Ο Ντρούνβαλο Μελχιζεντέκ µιλάει µε την άδεια των Μάγιας για τους Μάγιας στο διαδίκτυο.

Παγκόσμιες Ζωντανές Αναμεταδώσεις Διαδικτύου

Ο Ντρούνβαλο άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο επικοινωνίας με τον κόσμο!
Για πρώτη φορά, ο Ντρούνβαλο θα αρχίσει
ζωντανές/συμμετοχής σειρά εκπομπών με θέμα την
ανώτερη συνείδηση και η διαπλάτυνση της αφύπνησης.
Απλά με το να είναι ο εαυτός του και να μοιράζεται τις
εμπειρίες του πάνω σε πνευματικά θέματα, θα
εξερευνήσουμε όλοι μας τους εσώτερους κόσμους των
αρχαίων και των μοντέρνων τρόπων λήψης της
πραγματικότητας.
Η πρώτη του εκπομπή στο διαδίκτυο που λέγεται ΟΙ
ΜΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – 2012 θα αρχίσει με
την συνειδητοποίηση ότι όλα όσα ξέρει ο μοντέρνος
κόσμος μας για τους Μάγιας και την γνώσης τους,
περιλαμβάνοντας και το πιο ακριβές ημερολόγιο που
είναι γνωστό στον άνθρωπο, δεν δώθηκαν από τους
ίδιους τους Μάγιας, αλλά από του μοντέρνου κόσμου τους αρχαιολόγους, τα πανεπιστήμια, τις κυβερνήσεις,
προσωπικούς ερευνητές. Οι Μάγιας βλέπουν την εξήγηση για την Μάγια
πραγματικότητα διαφορετικά από ότι ο μοντέρνος κόσμος. Πως ξέρουμε ότι είναι έτσι;
Επειδή, το είπε, ο Δον Αλεχάντρο Κυρίλο,
Κυρίλο ο ζωντανός
Δαλάι Λαμα των Μάγιας και είναι ο επικεφαλής του
Συμβουλίου των Μάγιας στη Γουατεμάλα, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από όλες τις 440 φυλές των Μάγιας στο
Μεξικό, στο Μπελίζε και Γουατεμάλα, ολάκερο το έθνος των
Μάγιας. Σύμφωνα με τον Δον Αλεχάντρο, ο 13ης γενιάς
σαμάνος των Μάγιας, οι Μάγιας δεν είπαν ούτε έγραψαν
ούτε μια λέξη με την άδεια του Συμβουλίου των Μάγιας για
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527 χρόνια.
Σαν μύηση στο σπάσιμο αυτής της σιωπής, το Συμβούλιο των Μάγιας έφερε μια
παγκόσμια αντιπροσωπεία από ανθρώπους από όλες τις ηπείρους του κόσμου σε μια
τελετή στη ζούγκλα της Γουατεμάλας τον Νοέμβρη του 2007. Ενεργώντας έτσι,
άρχισαν να εισάγουν όλο τον κόσμο σε αυτή την καταπληκτική απελευθέρωση της
γνώσης και της σοφίας για να προετοιμάσουν τον πλανήτη προς την μεταμόρφωση
σε έναν νέο κόσμο από Φως και συνειδητοποίηση.

Ένα Μήνυμα από τον Ντρούνβαλο
Ειλικρινά, πιστεύω ότι οι Μάγιας πρόκειται να δώσουν από
την καρδιά τους σε αυτόν τον κόσμο την πιο ιερή τους
γνώση για να μας βοηθήσουν στο μονοπάτι της
συνείδησης, ακριβώς όπως θα έκανε ένας αγαπημένος μας
αδελφός ή μια αγαπημένη μας αδελφή.
Οι Μάγιας το αισθάνονται σαν την υποχρέωσή τους το να ενημερώσουν τον κόσμο
για τις εμπειρίες τους του παρελθόντος, τις αρχαίες τους αναμνήσεις σχετικά με το τι η
ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2012 πραγματικά σημαίνει.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν και μιλούν σχετικά στον σημερινό
κόσμο, που δεν είναι Μάγια, με τα βιβλία τους, τις ταινίες τους και τα βίντεό τους για
να μας πουν το τι ξέρουν οι Μάγιας για το άμεσο μέλλον μας. Τώρα οι Μάγιας
επιθυμούν να τους δωθεί η ευκαιρία να πουν την ιστορία τους κατευθείαν από την
καρδιά τους.
Είμαι εδώ μόνο για να ανοίξω τον δρόμο, όπως μου
ζήτησαν να κάνω. Ειναι δική μου αλλά και των Μάγιας
ευχή και ελπίδα ότι θα ακούσετε. Θα σας ωφελήσει και θα
σας φανεί σίγουρα χρήσιμο. Κάποια στιγμή στο μέλλον
όπου θα είναι η ώρα, οι πρωτοστάτες των Μάγιας θα
φέρουν τους καρπούς αυτού του ανοίγματος. Θα είστε εκεί να ακούσετε και να δείτε
τις καρδιές τους να μιλούν κατευθείαν σε εσάς – Θέλοντος Θεού.
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Στο άμεσο μέλλον, οι ζωντανές αναμεταδώσεις στο διαδίκτυο θα συνεχίσουν να
ανοίγουν τον δρόμο προς την διαπλάτυνση της αφύπνησης σε αυτές τις μοντέρνες
ημέρες, με άλλα θέματα και με βαθύτερη προσέγγιση. Σε όλα τα φάσματα των
γνώσεων που μας επηρρεάζουν σήμερα, όπως οι περιβαντολογικές σχέσεις
ενέργειας και ισορροπίας, θεραπείες των σωμάτων μας, των μυαλών και των καρδιών
μας, διαλογισμός, συλλογισμοί και ονειρευόμενοι τον δρόμο μας προς την ειρήνη.
Ακόμα και οι Εξωγήινοι και τα ΑΤΙΑ είναι ουσιαστικά στη νέα μας κατανόηση,
σύμφωνα με τους ιθαγενείς φίλους μας. Όλη η Ζωή θα εξερευνηθεί.

Υποθέτω ότι το πως θα το ονομάζατε αυτό είναι, ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΚ ΣΟΟΥ,
περιλαμβάνοντας τις ερωτήσεις σας και τις ανάγκες σας.

Από την καρδιά μου στην καρδιά σας, ευχαριστώ που είστε ζωντανοί.

Οι Αναμεταδώσεις έχουν περίπου δυο ώρες διάρκεια και θα είναι διαθέσιμες σε
διάφορες γλώσσες.
Παρακαλώ στείλτε τις ερωτήσεις σας (στα Αγγλικά) στο: Info@OneLotus.net
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Μετάφρση Φώντας Τ. Για την ιστοσελίδα:
http://mayanmajix.com/greek/greek.html
στις 20.09.2009 (12 ∆ρόµος / Eb)
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