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Pienen energiasiirroista
vastuussa olevan henkiryhmän
avunatoa Brasilian
henkikeskuksissa tapahtuvissa
ryhmäkokouksissa.

Henkikeskuksissa ja yleensä sellaisissa kokoontumisissa, jotka on ennalta
sovittu ja joiden toiminta perustuu kristillisyyteen, hyväntahtoisuuteen, esim.
rukoustapahtuma, raamattupiiri, Casan ystävien meditaatiot, jne. Valon
henget tulevat auttamaan.
Valonlähettiläät - Eräässä henkikeskuksessa tapahtuvaa avunantoa.
”Tänä aamuna naisella oli aviomiehensä kanssa riita, joka sai aikaan
vakavan sisäisen epätasapainon. Tuo hänen elintärkeää elintään ympäröivä
pieni pilvi edustaa tyrskyävää henkistä tunnetta. Tuollaisen jätteen pysyvyys
hänen sydämessään voi saada aikaan vaarallisen sairauden.
Aivan samalla tavalla, kuin fyysinen keho voi nauttia myrkyllistä ruokaa, joka
huumaa sen kudoksia, henkikeho voi imeä rappeuttavia aineosia, jotka
heikentävät sen energiakeskuksia ja heijastuvat fyysisen kehon soluihin. Mikäli
ihmisen mieli ei kykene hallitsemaan tunteitaan, ja jos se ravitsee
todellisuuttaan häiritseviä intohimoja, hänen mielensä voi koska tahansa
myrkyttyä tunteenpurkauksista, joko omistaan tai heidän joiden kanssa hän
elää tai heidän, jotka ovat myös saman kaltaisessa epätasapainotilassa. Joskus

nämä imeytymisilmiöt ovat pelkkiä vähemmän tärkeitä ilmiöitä, mutta
kuitenkin useissa tapauksissa ne saattavat aiheuttaa myös vaarallisia, elimellisiä
katastrofeja. Tätä tapahtuu etenkin, kun asiasta kiinnostuneet osapuolet eivät
ole tottuneet rukoilemaan. Rukouksella on hyvää tekevä vaikutus ja se voi
mitätöidä paljon pahuutta. Auttakaamme häntä.”
Katselin Anacleton omaksuvan minulle uuden toimintatavan ja antaen
minun ymmärtää, että hän käyttäisi omaa säteilykykyään, hän välittömästi
aloitti energiasiirrot. Hän laittoi oikean kätensä potilaan ylävatsan alueelle ja
rintalastan alapuolelle. Yllätyin nähdessäni, että tällä tavalla asetettuna hänen
kätensä säteilivät yleviä valosäteitä, jotka ohjattiin naisen sairaalle sydämelle.
Kykenin näkemään, että valonsäteiden elinvoima sai alkuunsa lähettäjän
älykkäästä ja tietoisesta voimasta. Magneettisten periaatteiden piirittämänä
pieni määrä mustaa ainetta, joka ympäröi mitraaliläppää poistui vähitellen ja
aivan kuin Anacleton voimakkaan tahdon houkuttelemana ja hänen säteilevän
kätensä alla se saavutti orvaskeden läpi pintakudokset. Henkimagnetisoija
aloitti aktiivisemman energiasiirron palvelun ja poisti pahuuden vaikutuksia.
Hän teki kaksinkertaisen energiasiirron ylävatsan alueelle ensin nostamalla
molemmat kätensä ja sitten välittömästi tuoden ne alas hyvin hitaasti lantion
ohi alas polviin. Hän toisti saman energiasiirtotoiminnan tuolle alueelle useita
kertoja. Vain muutamassa hetkessä sairaan naisen keho palasi normaaliin
tilaan.
Olin hämmästynyt. Koska työssä oli kysymyksessä hyvin korkeat henkiset
tekijät, kysyin ohjaajalta vasta, kun hän oli lopettanut työnsä:
”Anna minulle anteeksi kysymykseni, mutta mikäli tämä sisar ei olisi
saanut apua henkikeskuksessa, miten hän olisi käsitellyt piilossa olevaa
sairautta? Olisiko hän ollut avuton?”
”Ei lainkaan”, vastasi Anacleto hymyillen. ”Meidän erikoisalamme

