
krystalu. Vše se děje samo bez mého zásahu. Já na tento způsob pouze nahlížím a nijak jej
neovlivňuji. Spojíte- li tuto autoterapii s pochopením v dané oblasti, pak se bloky rozpouští okamžitě
a již nedochází k recidivě. Je to nejúčinnější transformační terapie na planetě. Vzhledem k tomu, že si
ji provádíte vy sami, je to také nejbezpečnější způsob vyladění energií. Ani do kamenů nevstupuje
moje energie, nýbrž energie Boha, která skrze mne pouze protéká. Požádáte-li Nejvyšší vědomíBoha, aby skrze kameny vyladil energie podle Vaší božské předlohy, dojde k vyladění energií na všech
úrovních.
Jakým způsobem máme žádat?

Nejprve je potřeba požádat Boha- Nejvyšší vědomí, aby nás při této terapii vedl. Energie by měla jít ze
srdce a z duše. Je potřeba projevit lásku a pokoru.
Poté je potřeba procítit v srdci i v duši, že vše, co se nám do této doby dělo, je pouze naše dílo, které
jsme si sami stvořili a toto uvědomění si musí vycházet až z podstaty naší duše. Nejsme-li schopni
toto uvědomění skutečně procítit na úrovni srdce a duše, pak je potřeba opakovat tuto terapii do té
doby, než ji dokážeme opravdu procítit a prožít pocit, že naše minulost je skutečně minulostí, že to
my jsme si ji vytvořili. Pak již není potřeba rozebírat každou situaci, pocit, či emoci jednotlivě, protože
přijmeme-li bez ega zodpovědnost za vše v naší minulosti, pak může přijít transformace v přítomném
okamžiku. Nezoufejte, pokud se Vám to napoprvé nepovede. Jakmile se dostanete do bodu
skutečného odpuštění a přijetí, je potřeba omluvit se sami sobě za vše, co jsme si způsobili. Propusťte
všechny pocity viny, odpusťte sami sobě a požádejte o odpuštění i Boha.
Jakmile jsem toto udělala na úrovni duše a uvědomila si, že je jedno, zda blok z tohoto nebo
minulého života a přijala jsem plnou zodpovědnost, cítila jsem obrovskou úlevu a ukončení celého
cyklu. Poté jsem prožívala obrovský pocit vděčnosti a až z podstaty své duše jsem v tento okamžik
posílala lásku a odpuštění nejprve všem, kteří mi ublížili, poté všem bytostem na Zemi i na nebi. Cítila
jsem jak proudí bezpodmínečná láska z čistého a otevřeného srdce. Tato transformační terapie je dar,
kterého je potřeba si vážit. Jste-li schopni vše prožít a s projít uvědoměním právě teď, pak se stáváte
mistry svého osudu a tvůrci zcela nové reality, s láskou a světlem ve hmotě.
Světlem se stáváš, až když ve hmotě odpuštění dáváš. Prožiješ-li lásku k sobě, pak přijde hojnost
k Tobě. Až láskou, duší, pochopíš, svůj život si vytvoříš. Zodpovědnost za svou minulost si vem

