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Egy igazi otthon olyan, mint az anyaméh biztonsága

Nyugalmat áraszt, tölt és védelmez téged! 

 Képes vagy te is megteremteni egy ilyen teret. 
2 nézőpontból érdemes vizsgálódni.

  Az egyik, hogy te és a veled együtt 
élők gondolatai és érzelmei meghatározzák 
milyen otthonod tere. Minden gondolat és ér-
zés, rezgés és ez energetikai lenyomatot hagy 
a térben. A szeretetteljes gondolat szeretet 
képez a térben, a düh pedig dühös érzetet ad.

  Ezért ha sok a feszültség, akkor a tér is 
feszült lesz és nem ad jó közérzetet.

 A másik, hogy a térben megjelenhetnek asztrál lények, elhunytak energetikai lenyomatai, 
akiknek energiára van szükségük.

Ezért kell tisztítani a teret és feszültségmentesíteni téged és a veled együtt élőket!

• sok a vita, konfliktus

• haláleset történt

• beteg van a családban

• válás, szakítás történt

• nyugtalanul alszol

• gyermeked szokatlanul sokat sír, nyugtalan, nem tud aludni

• macskád van és gyakran bámul egy pontot a lakásban és nyávog, mintha lenne ott valaki

• költözéskor, hogy előző lakók rezgésétől tisztuljon meg a tér

• nem tudod miért, de félsz otthon

• nem haladsz, pedig teszel érte

• sok ember fordul meg nálad

Mikor nagyon fontos a tértiszítás? 

Ha

TÉRTISZTÍTÓ ÚTMUTATÓ
Megérdemelsz egy otthonos otthont!
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Tértisztítás égi fehér fénnyel

Tértisztítás felemelkedett mesterrel

  Elképzeled, ahogy korona csakrádból 
növesztel egy fényoszlopot az ég felé. Addig 
nő, míg megérkezel egy hófehér égi fehér 
fényhez, Isten teréhez. Ekkor az oszlopon ke-
resztül kérj ebből a fényből, hogy töltsön fel 
téged. 

  Miután látod magad hófehér fény-
be ragyogni, szélesítsd ki magad köré egy 
fényoszloppá, majd lásd, ahogy felveszi a la-
kásod alakját. Úgy képzeld el, mintha hófe-
hér fényből elkezdenéd kifesteni a falakat, a 
mennyezetet és aljzatot is. 

  Majd a felső sarkokból elindul középre egy fényszál és összeölelkeznek. Forgó 
mozgásba kezdenek és fényhurikánná változnak. Ez a mentális fénytornádót vidd végig minden 
helységbe, hogy megtisztítsa a teret és minden tárgyat. Közben kérd földanyát, hogy fogadja be 
a szennyeződést, mert ő át tudja alakítani. 

 Ha végeztél, akkor a fényhurikán szépen lassal abba hagyja a forgást és olyan fehér fény-
ben pompáznak a helységek, mint korábba sosem. J

Salamon felemelkedett mestert kell megkérni a tér tisztítására.

Tértisztítás Angyali segítséggel

Michael Arkangyal segít a leghatékonyabban a tér tisztítással kapcsolatosan.

 A zsályát ősidők óta tértisztításra hasz-
nálják. növény. A zsálya jelképezi az öregek 
bölcsességét, a lelki nyugalmat és a hosszú 
életet. Rendszeresen tisztítsd zsályával az ott-
honod és lelki békét fogsz tapasztalni.

 A tértisztítás menete: tegyél be egy 
meditatív zenét, gyújts egy gyertyát, csukd be 
a szemed és fókuszálj arra a szándékra, amivel 
a szertartást végezni akarod. Jelen esetben, 
hogy tisztuljon meg minden negatív rezgéstől 
és energiától a tered. Majd nyisd ki a szemed, 
gyújtsd meg a zsályát is és egy tollal legyezd 
a füstjét minden helységben. Az óramutató járásával megegyező irányba haladj. 

Ha végeztél fújd a gyertyát és újra csukd be a szemed és mondj köszönetet a tiszta térért.

Tértisztítás gyógynövénnyel

Tértisztítás módszerei
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Mantrával

Ásvánnyal

 A mantrák olyanok, mint a varázsigék. Képzeld el, hogy szól a mantra és a teredbe va-
rázsigék kerülnek J
• Nagyon kellemes rezgést ad az Om mani padme hun mantra.
• Női energiával való teremtést segíti és otthonos érzést ad a green tara mantra.
• Ha úgy érzed, valami nagyon erős kell, akkor szóljon a térbe a guru rinpoche mantra.
• Emelkedett tér érzést ad az Om mantra.
(A mantrák nevét úgy írtam, ahogy a youtube-on megtalálod.)

  A rózsakvarc rezgése olyan, mint egy 
jóságos édesanya meleg ölelése. Nyugtat és 
szeretettel tölt fel. Pont ilyen érzésű lesz ott-
honod tere, ha tér harmonizálására programo-
zott rózsakvarcot helyezel bele.

Tértöltés módszerei

Tértisztítás és töltés egyedi mentális módszerrel, égi segítséggel
 Ez egy olyan technika, amikor a felsőbb énedet kéred meg, hogy segítsen. Utána kap-
csolódsz az isteni térrel és meghívod Salamon felemelkedett mestert és Michael arkangyalt 
is. Te a felsőbb éneddel és ő ketten a fényhurikán segítségével energetikailag teljesen tisztává 
tudjátok varázsolni otthonodat.

 Minden negatív rezgés és energia, asztrál lények, elhunytak energetikai lenyomatai, előny-
telen gondolatminták lenyomatai hatással vannak rád mindaddig, míg meg nem tisztítod a teret. 

 Ezt a technikát elsajátíthatod az Online tértisztító tréningen, ami ajándék minden tértisz-
tító szett tulajdonosnak J

Kívánom, hogy otthonos otthont tudj teremteni, ami tölt és védelmez téged!

Szeretettel: Aliz

Tértisztítás ásványokkal

 Olyan ásvány, ami alaptulajdonságát tekintve tisztító 
hatású, nagyon hatékony lesz tértisztításra programozva. 

 A hegyikristály és ametiszt a legtökéletesebb arra, 
hogy tisztítson. Tértisztító programjának köszönhetően, ha 
az otthonod 4 távoli sarkába helyezed, akkor kitisztítják és 
tisztán tartják a tered. 

 Kapcsolódnak Égapával és Földanyával, hogy folyton 
megújuló energiával tudjanak szolgálni.


