FELHÍVJUK A FÖLD MINDEN EMBERÉT, HOGY NYILVÁNÍTSUK KI HATÁROZOTT,
KÖZÖS SZÁNDÉKUNKAT: TEREMTŐ FEJLŐDÉSI PÁLYÁRA AKARJUK ÁLLÍTANI
VALÓSÁGUNKAT.
Csoportos feladat: fogalmazzuk meg határozott, közös szándékunkat, hogy teremtőbb jellegű
fejlődési pályára akarjuk állítani valóságunkat. Változásokat szeretnénk? Átállást, tudatunk
kitágulását? Önmagunkkal kell kezdenünk. Testesüljék meg bennünk is a változás!
A szöveget hangosan, meglehetősen hangosan célszerű felolvasni. Bátran és magabiztosan,
hogy minden egyes szó rezonáljon szívünk mélyén, s akkor beíródik az információs mezőkbe és
kristályokba is. Először FELTÉTLENÜL olvassuk el és értelmezzük a szöveget. Nem elég csupán
gépiesen felolvasni. Ahol jónak látjuk, egészítsük ki bátran a saját elképzeléseinkkel.
A legfontosabb, hogy HIGGYÜNK AZ ERŐNKBEN, S KEDVEZŐ SZELLEMI
ÁLLAPOTBAN LEGYÜNK A FELADAT VÉGREHAJTÁSA SORÁN. Ha nem hiszünk
magunkban, halasszuk inkább későbbre. Ha borongós a hangulatunk, inkább hallgassunkolvassunk-nézzünk meg valami vidámat, ami jó kedvre derít.
Ideális esetben szándékunk átjárja testünk minden egyes sejtjét, szervét, csakráját és kristályát;
továbbterjed a Föld összes kristályára, kezdve a központi földkristály hozzánk legközelebb eső
kulcspontjával (erőpontjával).
Többes szám első személyben hangzik a felhívás, mert nem csak önmagunk nevében beszélünk,
hanem a testünkben élő lények egész civilizációja nevében (sejtek, szervek, szervrendszerek,
kristályok), s hasonlóképpen az egész földi civilizáció nevében is, melynek magunk is sejtjei
vagyunk.
KIÁLTVÁNY
– Szellemek vagyunk, egyek fajunk Teremtőjével. A Földanya, a csillagokkal teli Kozmosz s az
egész Világegyetem gyermekei vagyunk. Köszönjük az Atyának, fajunk Teremtőjének, s a
magasabb szinteken előttünk járóknak, nevelőinknek és oktatóinknak, hogy teljes védelmet
nyújtanak számunkra, hogy mindannyiunkat összekötő, védett csatornát teremtettek a legfőbb cél
érdekében, a lehető legkedvezőbb módon.
– Tudjuk, hogy mi is része vagyunk a tiszta és szabad, mindennemű korláttól mentes Egységes,
egész tudatnak. Minden cselekedetünk a Teremtés összes élőlénye és egyéni sejtje legmagasabb
rendű evolúciós javát szolgálja. Ezek egységes, több dimenziós és ezerarcú szervezet módjára
fejlődnek, a Világmindenség fénylő Értelmeként.
– Kristályainkat megtisztítottuk a káros programoktól, aktiváltuk és szinkronba hoztuk a
Földanya igazi kristályával. Mindegyikbe beleírtuk lentebbi kiáltványunk szavait. A kiáltvány
pontjait itt és most kezdjük megvalósítani. Továbbterjednek minden térre, időre, változatra és
rasszra a szükségletek és lehetőségek szerint. Alapja a résztvevők felkészültsége és
fénykibocsájtása, valamint a Magasabb Szintek, nevelők és oktatók jóváhagyása. Mindig az
egyetemes szabály szellemében járunk el: „Ne árts!”.
1. Mi, e bolygó, naprendszer, galaxis és mindenség tudatterében tartózkodó Lelkek, mindazon
őseinkhez, Teremtőinkhez, előfutárainkhoz, rokon lelkekhez, kristályokhoz és csillagcivilizációkhoz fordulunk, melyeket kizárólag teremtő szándékok és tiszta gondolatok vezérelnek.
