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OBJETIVOS
- Re-ligar a Dimensão "Individual" da Consciência e do Espírito para o
desenvolvimento da Consciência Coletiva e do Espírito ligado à 5ª Dimensão.
- Integrar todos os Processos relacionados com a Verticalidade.
- Acompanhar os Processos Coletivos de implementação da 5ª Dimensão.
- Participar na Aceleração e Ampliação da Elevação Coletiva Vibracional.
Para aqueles que conhecem suas chaves "pessoais" foi solicitado substituir os seus
cristais específicos por este Protocolo irá, pelo menos 3 vezes sobre 4.

Cristais necessários
- Dois cristais rocha talhados em Merkabah.
- O tipo de acabamento não é importante.
- O tamanho depende do vosso "conforto".
Limpar sempre os Cristais antes e após cada uso, deixando-os repousarem-se 6 horas em
água com alta resistividade, fora de Sol, da Lua.

PROTOCOLO
- Deite-se confortavelmente, se possível, no escuro e calmamente.
- Colocar a 1ª Merkabah no púbis
(meio da borda do osso púbico, o limite superior dos pelos no eixo do Corpo).
- Coloque a 2ª Merkabah, em contacto sobre o topo do crânio, no eixo do Corpo.
Durante 30 minutos, duas vezes por semana.
Este é uma indicação geral: ouvir o seu "sentir" sobre a duração e frequência.
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OBJETIVOS
Favorecer a fusão dos Hemisférios Cerebrais
- Facilitar o acesso Multi-Dimensional.
- Integrar todos os Processos relacionados com a Horizontalidade.
- Acompanhar os Processos Coletivos de implementação da 5ª Dimensão.
- Participar na aceleração e ampliação da elevação Coletiva Vibracional.
Para aqueles que conhecem suas chaves "pessoais" foi solicitado substituir os seus
cristais específicos por este Protocolo irá, pelo menos 3 vezes sobre 4.

Cristais necessários
- 2- cristais de rocha talhados no selo de Salomão.
- O tipo de acabamento não é importante.
- O tamanho depende do seu "conforto".
Limpar sempre os Cristais antes e após cada uso, deixando-os repousarem-se 6 horas em
água com alta resistividade, fora de Sol, da Lua.

PROTOCOLO
- Deite-se confortavelmente, se possível, no escuro e calmamente.
- Coloque o 1º Selo de Salomão, na testa acima do olho esquerdo, no eixo da íris.
- Coloque o 2º Selo de Salomão, na testa acima do olho direito, no eixo da íris.
Durante 30 minutos, duas vezes por semana.
Este é uma indicação geral: ouvir o seu "sentir" sobre a duração e frequência.

****************************
Compartilhamos estas informações com toda a transparência.
Agradecemos-vos por fazerem o mesmo, se a divulgarem, reproduzam
integralmente o texto, citando a fonte: www.autresdimensions.com.

