intenzívebb théta, alfa hullámok - erősebb transz állapotok - tisztább látás

ÚJ Rezgés Titkok

szakrális

FREKVENCIÁK HULLÁMAI

HOGYAN FOGJUNK BE
EGY FREKVENCIÁT ÉS
TEREMTSÜNK VELE?

&
MIKÉNT GYÓGYULJUNK

REZGÉS HULLÁMOKKAL?

&
HOGYAN ERŐSÍTSÜK FEL

SAJÁT MEDITÁCIÓS
MÓDSZERÜNK, GYÓGYÍTÓ
PRAXISUNK HATÁSAIT?

ÚJ! THINK SHIELD
TRANSFORMATOR
QUANTUM TECHNOLOGY
NINCS TÖBBÉ SZÜKSÉG
KÜZDELEMRE A NEGATÍV
GONDOLATOK, ÉRZELMEK
ELLEN!. VÉGE A FESZENGŐ
GÖRCSÖS TEREMTÉSNEK.
AZ ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜLI
POZITIVITÁS TITKA...
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ÜDVÖZLET A SAJÁT
FONTOS JÖVŐDBŐL!
A könyvekben nincsenek olyan
dolgok, amik most történnek, csak
a múlt és jövő jelenhet meg bennük. Ez a könyvek nagy hibája.
Valaki föltalálhatna már egy olyan
könyvet, amiben arról beszélnének, ami akkor zajlik, amikor olvasod. Az még annál is nehezebb A frekvenciákkal való munka felülről
lenne, mint futurista könyvet írni, vezérelt sorsalakító gondviselés.
amiben kitalálják a jövőt. De ilyen
jelenes könyv nincs. Ezért aztán a
valóságot nekünk kell felderíteni.
Állítja Juan Pablo Villalobos. Azonban itt most olyan dolgokról
olvashat a kedves Olvasó, mely
folyamatosan zajlik benne, hat
rá, most a jelenben is. Itt és most. Senki sem véletlenül ismerkedik meg a
szakrális frekvenciák hullámaival.
Mert a frekvenciák hullámainak,
ható erejének mindegyikünk alá
van vetve ebben az olvasás közben is. Az sem véletlen, hogy
hozzá jutott ehhez a tájékoztató
segédlethez, hogy táguljon a
spektruma. Most. Mert készen áll.
Mindig valaki életében akkor
kopogtat a frekvencia, mikor eljött
az ideje, készen áll rá. Itt-most.

a hipertér
MÁGIÁJA

Az energia és atomok tánca teremtésünkben,
spirituálsi gyakorlásunkban is megmutatkozik.
A korunk yin-yangja az atomok dinamikus
fázisváltása. Egyszer fent, egyszer lent.

Rengeteg ember semmit sem
tud arról, hogy életét milyen erők
működteték a hétköznapok színpada mögött. Ahogy valaki egyszer
a csúcson érzi magát, egyszer a
padlón, úgy a behatás is, ami ér
minket egyszer magasról rezeg ránk,
másszor alulról ránt le minket. Azt
hányan tudják, hogy ennek nem kellene így lennie? Hogy a fizika, kémia,
pszichoneuroimmunológia, pszichobiológia, pszichokémia, kvantum
tudományok már mind feltárták
az emberi működés magasabb
szintjeit? Mi van akkor, ha folytonos
mágia zajlik az atomjaink szintjén?

A hipertérnek nevezett 3. dimenzió feletti állapotban a tudósok
észrevették, hogy frekvencia hatások
magasabb dimenziókból érkezve
alakítják történéseinket, melyeket
mi sorsnak nevezünk, és olykor
beletörődünk. Az aura kutatók és a
különbönző mező szakértők megvizsgálták, hogy amennyiben egy
egyén érzékeit szakrális hanghullám
formájában impulzus éri, a körülötte
lévő mező elkezd átalakulni, és
átteremti a valóságát. Sokáig a
gondolatok pozitív teremtő erejét,
és alfa, théta agyhullám frekvenciákat vizsgálták, ám sejtették, hogy

valami nagy egész még hiányzik a
képből. Most össze állt ez a nagy
rendszer. Az egyén már nem kell,
hogy vergődjön saját magánéletén
belül, mert gombnyomásra képes
a saját mezejét átalakítani úgy,
hogy közben kihat a környezetére is
jótékonyan.
Még csak görnyedő
erőfeszítésre sincs szükség, elég kellemesen spontán összekapcsolódni
egy frekvencia hullám textúrával
a halláson és testi bőr rezgésen
keresztül, az eredmény magától
megszületik. Annál jobban, minél
inkább az egónk nem erőlködik, csak

A féltett titok
Titkok titka miatt rettegtek az érdekvédelmi maffia oligarchák.

Az atomok szentek
AZ ATOMOK MÁGIÁJA KULCS EGY ÚJ
ÉLETHEZ. AZ ATOMOK FREKVENCIÁKRA
REZONÁLNAK. A FREKVENCIÁK BEFOLYÁSOLÁSA MÁGIA. AZ ATOMOK MÁGIA HATÁS
ALÁTT ÁLLNAK MINDIG. HA SPONTÁN HAT
RÁJUK EGY ERŐ SAJÁT SZÁNDÉKUNKON
KÍVÜL, AKKOR LEFELÉ HÚZÓ PASSZÍV
MÁGIA. HA TUDATOSAN AKARATLAGOSAN
HATUNK RÁ AKKOR KONSTRUKTÍV ÉPÍTŐ
MÁGIA.

