LOHIKÄÄRMEVEISTOKSEN KÄYTTÖ
Kristalliveistoksen hankkiminen ei itsestään muuta elämääsi, sillä se on korkeasta
energiastaan huolimatta vain esine ja sinulla on vapaa tahto tehdä elämälläsi mitä
tahdot. Vapaa tahto on ylittämätön, joten ei myöskään kristalliveistoksen energia
kävele vapaan tahtosi yli. Se tarkoittaa sitä, että hyllykoristeena se ei ole muuta kuin
kaunis koriste-esine.
MUTTA…
Kun sinä otat lohikäärmeen käteesi ja keskityt, se
lakkaa olemasta vain esine. Silloin sinä, omalla
energiallasi, vapautat ja valjastat veistoksessa
olevan energian käyttöösi. Silloin sinulla on
käsissäsi se meidän virittämämme
valoenergiapakkaus, joka verkkokaupan
kuvauksessa on esitelty. Alla kerromme, miten
tämä tehdään. Ensin kuitenkin kerromme hieman
lohikäärmeistä ja heidän energiastaan.

LOHIKÄÄRMEET
Lohikäärmeet ovat sitoutuneita auttamaan maapallolla elämisessä, eli kaikissa niissä
haasteissa, jotka aiheutuvat korkean sielun ja matalavärähteisen kehon sekä
matalavärähteisen planeetan kohtaamisesta. Kyllä, sinunkin sielusi värähtelee
planeettaa korkeammalla ja se aiheuttaa monenlaista käytännön hankaluutta. Olemme
kaikki oppineet sopeutumaan hankaluuksiin madaltamalla itseämme lähemmäs
olosuhteita, että olisi helpompaa. Lohikäärmeet auttavat meitä olemaan sitä, mitä
oikeasti olemme, ympäristöstä huolimatta. He auttavat nostamaan värähtelymme sille
tasolle, jolla se oikeasti voi olla, vaikka maailma ympärillä olisi paljon matalammalla.
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Lohikäärmeitä on monenlaisia riippuen heidän kehitystasostaan. Alemmilla tasoilla he
ovat elementaaleja eli heidän energiansa on keskittynyt ainoastaan yhteen neljästä
elementistä, jotka ovat maa, ilma, tuli tai vesi. Elementaalilohikäärmeetkin värähtelevät
fyysisen maailman yläpuolella eli vähintään 6. ulottuvuudessa.
Korkeammat lohikäärmeet ovat sitten
8.–13. ulottuvuudessa ja heidän
energiansa on huomattavasti
laajempaa kuin elementaalien.
Heistä kanavoituihin
energiahoitoihimme osallistuvat usein
kultaiset, vaaleanpunaiset ja
smaragdinvihreät lohikäärmeet.
Myös korkeimmat kristallilohikäärmeet ovat olleet hoidossamme mukana, mutta se on
aina poikkeuksellista, sillä heidän tehtävänsä eivät koske yksittäisiä ihmisiä, vaan koko
ihmiskuntaa.
Lohikäärmeen apu riippuu tietenkin täysin siitä, millaiseen tilanteeseen apua pyytää, ja
millaisiin lohikäärmeisiin saa yhteyden. Elementaalilohikäärmeisiin on helpoin saada
yhteys, koska he ovat lähimpänä. Yhteys riippuu tietenkin täysin omasta värähtelystäsi
eli mitä korkeammalle pääset, sitä korkeampiin lohikäärmeisiin voit olla yhteydessä.
Omaan värähtelyysi puolestaan vaikuttaa eniten se, että miten hyvin hallitset IHMEmetodin.

