Aktiverande av Ljuskroppen;
Flower of Life och Mer-Ka-Ban
Och Att leva förankrad i hjärtat

Vi har nu börjat vår resa upp genom 4:e dimensionen för att så småningom träda in i
5:e dimensionen - att leva i Kristusmedvetenhet - enhet!
Varför är det så viktigt att vi återigen aktiverar vår ljuskropp – Flower of life och MerKa-Ban?
Vad är Mer-Ka-Ba för något och varför ska vi aktivera den just nu? Och Flower of life?
Jag ska försöka svara på dessa frågor så gott jag kan här nedan och det jag kan intyga er är att
när ni väl har aktiverat Flower of Life och Mer-Ka-Ban förstår ni vad det är ni har saknat.
För att kunna förklara vad Mer-Ka-Ba är så måste vi först titta på energiflödena och
energifälten runt den mänskliga kroppen. Den första definitionen refererar till ”Prana” eller
”Chi” vilket benämner själva livskraften. Denna osynliga livsenergi existerar överallt i
universum i stora kvantiteter.
Vid tiden för mer än 13 000 år sedan finns tydliga indikationer på att mänskligheten inte bara
var medveten om den här energin, man visste dessutom hur den kunde användas.
En genomgripande katastrof som inträffade för ca 13 000 år sedan lade kunskaperna om
denna energi och hur den kunde användas i glömska för efterkommande generationer.
Pranaenergin kommer in i våra fysiska kroppar genom huvudet. Det är skälet till varför det
finns ett litet hål i skallbenet på ofödda embryon. Det huvudsakliga pranaflödet går genom
kroppens centrala delar i ett rör som kallas just pranaröret. (Mer om detta kommer att
förklaras i kursmaterialet). Därifrån flödar kraften in i åtta energicentra som kallas för Chakra.
Det är en benämning som härleds till det urgamla språket Sanskrit och som där betyder
roterande hjul vilket beror av utseendet på det komplexa energiflödet i dessa centra.
Enligt de tidiga Egyptierna finns det tretton Chakra kopplade till andra energicentra.
Från chakrapunkterna grenar energilinjer ut sig. De kallas i det här sammanhanget för
meridianer och fördelar sig så att de når varje cell i kroppen.
Vidare har vi ett pranafält/pranakropp som omger våran kropp och till viss del även
genomsyrar den, som en konsekvens av pranaflödet i våra meridianer. (I vissa skolor kallad
eterkroppen).
Nästa fält är auran. Det auriska fältet ett äggformat energifält som omger våran kropp och den
ändrar hela tiden kulör/frekvens i takt med att vi ändrar våra tankar och känslor.
Utanför det ”auriska ägget” har vi hundratals elektromagnetiska fält. Dessa fält har alla var
och en sin exakta geometriska form. Var och en av dem är i sin tur uppbyggda av tre identiska