Az atomok működése
jobban ismeri Istent, a Kozmoszt, a
lét valódi titkát, mint
bármely ékes szájú
szónok. Mert maga a

lét kozmikus törvényei
munkálkodnak benne.
A TEREMTÉS AZ ATOMOK SZINTJÉN MINDEN PILLANATBAN JELEN VAN. ATOMOK
MOZOGNAK, AZ EGÉSZ ÉLET MOZGÁSBAN
VAN. HA MAGAS DIMENZIÓK KÓDJAIT
HASZNÁLJUK ÉS AZOK FREKVENCIÁIT
LEHÍVJUK ÉLETÜNKBE, AKKOR AZ ATOMOK
FELVESZIK AZT A REZGÉST. KÖLCSÖNHATÁS
LESZ A KOZMOSZ MAGAS TARTOMÁNYÚ
DIMENZIÓ REZGÉSHULLÁMAI ÉS A MI SAJÁT
REZGÉSHULLÁMAINK KÖZÖTT. EKKOR EGY
KÖZÖS REZGÉSHULLÁMBAN FÜRDŐZVE
ODA-VISSZA ADÓKÉNT ÉS VEVŐKÉNT A
KOZMOSZ ÖLELÉSÉBEN OLYAN DOLGOKRA
VAGYUNK KÉPESEK, MELY MINDENKIBŐL A
LEHETŐ LEGMAGASABB SZINTŰ SZAKEMBERT VARÁZSOLJA A TEREMTÉSÉBEN.

figyeljük spontán könnyedén játékos
lazasággal a szakrális hullámok
frekvenciájának hangrezgéseit. Ezek
ugyanis többek átlagos hangoknál.
A hangrezgéseken belül olyan
hullámok és textúra energetikai
minták jelennek meg, melyek az
atomjainkat azonnnal felülírják, és
célirányos frekvenciákat használva
egy intenzív kvantum mezőt hoznak
létre körülöttünk feltöltve célunk
mintájával. Az már csak hab a tortán,
hogy ősi bölcs kultúrák szent módszerei szintén teremtési és gyógyítási
mintákkal, kozmikus törvények kulcs
kódjainak rezgéseivel dolgoztak.
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MIKÉNT LEHET
FORRÓDRÓTUNK

FREKVENCIÁKRA?
REJTETT RÁDIÓ VEVŐ VAN AZ EMBERBEN?
Kutatások, kísérletek, eljárások bizonyítják, igen.
Hol vannak a lelki
antennáink?

Minden ember fiziológiai jelenlétén túl a magasabb
frekvenciatartományok szféráiban képes energetikai
mezejével impulzusokat, benyomásokat felfogni.

Az adások kódolt kozmikus frekvenciaként érkeznek be.
Ezek az emberi psziché szintjén csak akkor kerülnek
megértésre, ha megfelelő katalizáló, és stimuláló
eszközökkel az energetikai adás elérhetővé válik.

Rengeteg orvos, hipnotizőr, pszichológus, terapeuta, konzulens, nyomozó került szakrális frekvencia
hullámok hatása alá, mikor rájött egy megoldásra, vagy
épp az emberiséget megmentő titokra. Einstein, és
Archimédesz Heuréka élménye is ilyen frekvenciáknak
köszönhető, melyek egy intuícióra fogékony állapotot
teremtenek.
Ezek szerint mindenkinek vannak antennái, és úgy
hegyezhetjük, hogy befogjuk a kozmoszban lévő szakrális frekvenciák hullámhosszairól jövő energetikai adást?
A tudósok, feltalálók, segítők nagyon csökkentett üzemmódban, egyetlen dologra használták
ezeket a hullámokat. Az ősi bölcsek, szent emelkedett
társadalmak berendezéseikkel napi szinten művelték
a transzperszonális égi kapcsolat létrejöttét. Az emberi
szervezet Dr.Masaru Emoto szerint nagy részt vízből áll.
A víz kristály és molekula imáktól, gondolatoktól, főként
direkt frekvencia rezgésektől átalakult. A víz minek a
szimbólum allegórikusan a Bibiliától kezdve az összes
vallásig? A tudat óceánjának. A víz közvetítő közeg, ha
alkimista szempontból vizsgáljuk meg. Szervezetünk
fizikai szintje feletti tartományokban nagyon összetett energetikai mezők dolgoznak azért, hogy életünk
elmozduljon mindig valamilyen irányba. Bizonyított tény,
hogy sok emberre alacsony, vagy lehúzó frekvenciák hatnak, még akkor is, ha dolgozik magán alfa vagy théta, vallásos állapotokkal, ha a frekvencia lehúzza, az eredményt
determinálja. Ellentétben ott vannak a tudósok, kutatók,
sikeres orvosok, feltalálók, akik soha egyetlen spirituális

könyvet nem olvastak, teljesen materialisták sokszor,
és mégis feltalálnak. Nóbel díjat kapnak, emberek milliárdját mentik meg. Pedig saját bevallásuk szerint semmi
közük hozzá. Hisz nem saját kútfőből, hanem egy hirtelen
megmagyarázhatatlan Heuréka élményből pattan ki az
egész. Einstein a fürdőkádjában játszott, és véletlenül
berobbant a tudatába a relativitás elmélet. Ugyan így Archimédesz a kádjában volt, mikor záporoztak rá hirtelen
a felismerések intuitív pillanatai. Mind a kettő vízben volt.
A víz maga anyagsűrűséggel és rezgéssel bír. Az emberi
test analóg módon pedig tartalmaz vizet.
Ha a sok feltaláló véletlenje valójában nem is
véletlen, hanem ilyen magasabb hullámhossz frekvencia
eredménye, akkor mi miként kapcsolódhatunk rá?
Nagyon könnyen, mert velünk született tulajdon
jogunk. Az erőterünkben minden mező és pszichikus szerv készen áll rá, hogy kapcsolatba kerüljünk fel. Csupán
érzékeinken keresztül stimuláló frekvencia hullámok
nyitják ki az emberi tudatot, mely képes fogni és lehozni
az anyagi valóságba a szakrális frekvenciák hullámait,
melyek teremtenek. Mivel az ősi módszerek, eljráások
tudat térképek nagyrésze elveszett a régi civilizációkból,
ezért az emberek többsége nincs ennek tudatában.
Mégis, a frekvenciák elérik az embereket.Kísérletek
bebizonyították, hogy néha egészen átlagos személyeket megkeresnek magas frekvenciás hullámhosszoú
szakrális rezgések. Ugyan akkor nem tudatosak rá. Nem
tudják a psziché, elme szintjén értelmezni ezek az emberek. A kozmosz tele van ősmintákkal, világegyetemet
kormányzó intuitív erőkkel. Mennyivel könnyebb lenne
ezeket az adásokat akkor fogni, amikor csak akarnánk?
A jó hír, hogy testünk, pszichénk átalakítható egy gombnyomásra, és azonnal képes fogadni speciális textúrájú
hanghullámokon keresztül.