Teremtsünk együtt közös evolúciós folyamatot és Teremtő gondolatot! Vegyétek át üzenetünket és
küldjétek tovább világmindenségünk és más világmindenségek információs mezőjébe. Véssétek
bele a programot minden elérhető kristályba, s minden olyan tudat sejtjeibe, melyek fogni tudják a
jelet. Üzenetünk kéréssel fordul hozzájuk, s kinyilvánítjuk benne függetlenségünket. Adják tovább a
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kozmikus ideghálózatokon. Felhívásunk minden ismert civilizációnak szól: Plejádok, Szíriusz,
Aldebaran, Androméda, Rigel, Orion, sárkányok, angyalok, arkangyalok, a fajok nevelői és oktatói;
s azoknak is, kik mostani megtestesülésükben még ismeretlenek számunkra.
2. Tudjuk, hogy különféle negatív, technikai eredetű, mágikus, technomágikus és egyéb
élősködő és pusztító rendszerek is hatással vannak ránk. Mostantól fogva tiltó kezet emelünk
elébük. Világegyetemünk és más világegyetemek törvényes keretei között kinyilvánítjuk
függetlenségünket és szabad akaratunkat, melyet nem bánthat senki. Külön kiemeljük: szabad
akarat; és köszönetet mondunk érte, hogy szabadon cselekedhetünk saját valóságunkban: új
időelágazást teremthetünk, melynek alapja a békés és teremtő kölcsönös kapcsolat. Követeljük,
hogy magunk választhassuk meg azt a valóságot, mely összecseng szabad tudatunkkal és belső
állapotunkkal. „Hasonlót a hasonlóhoz!”
3. Követeljük és beleegyezünk, hogy eltávolítsanak rólunk a fajunkat és a kozmikus
emlékezetet érintő bármiféle korlátozást. Feloldásuk most már nem okoz semmiféle pszichés vagy
fizikai károsodást. Immár kibontakozhatnak testünkben és az etalon DNS-ben hordozott, velünk
született, igazi lehetőségeink. Hálásak vagyunk, hogy eltávolítják rólunk a tudatunkra telepedő,
élősködő rendszereket, legyenek azok bármilyenek is: szürkék, hüllőlények, sárkánylények,
rovarfélék, földi és földönkívüli titkosszolgálatok, tömegtájékoztatási eszközök, vagy titkos,
szabadkőműves, mágikus és démoni rendek és minden egyéb tömörülések, melyek
rabszolgasorsban akarják tartani az egész emberiséget, s minden egyes önálló sejtjét.
E rendszereknek és szerveződéseknek tudomásukra hozzuk kinyilvánított akaratunkat, és gátat
emelünk bármiféle további befolyásuk előtt. Széttépünk minden velük kötött esetleges szerződést,
mely csalás, erőszak, eltévelyedés vagy labilis érzelmi állapot következményeként keletkezett. A
továbbiakban megtiltunk mindenféle befolyást, melyről nincs tudomásunk, vagy megtévesztésen,
hazugságon alapul. Bármiféle egyezmény, eskü és ígéret, melyet érzelmi felindulásból vagy
megtévedve tettünk vagy írtunk alá, avagy hazugsággal érték el, itt, mostantól és örökre semmisnek
nyilvánítjuk, tűzbe vetjük.
Felhívással fordulunk az ilyen civilizációk magasabb rendű fraktáljaihoz is. Kérjük, irányítsák
figyelmük ébresztő sugarát e szerveződésekre, hogy eszükbe jusson isteni lényegük és
rendeltetésük, felébredjenek földi álmukból, s lehetőség szerint térjenek vissza saját világaikba, ahol
evolúciójuk gyümölcsözőbb irányt vehet. Nem kívánunk harcba szállni velük, békésen szeretnénk
megoldani a köztünk feszülő ellentéteket.
4. Visszavesszük energiánkat az összes élősködő rendszertől, a földi mátrix összes olyan
felvigyázójától, minden olyan nevelő rendszertől, mely eltorzítja és leigázza a szabad gondolatot.