elektromagnetiska fält. I vila är de tre exakt överlagrade varandra och om vi kunde se de här
formerna så skulle de tre se ut som en.
Det första av dessa geometriska fält är stjärntetraedern, en form som när den ritas
tvådimensionellt på ett papper blir en sexuddig stjärna vilken ibland även kallas davidsstjärna.
När en person befinner sig i en stabil känslomässig balans, och har förmågan att känna och
förmedla den villkorslösa kärlekens energi, så kommer den personen att kunna rotera två av
de tre stjärntetraedrarna genom att använda den uråldriga pranaandningsteknik som en gång
lärdes ut.
Värdet av att aktivera vår Me-rka-ba är först och främst att den förser oss med ett formidabelt
beskydd och att den förstärker våra healingförmågor.
Genom att bruka den uråldriga pranaandningstekniken är vi förmögna att återupprätta flödet
genom tallkottkörteln och de centrala delarna av vår hjärna. Därigenom kommer vi även att
balansera upp vår tanke- och känslokropp.
Att åter börja aktivera tallkottkörteln, som vilat praktiskt taget oanvända i närmare 13 000 år,
medför en förhöjd känslighet för att åter aktivera våra telepatiska och översensitiva förmågor
att uppfatta subtila signaler. En aktiverad flower of life bringar beskydd åt personen och
skapar harmoni, balans i alla flöden. Flower of life är själva livet som helig geometri!
Mer-Ba-Ban balanserar och återupplivar aktiviteten mellan de två hjärnhalvorna.
Fortsatt övning med vår Flower of life och Mer-Ka-Ba förstärker vår känslighet och vår
mentala kapacitet.
För närvarande använder vi inte mer än mellan fem och tio procent av vår hjärnkapacitet som
ett resultat av katastrofen för 13 000 år sedan.
* Vår Mer-Ka-Ba assisterar oss i vårt andliga växande.
* Den kopplar upp oss till vårt högre andliga jag, vår högre medvetandenivå.
* Den gör det möjligt för oss att känna villkorslös kärlek och att därmed göra det möjligt för
oss att hela oss själva såväl som andra.
* Den ger oss möjlighet att skapa var form av verklighet i harmoni och balans vi önskar.
* Vår Mer-Ka-Ba kan ”programmeras” att göra vad som helst och den enda kända
begränsningen är vår egen fantasi och tro på vad som är möjligt. Framförallt så är det en
fantastisk healingenergi att använda till sig själv och sina medmänniskor.
* Vår Mer-Ka-Ba är ett verktyg som kan brukas till förflyttning in i andra dimensioner.
Begreppet Mer-Ka-Ba består av tre ord som härleds från det gamla Egypten.
Mer – motroterande fält av ljus, Ka – ande, Ba – den fysiska kroppen.
Återupptagna studier och praktiserande av Mer-Ka-Baenergin börjar dyka upp på en rad
platser runt hela världen efter att i tusentals år tryckts undan av de gammeltestamentliga
texterna, Kabbalan och till och med de traditionella Tarotkorten.
Stjärntetraedern i kvinnlig position

Stjärntetraeder, manlig position

– Om du är man så pekar den övre tetraederns spets framåt och den nedre tetraederns
spets pekar bakåt.
– Om du är kvinna så pekar den nedre tetraederns spets framåt och den övre tetraederns
spets pekar bakåt.
Se modellerna ovan!
Ovan text är bara en liten del av informationen som delges under kursen!
Beskrivning av hur kursens tidplan kan se ut:
Incheckning fredag 15.00 med fika kaffe/te, frukt.
Fredagen ägnas helt till det viktiga och grundläggande till all andlig och personlig växt;
Helande av emotionalkroppen, energihantering, reningar, att återigen leva i och med kravlös
kärlek – ursprungsljuset! Lägre och högre jaget. Meditationer. Dagen avslutas ca 18.00.
Vi
börjar lördagen 09.00 med att bränna brev, dom som så önskar, och genomförandet av ev.
en trummresa för jordning och kontakt med era lägre och högre jag. Under lördagen
kommer vi att bekanta oss med pranakanalen, pranaandning, ljuskroppen, Flower of life, vi
kommer att sätta ihop en fullskalemodell av den geometriska formen av en stjärn tetraeder,
och slutliga steget att aktivera ljuskroppen- Flower of life och Mer-Ka-Ban! Meditationer!! En
vegetarisk lunch serveras 13.00-14.00 och fikapauser med kaffe/te, frukt serveras ca 11.00 o
16.00. Den mastiga dagen avslutas senast ca 17.00
Vi inleder Söndagen med att återigen bränna eventuella brev och genomförandet av en
trumresa. Söndagens arbete leder oss in till det heliga rummet i hjärtat, finner dess ton och i
sanning kan börja leva förankrad i Kristuskraften och ha en naturlig kontakt med dit högre
och lägre jag (jordejaget). Att bli en medskapare med källan/Gud inom! Meditationer!
Vegetarisk lunch serveras 13.00-14.00, fika paus 11.00 och dagen avslutas med fika och
avslutningsdiskussioner och frågor senast ca 16.00.
INVESTERING: Kurs (inklusive kursmaterial, 2 luncher och all fika), endast: 2000: inkl.moms OBS!
Kursinformation och anmälan:
KURSLEDARE: Chamória/Werf Anna-Karin Backlund
info@chamoria.com 070-7446 777
Välkomna till djupt transformerande helg!