MINDIG IS
ITT VOLT

A nagy titok, hogy milyen
frekvenciával kapcsolódunk.
Gondolatainknál
érzelmeinknél milliárdszor
meghatározóbb erő.

“ŐSI KULTÚRÁK
A REZGÉSEK CSATORNÁJÁNAK
TÚLOLDALÁN
ANGYALOKAT,
ISTENEKET,
MAGASABB
VALÓSÁGOKAT
VÉLTEK FELFEDEZNI.”
DR.STANISLAV GROF
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THINK SHIELD
TRANSFORMATOR

QUANTUM
TECHNOLOGY
NINCS TÖBBÉ BELSŐ KÜZDELEM!
VÉGE A FESZÉLYEZETTSÉGNEK!

FELOLDOZ
A NEGATÍV
GONDOLATOK
KÜZDÉSE ALÓL!
NEM KELL MÁR
TÖRÖL-TÖRÖLNI!

A MEDITÁCIÓ SZABADSÁGÁNAK ÚJ FOKA MUTATKOZIK MEG. MAGASABB SZINTRE EMELT ELMÉLYEDÉS BIZTONSÁGBAN!

Egy materialista embert is zavarnak a negatív gondolatai, érzelmei,
állapotai. Teljesen normális emberi reakció volt, hogy a töröl-töröl, és egyéb
áramlást segítő, spontán gondolat leállító módokon valaki relaxált, thétázott,
vagy meditált. Gyógyított. Azonban a felfedezések alátámasztják, hogy 9szeresére nő az energia mennyiség, ha a belső harc és küzdelem ki van iktatva
teljesen. Egy belső feszültség, görcs helyett nagyon szabad áramlás jön létre,
ahol a negatív élmények megjelennek a belső képernyőn, ám mentesek a
teremtő potenciáljuktól.
Mi képes kivonni ezt a veszélyes negatív rezgésű potenciált? Egy olyan
több dimenziós stimuláló technológia, ami azt a frekvencia hullámot hívja le
az Univerzum törvényeiből, mely segíti átalakítani a negatív görcsöt oldott
áramlássá. Ez egy ideon transzformátor. Minden szintje a negativitásnak
erőtlenné lesz, és bátran bármilyen intenzitással megjelenhet életünkben
innentől, mert a frekvencia hatására az a minőség, amely eddig negatív volt,
innentől ellenkezőjébe csap át. A hullámzás és ingázás a pozitív és negatív
gondolatok között pedig átalakul olyanná, mint az Aikido módszere. Ez egy
belső Aikdo-t hoz létre. Az energia elkezd harc és nekifeszülés helyett táncolni

a negativitás atomjaival, ennek hatására a frekvencia átrezgeti egy önmaga
forrása felé magnetizáló állapotba. Ekkor a pólusa megváltozik, mivel mindennek a forrása az Univerzális fény. Átélés szintjén ez olyan, mitnha eddigi
tonnányi követ vennének le a gyakorló válláról. Sok ember hiába gyakorolt,
mikor a küzdés és görcs egyszerűen csak több feszültséget, és ellenállást
tett beléjük. Minden negatív gondolat ténylegesen negatívan befolyásolja a
szervezet és psziché működését a teremtést pedig pláne. Azonban a töröltöröl technika régebbi konstelláció emberei számára volt működőképes, a
boomeritis generáció fejlődése óta egy teljesen más kognitív alaklélektani
embertípus van jelen a bolygón. Számukra sokkal inkább a lazaság és áramlás
folyamata képes a teremtésre szánt cél energiát helyes mederbe terelni.
Ez az eljárás azért is automata, mert nincs szükség semmilyen gyakorlásra, egyedül elindítja valaki bármelyik szakrális frekvencia hullámot, és
mindegyikbe bele van programozva a rezgés kódként a transzformatív átalakítás. Így teljesen végrehajtható bármilyen belső eljárás. A szakrális frekvenciák hullámai használata után, ha más módszert használ valaki, a biztonságos
és áramló állapot megmarad, és egyre jobban hozzá szokik a tudat.

MIÉRT FÉLNÉNK A NEGATÍV GONDOLATAINKTÓL, ÉRZELMEINKTŐL, HA MEGIDÉZZÜK AZ UNIVERZUM ANYAI FREKVENCIÁIT? ÚGY A THINK SHIELD ÁTALAKÍTJA
SPONTÁN A NEGATÍVAT POZITÍVVÁ.
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magasabb szintre ugorhatsz a kedvelt technikáidat, praxisodat illetően

SAJÁT MÓDSZEREID

FELEMELVE
MINDEGY, HOGY GYÓGYÍTASZ,
VAGY BELSŐ SAJÁT HASZNÁLATRA
MEDITÁLSZ, MERT FELREZEGSZ...
Akik a saját ösvényüket járják, általuk kedvelt módszerekkel, tanítókkal,
most még magasabb szintre emelhetik eljárásaik eredményét. Minden
emberen van olyan energetikai pont, mely megfelelő stimulálással felold
olyan mechanizmusokat, melyek korlátozzák a pszichét gyakorlás közben.