Visszavesszük energiánkat a háború, éhezés, szegénység, nyomorúság, félelem, depresszió,
öngyilkosság, közöny és pénzügyi rabság őrzőitől. Hálásan fogadunk helyettük minden békés és
teremtő alternatívát, melyekre fokozatosan és áldozatmentesen is átállhatunk; kivéve azokat az
eseteket, amikor szükségszerű valamelyes áldozat, hogy okulásunkra legyen az evolúciós program
adott szintjén, s amennyiben a mi Magasabb Szintjeink is egyetértenek vele.
5. Hálásak vagyunk, hogy védelmet kapott minden közeli és távoli testvérünk, s hogy közvetlen
kapcsolatba kerültünk velük – mindazokkal, akiket érint kiáltványunk, akik várják a változások
beindulását. Tapasztalataikat és leckéiket jelen valóságunkban így sajátíthatják el legjobban.
6. Köszönetünket fejezzük ki a maximális energia-információs támogatásért. Igyekszünk minél
hamarabb megtisztítani Földünk kristályrácsát és annak minden kristályát, az Egységes Tudat
összes egyéni részecskéjét, legyen az akár testet öltött, akár nem, valamint magát a Földet és összes
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többdimenziós alakzatát – mindenféle energia- és mentális szeméttől, szürke homálytól, a félelem
vírusától, mentális és szellemi-érzelmi vírusoktól, technikai eredetű és technikai-mágikus
szerkezetektől, s bármi más alárendeltségi köteléktől, mely elnyomja tiszta kozmikus tudatunkat és
emlékezetünket.
Követeljük, hogy a jövőben csakis olyan hatás érjen bennünket, mely összhangban áll szabad
akaratunkkal, és tudatosan adtunk rá engedélyt jelen valóságunkban. Nem az álmainkban, nem más
valóságokban, hanem csakis és pontosan itt, ahol tudatos és megfontolt döntést hozhatunk.
Követeljük, hogy haladéktalanul vessenek véget a katasztrófa-forgatókönyvek „váteszi
álmokkal” és „jóslatokkal” való közvetítésének, melyeket ügynökeik és hazug jósaik terjesztenek a
hiszékeny olvasók tömegében. Az élősködők számára hasznos jövőképekre irányítják a figyelmet,
hogy több lehetőséghez jussanak. Az ilyen jövőképekről elfordítjuk figyelmünket. Követeljük, hogy
akiket az élősködők ilyen hazug jóslatokkal tévutakra vittek, kapják vissza lehetőségeiket,
esélyüket.
7. Velünk vannak a bölcsesség erői, a bőség, függetlenség és felvirágzás energiái. Hozzánk
kötődnek az egyetemes teremtő folyamatunkra hatással bíró emberek és események. Egyesítjük
szívünket és tudatunkat azokkal a bajtársainkkal, akik hasonló irányban munkálkodnak, hogy
szüntelen és egyre erősödő kapcsolatot tartsunk velük szívünk nyitott csatornáin át.
8. Megvan minden lehetőségünk, Tudásunk és Erőnk a kommunikáció és a fejlődési módszerek
terén, beleértve a kommunikációt magunk közt itt a Földön, és olyan világokkal is, melyekkel más
megtestesüléseinkben kerülhetünk kapcsolatba. Azokkal, akik az adott fejlődési szinten
mindannyiunknak leginkább megfelelnek. Vagy azokkal, akikkel mostani hordozó testünkkel is
kapcsolatba kerülhetünk. A széleskörű kapcsolatok segítenek kitágítani tudatunk elemeit.
9. Mi vagyunk világunk Teremtői! Teljes körű felelősséget vállalunk minden jövőbeli
tettünkért. Készek vagyunk úgy cselekedni, hogy az minden élő teremtmény legfőbb üdvének javát
szolgálja. Kérjük eredendő emlékezetünk felélesztését is, hogy felidézzük valódi rendeltetésünket,
lehetőségeinket, potenciálunkat. Készséggel elfogadunk bármilyen megvilágosodás, álom vagy
gondolatcsomag alakjában érkező információt, ha az szívünk mélyéből fakad és segíti
fejlődésünket.
