Felemelekedett Mesterek

A Felemelkedett Mesterek olyan fénnyel és szeretettel teli Égi Lények, akik utolsó földi
életükben olyan kiemelkedő életet éltek, amellyel elnyerték azt a lehetőséget, hogy a földön élő
embereknek égi segítséget nyújthassanak.

Csodálatos gyógyítók, tanítók, olyan nagyhatalmú szellemi vezetők, akik segítenek
képességeink fejlesztésében, bátorságunk erősítésében a változások idején, vagy akár
életfeladatunk megértésében. Végtelen türelemmel vannak irántunk, miközben abban
támogatnak, hogy a spiritualitás egyre magasabb fokára juthassunk, és elérjük azt, amit már Ők
is, hogy mi magunk is Mesterekké váljunk, akár Buddha, Jézus vagy Mária.

Minden Mester más és más feladatkörrel rendelkezik. Van, aki gyógyít, van, aki a harmónia
megteremtésével és szinten tartásában segít minket, vagy az intuíciónk felerősítésével
foglalkozik. Némelyik Felemelkedett Mester az asztrális síkot tisztítja, de akad olyan is, aki a
szellemet és az értelmet segít egyensúlyba hozni.

A Felemelkedett Mesterek ugyanolyan emberek voltak, mint bárki más a Földön, tehát az Út
amit már bejártak, elérhető és járható bármelyikünk számára..
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Amikor kapcsolatba szeretnénk lépni ezen Égi lényekkel, akkor hangolódjunk arra a fénnyel teli
Mesterre, akivel kapcsolatban úgy érezzük, hogy segítségünkre lehet, akár hangosan
kimondhatjuk a nevét is.

Többezer Felemelkedett Mester segíti utunkat, a legismertebbeket az alábbiakban megemlítjük:

El Morya:

A Tudás, a Bölcsesség és az Isteni Akarat megtestítője. Segít beteljesíteni feladatainkat. Az
első sugár csohánja.

Hilarion:

A gyakorlati tudományokhoz és technológiákhoz, valamint az okkult, illetve az ezoterikus
tudományokhoz, az intuíció fejlesztéséhez nyújt segítséget. Az ötödik sugár csohánja.
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Ízisz:

Az Isteni Mágia, a női erők, szépség és örömszerzés istennőjeként tisztelték. Kapcsolatban áll a
Holddal, valamint neki volt feladata a nőket tanítani.

Kuthumi:

A Szeretet és Bölcsesség sugarát képviseli. Mihály arkangyallal együtt a Szent Kehely
oltalmazója. Segít rátalálni életfeladatunkra.

Lady Nada:
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Az ősí gyógyító módszerek és a Szent Bölcsesség megismerésében segít. Tisztítja az asztrális
sík szintjét. A hetedik sugár csohánja.

Lanto:

Szeretetet, Bölcsességet és Megértést hoz.

Mária Magdolna:

A Feltétel Nélküli Szeretet megnyílvánulásában segít. A hatodik sugár csohánja.

St. Germain:
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A hosszú élet titkának tudója, valamint látnok, jós és alkimista. Bátorságot ad, oltalmaz,
valamint utat mutat nekünk. Az ő ajándéka az Ibolya Láng, amely tisztító erejével fénnyé
változtatja az energiarendszerünkben találhatü érzelmi szennyeződéseket.

Thot:

Az ő nevéhez fűződik a smaragdtábla és neki tulajdonítják a piramisok építését. A mostani
felemelkedés folyamatában nagy feladatot vállalt magára és egyre több médiumon keresztül
osztja meg tudását.

Velencei Pál:

Bölcsességgel és Kreatívitással segíti fejleszteni művészi, zenei oldalunkat és a tudomány
kibontakozását.
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Ha felkeltettük érdeklődését és szeretne Felemelkedett Mestereket ábrázoló képeket akkor
jelentkezzen az alábbi elérhetőségen:

E-mail: ezotextil@gmail.com
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