MAGASABB SZINTRE
EMELVE AZ ELJÁRÁSOD
Freud és lánya már nagyon sok tanulmányt adtak az Énvédelmi
mechanizmusokról. Ezek a pszichében olyan védőréteg, mely megakadályozza az egyén éntudatának az erősebb megrázkódtatásokat, hogy idő előtt
ne lásson meg olyan erőket, spirituális dolgokat, amelyek hidegzuhanyként
érve szétsokkolják.
Ezen felül vannak még olyan központok az energetikai szinten is az
emberekben, valamint a transzperszonális személyiség feletti dimenziókban, melyek, mint egy radar kiszűrik a túl intenzív, túl sokkoló spirituális és
pszichológiai impulzusokat. Ezek védelmi funkciók. A Szakrális Hullámok
Frekvenciái a védelmi rendszert még erősebbé teszi, ugyan akkor léteznek
olyan funkciók egy emberben, melyek kizárólag gátakból, energetikai
csomópontokból jönnek létre. Ezek a frekvenciák hullámhosszaitól feloldásra
kerülnek. Oldódás közben pedig a felszabadult energia a tudati dinamizmus
folyamatával kibont vitálisan frissítő sejt és dns regeneráló élményeket.
Aligha lenne csak elégséges ilyen jellegű eljárásról beszélnünk, ugyan
is a Szakrális Frekvenciák Hullámaival ennél jóval több és óriási dolog jön

létre a használójában. Mindamellett, hogy helyesen konstruálja a psziché
énvédelmi, elhárító és énszerkezeti mechanizmusait, ráfókuszál a tudat síkján
lévő rezgés tartományra.
Több David R. Hawkinsos kineziológus tanulmányozta, hogy a frekvenciák hatására mivel a rezgések átmossák a saját rezgéseit a gyakorlóknak,
csupán erőfeszítés nélkül természetes módon, mint a légzés, magától a
rezgésszint felugrik mindennemű tudattérképen. Ez épp úgy igaz a David R
Hawkins, mint akár a többi tudattérkép modellre.
Vannak olyan funkciók az erőterében mindenkinek, melyet, ha egy
bizonyos rezgés hullámmal, és frekvencia textúrával stimulálunk, akkor az
egész körülölelő mezeje egy egyénnek rezgés sűrűségi mintát vált.Ekkor
emelkedés jön létre.
Tesztek, kísérletek szerint ilyenkor a különböző alfa, théta, delta,
meditációs, energia gyógyász, vizualizációs, szemlélődő vallási gyakorlatok
hatásai és eredményei nagyon felerősödnek. Dr.Bruce Lipton azt vizsgálta,
1 óra Szakrális Frekvenciák Hullámvail rezgetett gyakorló alfa relaxáció 7 év
rendszeres relaxációs minőségnek felel meg.
1 óra théta állapotban töltött idő 7 év állandó ásás, tisztulás, oldódás,
eredménynek felel meg. Japán és Tibeti reiki valamint energia gyógyász
mestereken, valamint tanítványaikon végeztek kísérleteket a tudatszintek
váltakozását illetően. Még a saját mantrás rezgésű felemelő hatású támogatásuknál is sokkal intenzívebb, erőteljesebb eredmények mutatkoztak meg. A
betegek kb 15-25 ször gyorsabb idő alatt gyógyultak meg. A rendszeres kezelések helyett 1 alkalom nagy ugrást hozott. Természetesen ezek a gyakorlók
nem kezdők voltak a saját ágazataikban, hanem már évek óta foglalkoztak az
elmélyedés, és energetikai, szellemi gyógyászat kiművelésével.
Több gyakorló, akik már 15 éve relaxálnak, pozitívan gondolkodnak,
thétáznak, vizualizálnak, nem értették hol hibáznak. Nem láttak rá, mikor az
eredményeik soha sem voltak teljesek valami miatt. Rájöttek, hogy nem a
gyakorlatuk hibája, hanem a meg nem konstruált rezgések és frekvencia biztosítás hiánya volt a fő hátráltató erő. Ugyan is bebizonyítja minden kísérlet,
ha az élettérben a gyakorló szentély szintjére rezgeti az életterét a szakrális
hullámok frekvenciáival, akkor átrendeződik, bebiztosítást nyer gyakorlása.
Termőtalaj kérdése az egész. A környezet rezgése, ha rossz, akkor a termőtalaj
silányságából rossz termés nő. Jézus is mondja, hogy nem mindegy hová esik
a mag. Ha megfelelő talajba akkor nagy fa lesz belőle. A frekvencia jó talaj.

Lőttek már ki
a világűrbe?

Minden saját módszerrel
való gyakorlás olyan élmény
ezentúl, mintha megállás
nélkül rezegne felfelé.

“ÉRDEKES,
HOGY A
HOSSZÚ ÉLETŰ
ŐSI BÖLCSEK
TUDTÁK KÖVETNI A SZAKRÁLIS
HULLÁMOK
FREKVENCIÁIT,
A JELEN KOR
EMBERE MEG A
DIVATOT.”

DR.BRUCE LIPTON
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TUDÓSAINK

rendeződik is át a testi organizmus.

VÉLEMÉNYE

DR.JOACHIM
BAUER
Az emberi evolúció új lépcsőfoka,
mikor felismerjük és konstruktív
energiává alakítjuk életünkben a
frekvenciák transzformatív hatalmát.

DR. JEAN BEAM

EGYSÉGBEN AZ ERŐ?

FORRADALOM A SPIRITUALITÁSBAN
Meghökkentő az egész spirituális kultúra számára, hogy saját ösvény
járható mindenki számára ugyan úgy tovább, csak magasabb frekvenciára
támaszkodva, felgyorsítani, elmélyíteni, méghatásosabbá lehet tenni a
saját utat. Ugyan akkor, ami még szembetűnőbb, hogy külön önálló teljes
rendszerként is eddig utánozhatatlan egyedi praxist szolgál.

SZFH 2020 A NAGY VÁLTÁS ÉVE

DR.MICHAEL
GREGER

DR.DEEPAK
CHOPRA
Amíg egy gyakorló átéli a gyakorlása
eredményét, addig a frekvenciákra
való tudatosság azt mutatja meg,
hogy mi zajlik a gyakorló fölötti
dimenziókban. Ha nincsenek
frekvenciák, valójában gyakorlat
és élettér sem lenne lehetséges.
Mert azok a frekvenciák teremtik
a lehetőséget, hogy bárminemű
gyakorlat létrejöjjön.

Minden tanulmányt, és tézist átalakít
ez az új térképe a valóság értelmezésének. Az orvostudomány számára
egy betegellátó helyet így létrehozni
maga lenne az édenkert a gyógyulni
akaróknak. Egy új kórházi szervezet
állhat fel, emberközpontú empatikus személyzettel, akik a rezgések
erejét és frekvenciák használatát
gyorsabb idő alatt, erősebb hatással
felhasználhatnák a gyógyításban.
Ami számomra megdöbbentő, hogy
az ősi civilizációk némelyike ezt
ismerte.