VALMISTAUDU
Aina ennen kuin aloitat yhteistyön lohikäärmeveistoksen kanssa, on syytä vahvistaa
IHME. Jos et hallitse IHME-metodia, opit sen IHME-valmennuksessa, joka löytyy
täältä https://valkoisenliekinvoima.fi/tuote/ihme-valmennus-2/
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IHME-metodin käyttäminen tuo sinut kiinteästi nyt-hetkeen, nostaa keskittymiskykysi
ja oman voimasi potenssiin ja vie sinut ihan kuin itsestään meditatiiviseen tilaan, kun
sen asetat tavoitteeksi.
Tällä tavalla, IHMEen avulla värähtelet myös korkeammalla taajuudella ja pystyt
yhdistymään lohikäärme-energiaan helpommin ja saat myös lohikäärmeveistokseesi
helposti syvän yhteyden. Yhteistyössä lohikäärmeveistoksesi kanssa, valmiutesi
vastaanottaa lohikäärmeiden energiaa, puhdistusta ja kaikenlaista apua, on
moninkertainen.

ALOITA NÄIN
Kun olet vahvistanut IHMEen, keskity
lohikäärmeveistokseesi. Voit pitää sitä kädessäsi,
kehollasi tai vierelläsi. Hiljenny, keskity ja juttele
veistoksellesi joko mielessäsi tai ääneen.
Veistoksesi on kuin energia-avain, jonka kautta
saat yhteyden valotason lohikäärmeisiin. Muista
välillä olla myös hiljaa, niin aistit, miten he
vastaavat sinulle.
Lohikäärmeet käyttävät vastauksissaan hyväkseen kaikkia niitä keinoja, jotka
parhaiten ohjaavat sinua eteenpäin, joten kommunikaatio ei välttämättä aluksi ole
ollenkaan sitä mitä odotit sen olevan.
Sinulla on neljä upeaa selväaistia, voit kuulla, nähdä, tuntea ja tietää.
Lohikäärmeet ovat myös mestareita järjestämään tilaisuuksia, mahdollisuuksia, unia ja
vihjeitä elämäsi polulle, joten vastaus voi tulla myös näillä tavoin vielä pitkään
meditaation jälkeenkin.
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Harjoittele, harjoittele ja harjoittele, niin yhteytenne vahvistuu. Jokaisella kerralla
meditointi lohikäärmeveistoksen kanssa voi olla erilainen, kun pääset yhä paremmin
samalle taajuudelle hänen kanssaan.

KÄYTÄ VEISTOSTA MYÖS NÄIN
Kun vastaanotat Portaalin kuunneltavia energiahoitoja sekä kanavoimiamme
energiahoitoja yhdessä lohikäärmeveistoksesi kanssa, toimii veistos fyysisenä energian
kanavana lähelläsi. Se vahvistaa hoidon vaikutuksia ja myös hoidon aikainen
kokemuksesi voi olla suurempi.
Kun alat hoidon jälkeen kirjoittamaan ajatuksiasi muistikirjaan, saatat hyvinkin
kanavoida itsellesi viestejä lohikäärmeiltä 💛
Luota kokemuksiisi. Kun elät IHMEessä, olet henkesi täydellisessä ohjauksessa, olet
maadoittunut, olet suojassa 💛
Muista aina meditoinnin tai hoidon päätteeksi vahvistaa IHME 💛

KUN LOPETAT
Hoitojen ja meditaatioiden jälkeen
yksisarvisveistos kannattaa asettaa akaattilevyn
päälle puhdistumaan ja latautumaan.
Yksisarvisveistos imee itseensä sitä
negatiivisuutta, joka hoidoissa ja meditaatioissa
sinusta poistuu.
Akaattilevy puhdistaa veistoksen seuraavaa
käyttöä varten.
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Akaattilevyäkin tulee puhdistaa tietyin väliajoin. Sen puhdistaminen tapahtuu IHMEmetodia ja intentiota käyttämällä. Aseta intentiosi negatiivisen energian purkamiseen
ja visualisoi, miten negatiivisuus kohoaa akaatista valoa pitkin korkeimpaan
kirkkauteen ja akaatti puhdistuu. Näin se on valmis taas käytettäväksi.
Tilaa uutiskirjeemme 💛
Tule Fb-ryhmäämme 💛
Seuraa meitä somessa 👍 Facebook-sivu , Instagram-tili

Mitä parhaimpia hetkiä Sinulle ja
korkeavärähteiselle lohikäärmeaarteellesi 💛
💛 Rakkaudella
Piia ja Teemu
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