10. Megbocsájtunk önmagunknak. Elengedjük magunktól a bűntudatot minden
megtestesülésünkben, minden időben, minden térben. Megbocsájtunk mindenkinek, aki valaha is
megbánthatott minket bármely megtestesülésünkben, időben és térben. Bocsánatot kérünk
mindenkitől, akit valaha is megbánthattunk bármely megtestesülésünkben, időben és térben.
Levesszük szemünket minden általunk teremtett, ám elfeledett világról, teremtményről és
játékszerről, hogy energiánkat jövendő fejlődésünkre fordíthassuk, hogy folytatódjék az egyetemes
evolúciós folyamat. Sokdimenziós lelkünk minden része egyesül velünk, itt és most.
Civilizációink és magasabb szintjeink minden erejüket egyesítik a feladat érdekében. A tiszta
tudat folyamát áramoltatják át testünkön, hogy megtisztítsák szervrendszereinket a mentális
szeméttől, hogy működésbe hozzák a Föld igazi kristályrácsát, s hogy kinyilvánított céljainkat
összhangba hozzák a Föld központi Kristályával és belépőpontjaival szerte a bolygó felszínén.
Megtöltik az étert Kiáltványunk információjával, hogy elfogadja mindenki, hogy eljusson minden
élő teremtményhez. Ébresztő, aktiváló hullámot kérünk a Föld igazi kristályrácsára, mely mi
magunk és minden szunnyadó testvérünk magasabb rendű javát szolgálja, hogy ez a hullám átjárja
testünket, megtisztítson minket és testvéreinket (legyenek akár testet öltöttek, akár testtelenek), az
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elemeket, az erőhelyek őrzőit, a természet, az állatok, növények, kövek, levegő és víz szellemeit,
mindenkit bolygónkon.
A legálisan itt tartózkodó és kötelezettségeiket becsületesen teljesítő összes tudatsejt és
civilizáció jóváhagyásával arra kérjük magasabb szintjeinket, a monádokat, civilizációkat és a
Teremtőt, áramoltassa át rajtunk tisztító és felélesztő energiáit, hogy megteljék vele valóságunk,
hogy belülről változzon meg mai rendszerünk a magasabb jó irányában, ahogy az a leginkább
megfelel az összes élő teremtmény számára.
Tudjuk, hogy vannak Földünkön rabságba taszított kristályok, szellemek és tudatszintek,
melyeket kihasználnak olyan erők, akiknek nincs engedélyük sem erre, sem az itt tartózkodásra. Az
információ megbízható, kérjük továbbadni a kozmikus ideghálózat rostjain. Kérjük magasabb
szintjeinket, a civilizációkat és a Teremtőt, hogy figyelmük sugarával szükség és lehetőségeik
szerint szabadítsák meg bolygónk e kristályait, szellemeit és tudatszintjeit. Oldják ismét eredendő
anyaggá az összes szemetet, piszkot, technikai és techno-mágikus szerkezetet. Utasítsanak ki
bolygónkról mindenkit, aki engedély nélkül tartózkodik itt, s a bolygón és lakóin élősködik. Kérjük,
hogy rögtön, itt és most kezdődjék meg a folyamat, ügyelve azonban az egyensúly fenntartására is.
Búcsút mondunk az élősködőknek. Nem feledve ittlétük tapasztalatait, szerencsés utat kívánunk
nekik.
Kérjük a Földanyát, ébredjen fel, egyesítse szívét a leszálló kozmikus tudatáramokkal, melyek
bolygónk és gyermekei felébresztésére érkeztek. Itt az idő. Készen állunk: halljátok hangunk!
Szeretnénk folyamatosan információt kapni az emberiség felébredését célzó eseményekről,
valamint visszajelzést magasabb szintjeinktől, hogy az információ eljutott hozzájuk is. Szükség van
visszacsatolásra magasabb szintjeink és őrzőink felől; kérjük hát őket, teremtsék meg azt, s
gondoskodjanak a fenntartásáról.
Kiáltványunkat átmásoljuk kristályainkra, továbbadjuk összes sejtünk összes kristályának,
testünk összes szervének, csakrájának és DNS-molekulájának. Elterjesztjük világunk mindahány
terének és változatának egész kristályhálózatán. Szavait belevéssük az Örökkévalóságba.
Úgy legyen!
Tiszta szívből jövő köszönetünket küldjük.
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