DR.MICHELLE
SUZANNE
DR.BRUCE LIPTON

DR.ZOE NIEGEL

TÖBB INFORMÁCIÓ:
www.szfh.eu

Észlelhető változás a stimulálás
hatására külső és belső szinteken.
Minden téren átölelő kölcsönhatás,
mérhető eszközökkel. A lélek azonnali uralma és hatása a fizikai anyag
felett. Ez frekvenciákkal valóság.

ÖSSZETARTÁS

A rezgések nem csak gyógyulást, és
erősebb teremtőképességet adnak,
hanem a frekvenciák domesztikált
eljárása a bolygóra is jótékonyan
hat. A bölcsesség embereihez méltó
módon.

Minden eddigi spirituális gyakorlat,
ösvény így nyer értelmet, ha a teljes
látképbe és frekvencia technológiai
modellbe helyezzük. Mert a rezgés
titkai a gyakorlatok végzőinek így
nyernek igazán értelmet.

Ez egy első példája a Real Time regenerálódásnak, öngyógyulásnak.

KUTATÁSOK SZERINT A LEGTÖBB ÁGAZAT HELYÉN VALÓ.
ERŐSÍTSE PLUSZBAN SAJÁT ÚTJÁT: www.szfh.eu
A FREKVENCIÁK SAJÁT ÖSVÉNYI LEHETŐSÉGE MELLETT NYITOTT MÁSRA IS.
OCTOBER 12TH

DR. PAUL LENGHT
A frekvenciák használata létrehozhatja az új aranykor emberét. Egy
olyan korszakét, melyről Hesiodos
joggal írja a transzcendens jólét és
béke társadalmának.

STENGLER
A Szakrális Frekvenciák Hullámaival
a kémiai és biológiai kohézió, kontextus, egymásra való kölcsönhatás
egy magasabb rendezői elv köré
csoportosul.
Át teremti a sejtek működési
programját. Különös módon a DNS
spirál soha nem mutatott ilyen gyors
reakcióba lépést eddig egyetlen
még mesterséges behatásra sem.
A szervezet ilyen mértékű gyors
átalakulására még nem volt példa.

HOUSTON ANN
Párkapcsolati szempontból vizsgálva
a közös frekvencián való rezgés
felbecsülhetetlennek bizonyul.

DR.MARK

Szinte párhuzamosan, ahogy a
frekvencia éri az emberi pszichét,
olyan közvetítés jön létre a
pszichológiai anima és animusz
segítségével az energia mező
között, hogy szinkronban ahogy
jön a frekvencia adás, közben már

ménnyel, azokra kihat a frekvenciák
sugárzása jótékonyan. Terjed, mint
a pillangó hatás. Mint egy illatos
füstölő aromája, és illat felhője. Ezek
bizonyított tények, ugyan is, a fizika
törvénye a jelenségek vizsgálatánál
bizonyítja, hogy a gyertyákat is
egymás mellé tesszük, akkor, ha csak
egyiket gyújtjuk meg, a láng átlobbanhat a másikra, megfelelő dinamikus benyomások előidézésével.

Létezik-e nemesebb dolog a
tudomány szempontjából, mint digitális felszereléseinket, magas nívójú
elektronikai és életszínvonaló javító
eszközeinket a spirituális szakralitás
szent szolgálatába állítani? A valódi
tudós ott kezdődik, aki meglátja a
frekvenciák hullámainak erejéből
fakadó spirituális dimenziók valid
hatását. Ez tudomány felülről nézve,
a hagyományos alulról boncolgatós
analizálás helyett.

A párkapcsolatokban létrejövő
energetikai interakciók egy közös
mezőt hozhatnak létre. Ha ezeken
a mezőkön a frekvenciák hullámhosszai átsugároznak, soha eddig
nem látott közösen összeadott
teremtő erő nyilvánul meg.

DR.JOE
BURCKHARDT
Az étkezésben olyan
felelősségvállalás jöhet létre a
termelők részéről, mely a legmodernebb biogazdaság zászlóviője forradalmian. Frekvenciás ételekként.

MICHAEL RAY
Valódi tudományos kísérletezésről
csak akkor beszélhetünk kizárólag,
ha a frekvenciák segítségével megértjük önmagunk, a világ, a teremtés,
az élethelyzetünk mibenlétét. Önmagunk tényszerű lelki létének kivétele
a tudományból Isten tagadása. Eljött
az idő, hogy a tudomány új szelet
fog a vitorlájába. A frekvenciák hullámainak szelét.

DR.GUNTHER
PHILIP
Az emberi munkát vizsgálva, a szellemi és fizikai dolgozók a frekvenciák
szakrális vonatkozása alá vetve
a gyors és pontosabb eredmény
mellett, a minőség esszenciájának
kisugárzását is beleteszik az alkotásukba. Ez azt jelenti, hogy akik
kapcsolatba lépnek egy elkészített
tárggyal, szolgáltatással, vagy ered-

A CSODA ÉBRED

A HASZNÁLÓK TITKA
A Szakrális Frekvenciák Hullámait kipróbáló emberek azon szoktak
meglepődni, mind élő tanfolyamainkon, mind a megrendelt csomagokon,
hogy a szakrális frekvenciák használata REAL TIME azonnali hatásként
tapasztalható. Mivel mindenki az időhöz szokott, el csodálkoznak, hogy
rögtön van tudatszint változás az energetikai mező stimulálásától.

MEGVÁLTOZOTT TUDATÁLLAPOTÉRT, MELYBEN HOZZÁ LEHET FÉRNI A
MAGAS ERŐKHÖZ: www.szfh.eu
AZONNAL ÉREZHETŐ LIVE-BA AHOGY HASZNÁLJA VALAKI

ség tudatában voltak. A tudomány
eljutott most erre a belátásra.
Ez egy új korszak kezdete lehet. A
mostban élők egyre többen vannak.
A szellemi evolúció fénykorát éljük.
A frekvenciák használata ennek az
evolúciónak az új lépcsőfoka. Ezt a
lépcsőt használhatjuk olyan dolgok
elsajátítására, melyet a legtöbb
spirituális ember olvasott vallásos,
ezoterikus, spirituális irodalomból.
A frekvenciák ható ereje lehorgonyozza az egyént a mostba. Úgy
horgonyozza le, hogy az kellemes és
könyned, erőltetésektől mentes módon történik. A végtelen tér állapota
immár a kezdet, és a frekvenciák
hozzá vezethetnek minket a bölcsesség különböző szintjeire.

