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Poselství od archanděla Anaela z polské mise, ze dne 31. 8. 2009 z Krakova.
ARCHANDĚL ANAEL – TEN, KTERÝ "BOŘÍ A SPALUJE BARIÉRY"
Archanděl Anael hovoří:
„Já jsem Oheň Boží. Jsem ten, který boří a spaluje bariéry, kterými jste si obestavěli Chrám
svého Srdce. Bariéry, které brání Vašemu Srdci, aby rozkvetlo jako nádherný lotosový květ,
který provoní celičký Chrám Vašeho Lidského Srdce a celé Vaše bytí – Váš život.
Bořím bariéry, které vyvstaly za dlouhou dobu Vaší poutě po této nádherné planetě Zemi, která
je v posledních letech středem pozornosti mnoha okolních světů, Vesmírů, dimenzí...
Odhaluji nejen hlavní bariéry, které jste v mohutných vrstvách, kámen po kameni, vystavěli
okolo Chrámu Vašeho Lidského Srdce, ale odkrývám též všechny drobné cestičky s mnoha
příkopy, hrazeními a důmyslnými překážkami, které vedou skrze Vaše bytí různými směry k této
hlavní bariéře – té nejsilnější hradbě okolo Vašeho Srdce. Kdybyste dokázali vidět všechny ty
cestičky - rád Vám je ukáži, požádáte-li mě, žasli byste nad důmyslností jejich kliček... Je to
jako obrovský labyrint se spletitou sítí s mnoha slepými uličkami, záhyby, zatáčkami a strmými
stezkami.
Je to takový bludný labyrint – karmický labyrint okolo Chrámu Vaše Srdce, který zde u mnoha z
Vás stále je a již nastal čas jej odstranit, spálit očistným Ohněm Božím – prozářit Světlem
Božím, které odstraní tyto poslední překážky, které brání Vašemu Srdci, aby svou Láskou
harmonicky zaplavilo celé Vaše bytí.
Tento labyrint je plný starých a již odžitých a nepotřebných schémat, vzorců, závislostí a
neláskyplných přesvědčení a programů, které Vás v určité fázi Vašeho vývoje tzv. „drží v
šachu“, přestože jste již – Vy mnozí – na sobě odvedli obrovský kus práce.
Aby mohla ta nádherná energie Lásky Vašeho Srdce bez zábran proudit ze středu Vašich Srdcí
všemi směry z Vašeho i do Vašeho bytí a neskončila v tzv. karmickém labyrintu a jeho uličkách,
je třeba již tuto bariéru – tento karmický labyrint – odevzdat očistnému Ohni Božímu.
Pak budete připraveni pokročit o velký kus dále, směrem k velice podstatné části Vaší očisty
před vstupem do 5. dimenze. Jakmile tento karmický labyrint odstraníte a posléze přijmete dar
od archanděla Gabriela – s jehož pomocí propojíte Vaše Lidské Srdce (čakru Anahátu) s
kosmickým multidimenzionálním Srdcem (čakrou Vadžradharou), pak budete připraveni k tomu,
abyste provedli očistu Vašeho bytí též na úrovni Vaší DNA... (o tom Vám povíme brzy více)...
Já, archanděl Anael, Vám dnes vkládám do středu Vašeho Lidského Srdce OHNIVOU JISKRU
SVĚTLA ZDROJE. Vědomě za pomocí dechu ji aktivujte a dovolte, ať z ní jako z nádherné
fontány vytryskne gejzír nekonečně mnoha ohnivých jisker a světelných proudů, kterými
zaplavte celý karmický labyrint okolo Vašeho Srdce. A tento labyrint se vším, co k němu patří,
rozpusťte a spalte v této ohnivé záři a přeměňte na čisté Světlo Boží – čisté Světlo Zdroje.
Rád Vám, stejně jako Vaše Duše, pomohu – zavolejte nás“.
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Archanděl Anael – bratr ve Světle
Přijala: Chantée
31. 8. 2009
Krakov, Polsko
Poznámka: Jakékoli reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, jsou povoleny pouze za
podmínky, že u reprodukované části bude uvedeno jméno autora a zřetelně též uvedena
poznámka: „Převzato z webu www.transformace.info“, a to včetně aktivního odkazu na stránku
http://www.transformace.info/
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