ECKHART TOLLE
Van-e hatékonyabb eljárás annál, mint olyan erők, rezgések
lehetőségét igénybe venni, melyek
sokkal magasabb szintűek, erősebb
behatásúak az emberek által
előállított erőfeszítéseknél?
A tudomány eljutott most arra a
pontra, ahol a vallás már régóta
eljutott. Igazából, amikor mesterek,
bölcsek, tanítók hirdették, hogy
hagyatkozzanak az emberek a magasabb erőre mindig, akkor nagyon
is egy magas frekvencia bölcses-

Ezek a frekvenciák melyek elérnek
minket, onnan valók, ahonnan a
legtöbb misztikus tanítás érkezik a

mesterektől. Ez a szentség búvóhelye a magasabb tartományban. Ide
minden korban csak azok hatolhattak be, akiket fájdalom testük már
nem gátolt többé.
Az ego a fájdalom testet harcigépként használja távol tartva a valódi
lehetőségeket az élettől. Ha ezt a
fájdalomtestet ezzel a frekvenciákkal
kioldjuk, a jelenlét áttetsző fényes
csapjának mannája megnyílik és
leárad.
A mesterek mindig frekvenciákkal
kapcsolódtak. Ez előidézhető több
módon és minőségben. A korszerű
működés igazán praktikus a ma emberének. Mert használhatjuk digitális
berendezéseinket arra is, hogy a
fájdalom testünket súlykoljuk vele,
és arra is, hogy megnyíljunk itt és
most. Ez sok embernek döcögősen
megy. Ha van egy hangoló frekvencia hullám úgy könnyebb.

ÖN TUDÓS, KÍSÉRLETEZŐ?
ÍRJA LE TAPASZTALATAIT VELÜNK:
Amennyiben valamelyik tudományi erőáram folyamat tagja, konzulens,
vagy ipar vezető a témában, szívesen látjuk tanulmányait, kísérleteit,
teszteléseit a saját tudományágán belül. Jelentkezzen, és a tudományos
nemzetközi bizottság elbírálja. A kapcsoaltfelvételt pedig létrehozzuk.

Email: info@szfh.eu
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Could us this box for
caption the photos in this
spread, or a pull through

2020BAN INDUL

A PRÓBATÉTEL
AZ ERŐSEBB HELYETT A MAGASABB FREKVENCIÁJÚ ÉLHET TOVÁBB.
Hamvas Béla Magyarországon már emlegette Uszpenszkíj és egyéb szerzőkkel együtt a 6. faj jelenlétét a Vízöntő Szútrában. Tudósaink szerint igazuk van,
ugyan is ez a faj a felébredés, a lélek fényéhez vonzódik. Régóta a tömeg embere, a bírka szellem különböző erők számára ki van szolgáltatva, hogy alásüllyedjen a leigázás, a másik feletti uralom szintjére, hol pedig megsemmisíti saját civilizációját. 2020-ban egy minden eddiginél kegyetlenebb hullám jön.

Rengeteg ember sérült meg energetikailag az utóbbi 9-5 évben. Minél
érzékenyebbek, tisztább, nyitott szívűek lettek, annál inkább vissza éltek
velük. Lenézték, kihasználták őket. Tehetségük, kreativitásuk, csodálatos
nagyszerű pozitivitásukat ott próbálták letörni, és megakadályozni, ahol csak
tudták a régi tudatszinten üzemelő embertípus. A társadalmi mókuskerék pedig egyre csak őrli az embereket, egyre jobb mobilok, televízik, kocsik látnak
napvilágot, az emberi tudat viszont csak a lélek embereinél növekszik.
A kedves olvasó hálát adhat az égnek, ha talál saját magán kívül még
1-3 embernél több lelki irányultságú embert. Ez a kor nagyon erős megpróbáltatásokat tartogat, mert az egész kultúra a lelketlen tudatszintből
fejlődött ki. Abból a tudatszintből, amely a dominanciára, és a hatalom
élvezésére irányul. A bölcsőtől a sírig való időszak kielégítésére a félelem
aurájának fertőző légkörében. A jelen kor spirituális embereinek sokkal több

próbatételt szükséges kiállnia, mivel energia vámpírok leselkednek rájuk
minden sarkon, munkahelyen, és háztartásban. Igazán erős rezgésre van
szükség. Igen ám, viszont több millió ember kísérletnek vetette alá magát
szerte a világon. Több millió lény pozitívan, alfában, thétában, meditációban
felfrissült, és a csodás erőkkel, el is indult nekik a folyamatuk a rendeződés és
céljuk felé. Igen ám, csak mindig jöttek a környezetbeli dolgok. Ugye ez eddig
valahogy elsikkadt a publikum elől, hogy hiába a jobbnál jobb spirituális utak,
és módszerek, erőszakkal, agresszíóval, manipulálással, és saját lelkünk átalakításával még nem változtatjuk meg a környezetünkben élőket. Hisz saját
felelősségükre olyanok, amilyenek.
A jelen kor spirituális embereinél a kutatások egyöntetűen kimutatták, hogy a környezetük minden spirituális eredményüket leveri, és csak még
nehezebbé teszik számukra a mindennapokat, mert zabálják belőlük az erőt.

A kutatások azt mutatják,
hogy 100%-ból 99%-a a gyakorlóknak a pozitív hatás megindítása
után, a környezetében olyan dolgokat szed össze, amelyek lehúzzák
még fáradtabb szintre, mint annak
előtte volt. Vannak, akik ezt nem
érzik, és ők különböző okok miatt
szerencsésnek mondhatják magukat.
A bolygón lévő tömeges
kollektív emberi erőhullámok olyan
szinten dolgoznak a lefelé élés
jegyében, hogy természetüknél
fogva ez a kisugárzás még konfliktus
nélkül is, egy lefelé élő ember puszta
jelenlétében kártékonyan áramlik át
a gyakorlókéba. Sőt. Minden kísérlet,
kutatás, és teszt beigazolja, hogy, aki
gyakorol, és előbb utóbb eljut olyan
érzékenységi fokra, hogy elkezd
átalakulni az élete, illetve megérzi
és működteti spirituális valóságait,
kívánatos eledele lesz az energia
vámpír,ok éhes szellemek ligájának.
Ez pedig nem az emberi
lét felszínén játszódik a fizikai
síkon, hanem sokkal rejtettebb,
az atomok, frekvenciák táncai és
összecsapásainak színterén. A fizika
és a pszichológia törvényei mind
alátámasztják azt, hogy ha valaki érzékeny, és a tömeg körülötte durva,
érzéketlen, elnyomó, akkor mindig
a leg érzékenyebb nyeli be akarata
ellenére a környezet káros energiáit.
Sok nagyszerű gyógyító,

és energetikai módszer van már
jelen a választékban a világon.
Mégis a kutatások bebizonyítják,
hogy a legtehetségesebb energia
gyógyászok, és magasan fejlett spirituális lények csak egy ideig képesek
el ping-pongozgatni a tömeg káros
reakció erejével. A sok szenvedő
lény sivatagban érzi magát, a spiri
emberek az oázis számukra. Így a
megoldás a pozitív erők szintjén kiindulásnak csodálatos, szinten tartani,
és erősebb védelmet és helytállást
létrehozni az életben ugyan csak
megrázó. Mindaddig, amíg valaki
nem kap magasabb frekvenciát,
mely folyamatosan konstruálja, és
kreálja az erőegyensúlyt stimuláló
központokat, addig minden pozitív
kilengésével elkezdi vonzani az
arctalan embertömeg káros kisugárzását, és ellenreakcióját. A megoldás
nem az, hogy átmenjen valaki
negatívba, vagy közömbösbe. Szó
sincs erről. A helyes konstruálás a
lényeg. Ez pedig csak tudati és pszichés átrendeződéssel lehetséges az
energetikai frekvenciák szintjén.
Nagyon megterhelő a szervezetnek is a sok küzdelem, ezért
a magasabb rezgések olyanok, mint
egy kert, ahol a magok kivirágozhat.
A döbbenetes a gyakorlati kutatásokban az, hogy, akik magas
frekvencián rezegnek, a káros emberek megeszik a saját fősztüket.

SEE
PAGE024

SZÓ SINCS EMBEREK LENÉZÉSÉRŐL!
EGYÜTTÉRZÉSBŐL ÉS TÉNYSZERŰ
SZEMLÉLTETÉS INSPIRÁCIÓ AZ OK.

SZERESSÜK AZ EMBEREKET!
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Modern kor, modern
spiritualitás, modern
fejlett lelkeknek.
A Szakrális Frekvenciák Hullámai hangrezgés formáján keresztül
szent geometriai textúrákat, magasabb objektív (mystica obiectiva)
kulcs kódok kozmikus princípiumait
tartalmazzák célnak megfelelően
minden hanghullámban.
A hang érzékelése mellett,
mivel rezgő hangzásról van szó, a
bőr érzékelés szintjén is érzékelhető.
Két féle opció közül lehet választani. Fejhallgatóval hallgatva egy
úgynevezett Deep Trip alkalmazás
jön létre, mely egy belső utazást tesz
lehetővé az aktuális célt illetően,
ilyenkor felvértezve a szükséges
energia kódokkal rezegve pszichénkben és mezőnkben létrejön a manifesztáció. Hordozzuk Auránkban.
A másik eljárás a hangos hallgatás
Hi Fi tornyon, külső hangrendsz-

eren keresztül, ekkor a frekvenciák
egy stream chanelling medium
alkalmazáson át üzemelnek, és
körénk rezgetik a stimuláló hullámokat, melyek kinyitják pszichénk
érzékelését, amíg mi játszi könnyedséggel figyelgetjük spontán a hang
hullám rezgés érzetét. Koncentrálás
nélkül, csak ahogy jól esik spontán.
Ha elkalandozunk sem probléma,
mert a hullám beépül minden
szintünkbe. Minél tudatosabbak vagyunk a rezgésekre, annál azonban
gyorsabban inkább átalakít minket,
mert pszichés áramkörbe integrálódik és kifejti hatását. Ez játékos
könnyedséget jelent. A frekvenciák
hullámai görcsben nem tudják elérni
a pszichét. Azonban az eljárás kioldja
a görcsöt is, aki feszülős alkat. A kód
lehívása után változások lépnek fel!

ÚJ KORSZAK, MAGASABB SZINTŰ ELJÁRÁSOK...

Atomok és DNA\DNS mindig átalakul közben.

#2 TEREMTÉS
FREKVENCIÁK

#3 TANULÁS
FREKVENCIÁK

#4 GYÓGYULÁS
FREKVENCIÁK

#5 SZERELMI
FREKVENCIÁK

A mai elavult psziché ellenes károsító oktatási rendszer és tanulást elsajátító hagyományok elkedvetlenítik gyerektől öregekig az embereket.
Pedig mindenki előtt nyitva áll a
hatékonyabb kapacitással tanulás.

Energetikai kezelések, önprogramozás, ezek mindegyike akkor
kap igazán több erőre, ha rezgéssel
összekötött hullámok háttér hajtó
erőként segítik a gyorsabb regenerálódást. A környezetre is pozitív.

Két ember között kupidó helyett
gyakran a kisördög böködi a párok
szívét. Sok párkapcsolati stratégia
meleltt egy felülről ható frekvencia
textúra összehangolja a feleket és
ellenállhatatlanul vonzóvá teszi.

A Frekvenciák Élnek
TÁJÉKOZÓDJON:
http://szfh.eu/hullamok/

A Frekvenciák Élnek
TÁJÉKOZÓDJON:
http://szfh.eu/hullamok/

A Frekvenciák Élnek
TÁJÉKOZÓDJON:
http://szfh.eu/hullamok/

#6 SAJÁT ÖSVÉNY
FREKVENCIÁK

#7 SPIRITUÁLIS
FREKVENCIÁK

#8 PRAKTIZÁLÓK
FREKVENCIÁK

#9 VÉDELEM
FREKVENCIÁK

Amilyen módszereket, elmélyedést,
relaxációt használt eddig valaki,
azt még erősebbé teheté, mivel a
rezgések úgy vannak kifejlesztve,
hogy más ágazatokkal konstruktív
felerősítő erőként hat.

A harmadik szem kinyitásától,
az intuiíció bekapcsolásán át, az
aura és más frekvenciák érzékeléséig kinyit rengeteg képességet, és
lehetőséget. A kinyílás biztonságos
védelmi funkciókkal történik.

Akik emberekkel dolgoznak, energetikai, szellem gyógyász, kvantum
stb területen, számukra ez a kezelési
folyamatot és eredményeket teszi
magasabb szintre emelve. Minden
ágazattal kompatibilis.

Létezik a gyógyulási csomagokban
olyan eljárás, mely bevédi, erősíti az
aurát, és megtisztítja a környezetünk
energetikáját, úgy embertársainként,
mint helyiségünket és berendezéseinket. Vitalizált tér garantált.

A Frekvenciák Élnek
TÁJÉKOZÓDJON:
http://szfh.eu/hullamok/
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Ha tömény frekvencia adás áramlik
saját rezgéseinkbe, akkor célirányos
kívánságaink a teremtési textúráktól elkezdik harmonizálni saját
vibrációinkat, életszituációinkat
céljainkkal. A frekvenciák a teremtés
titkait ősi idők óta őrzik.
A Frekvenciák Élnek
TÁJÉKOZÓDJON:
http://szfh.eu/hullamok/

ÖKO Barát

Kivitelezési és tárolási eljárás.
A kor nagyszerű lehetősége,
hogy immár nincs szükség
település méretű ókori
berendezésekre, a digitális
eljárás még precízebb
számításokkal felváltja az
ősi szent kultúrák
hatékonyságát.
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A VALÓDI
HATALOM

SZÍVBŐL LENNI AZ
UNIVERZUM HULLÁMAINAK
FREKVENCIÁIVAL.

A NŐ, MINT
LÉTMODELL

NŐISÉG HULLÁMA

SEPER VÉGIG!

ELHOZTUK A SPIRITUÁLIS NŐK KORSZAKÁT...
VISSZATÉRHET A LELKI NŐI BÖLCSEK ÁLTAL
IRÁNYÍTÓ FÉNYES TÁRSADALMI RENDSZER.
Hogyan valósíthatja meg magát jelen korban egy spirituális nő?
Mitől kimagasló szerep nőnek születni?
Ha bölcsességet szeretnénk önteni a társadalmi, és emberi közösségeinkbe, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a női erő szimbólumként
az egyik legfontosabb kapu a teljességre. Nagyon sok embernek fáj, ha a
valódi és hiteles spirituális ösvény lerántja a leplet a nők háttér dimenziós
küldetéséről, miszerint a nő sokkal magasabb rendűbb, mint a férfi. Ez nem
leminősítés, hanem tény, ugyan is egy férfi nem képes életet adni. Egy nő
sokkal jobban be van programozva kozmikusan a túlélésre. Ez pedig sértő az
elnyomó szemléletűeknek.
A Szakrális Frekvenciák Hullámai a nőiség minőségével működnek
igazán hatékonyan. A befogadás minőségével. A hullámokra való érzékenység minőségével. Hisz, ha valaki szeretne át transzformálódni, akkor
mindegy, hogy férfi-e, vagy nő, a meditatívságának tudati minőségének a
női princípium szerint érdemes működnie. Vannak ösvények melyek a férfi
jegyekre összpontosítanak, a mi eljárásunk a pozitív építő női minőség
befogadó erejére.

MINDEN KUTATÁS BEBIZONYÍTJA, HOGY
UNIVERZUMUNK NŐI MINŐSÉGŰ
PRINCÍPIUMOK ALAPJÁN MŰKÖDIK.
A TEREMTŐ FREKVENCIA NŐI REZGÉS.
A NAP IS FÉNYT SZÜL, AZTÁN SUGÁRZIK

A BOLYGÓNKRA IS AZT MONDJUK
FÖLD ANYÁNK. ÚJ TITKUNK VAN.
A régi korokban érezték és különböző kultúrák fogták is a frekvenciákat
a saját eszközeikkel. Ez addig tartott, amíg nők uralkodtak a bolygón. Női
királyság, uralom a bölcsesség jegyében. Feljegyezések tanúsítják, hogy
rengeteg öncélú agresszív maszkulin erőt valló ember önkiélés, harácsolás céljából elkezdte tönkretenni a rendszert. Leigázták a teremtés
titkait érzékelő bölcs Istenkirálynőket. Most segíthetsz helyreállítani az ÚJ
EMBERISÉGET. Kozmikus Egyensúlyt a bolygónkon.

NÉZZE MEG HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖKÉRT ÉS SEGÍTSÉGÉRT A:
WWW.SZFH.EU

Ez nem a nemek felcseréléséről, vagy helytelen keveredéséről szól
eljárásunkban. Nem! Ez arról szól, hogy kiegyensúlyozódnak a női és férfi
animus-anima elemek, ahogy Carl Gustav Jung híres pszichológus is vizsgálta.
Az állandóan feszült férfinak nem az oldja meg a problémáit, ha lemészárolja környezetét, rázúdítja agresszióját gyermekére, párjára, hanem az, ha
oldja a feszültségét, agresszióját. Ez pedig mindenképpen női minőség. Ekkor
válik igazán férfivá. Mert védelmező, még magasabb teremtővé válik, nem
fojtja le az energiáit agressziótermelő gépezetté a psziché savas bugyraiban.
Kioldja magából, nem irányítva senkire. Gyógyulási erővé transzformálva a
vitalitás felhőjében felfrissülve.