työntekijöitä on legioonittain avustamassa niitä yksilöitä, jotka korkeampien
toiveiden vuoksi etsivät oikeaa polkua kaikenlaisista uskonnollisista
instituuteista. Uskon ilmentymä ei ole rajattu yksinkertaiseen mekaaniseen
ilmaisuun luottamuksesta. Henkilö, joka mieleltään ja sisäisesti elää sitä
uskontoa, joka opettaa hänelle, että tie hyvään sisältää jatkuvaa ja uudistavaa
toimintaa, vastaanottaa tästä syystä kaikkein voimakkaimman henkisen
avunannon myötävaikutuksen. He avaavat sielunsa elävän oven kaikkein
Korkeimman avulle rukouksen välityksellä ja aktiivisella luottamuksella
Jumalalliseen Voimaan.”
Hän nyökkäsi sisareen päin, joka juuri oli vapautunut vaarallisesta
vaikutuksesta ja lisäsi:
”Ystävämme etsii totuutta ja on täynnä vilpitöntä luottamusta Jeesukseen.
Hän on maailman myrskyjen murjoma lammas ja kokematon valistumisen
alueella, mutta hän on kääntynyt Jumalallisen Paimenen puoleen kuin hauras
lapsi, joka kaipaa äidillistä huomiota. Ei ole väliä rukoileeko hän
roomalaiskatolisessa kirkossa tai buddhistisessa temppelissä, hän silti
vastaanottaa apua miltä tahansa sfäärimme Kristuksen työntekijöiden
ryhmältä. Tietenkin tässä organisaatiossa, joka on vapaa ennakkoluulojen ja
kiihkoilun varjoista, meidän veljellinen apumme voi olla tehokkaampaa sekä
puhtaampaa ja heidän hyötynsä voi olla paljon suurempaa. Minun on kuitenkin
huomautettava, että magneettisen avun avustajat menevät vilpittömällä
uskolla levittämään Jumalallisen Mestarin avunantoa parhaimmilla
palveluponnistuksillaan, minne tahansa heitä pyydetään, missä tahansa
vilpittömät ja nostattavat tunteet värähtelevät Jumalan suojeluksen polku on
avautunut.”
Seuraava kysymys kuitenkin välittömästi nousi mieleeni:
”Ystäväni, olettakaamme, että tälle sisarellemme kaikki henkisyyteen

liittyvä toiminta on outoa ja että hänellä ei ole minkään kaltaista uskoa, hän ei
kuulu mihinkään uskontoon, eikä hänellä ole yhtään todistetta hyvyyden
harjoittamisesta käytännössä. Tuollaisessa tapauksessa saisiko hän silti
vapauttavien energiasiirtojen hyödyn?”
Kysymykseeni Anacleto vastasi:
”Mikäli hän olisi normaalissa ajatusmaailmassaan oikeamielinen ihminen,
mutta vihamielinen uskontoa kohtaan hän vastaanottaisi apua. Apu kuitenkin
olisi vähäisempää, johtuen hänen madaltuneesta kyvystään vastaanottaa
säteilyenergiaamme, mutta mikäli hän olisi täysin uppoutunut
välinpitämättömyyden pimeyteen tai pahuuteen hän jäisi ilman korkeamman
tason apua. Tuolloin hänen fyysiset energiansa kärsisivät väkivaltaisesta,
väistämättömästä kulumisesta ja jatkuvasta henkisestä myrkytyksestä. He,
jotka sulkevat itsensä uudistavilta ajatuksilta ja pakenevat yhteistyön lakia
kärsivät oikeutetuista seuraamuksista.”

Valonlähettiläät - Kiivasluontoinen herrasmies.
Seisoimme nyt vanhemman herrasmiehen vieressä, ja Anacleto pyysi minua
tarkkailemaan tämän kehoa.
Analysoin sitä tarkasti, ja yllätyin huomatessani, että miehen maksa oli
huomattavasti muuttunut. Hyvin tumma pilvi päällysti suurinta osaa elimestä
pakottaen sen outoon epätasapainoon. Myös miehen sappi oli
kokonaisuudessaan vaikutuksen alaisena, ja näin selkeästi, että pieni osa tuota
mustaa myrkyllistä ilmentymää oli saavuttamassa pohjukaissuolen sekä haiman
vaikuttaen ruuansulatusprosessiin. Muutaman minuutin hiljaisen tarkkailun
jälkeen kykenin ymmärtämään tuon äärimmäisen häiriön vaikutuksen
sappirakkoon. Myös maksasolut vaikuttivat olevan tuon vaarallisen värähtelyn
vankeja.

Katsoin henkiystävääni hämmästyneenä.
”Huomasitko?” hän kysyi ystävällisesti. ”Jokainen mielenhäiriö avaa tien
vakaville patologisille prosesseille. Mielen häirinnöillä muunnamme kehon
toimintaa. Tästä syystä kaikkia sisäisiä levottomuuksia kutsutaan
epäharmoniaksi ja elimellistä häirintää sairaudeksi.”
Sitten hän laittoi oikean kätensä herrasmiehen pään päälle ja lisäsi:
”Vaikka tällä miehellä on hyvin kiivas luonne, hänellä on myös useita
positiivisia ihmisarvoja. Hän on käynyt läpi lukemattomia kokemuksia
menneissä kamppailuissaan ja on oppinut kuinka kontrolloida asioita ja
tilanteita kadehdittavalla voimalla. Nyt hän kuitenkin opettelee hallitsemaan
itseään valloittaakseen sisäisen valistumisen. Tuosta kaikesta huolimatta hän
kokee suuria järkytyksiä, sillä hänen dominoiva persoonallisuutensa on
pakotettu hylkäämään useita käsityksiä, jotka ovat olleet arvokkaita ja pyhiä
hänelle. Tässä kamppailussaan hän käyttää Kristuksen opetuksia
uudistumisensa mallina ja joissain tilanteissa ne iskevät häneen kuin vasarat.
Siitä huolimatta hän on vilpitön ja todella haluaa uudistua. Hän kuitenkin kärsii
valtavasti, koska hänen on siirryttävä kapeasta ajattelustaan ymmärryksen
alueen laajalle polulle. Eilisestä lähtien hän on kamppaillut itsensä kanssa
tämän kaltaisissa ristiriidoissa omatakseen määrätyn määrän inhimillisyyttä,
jota vaaditaan henkisessä oppimisessa. Tämä valtava mielen ponnistelu on
tuottanut kauheita ja tuhoisia ajatuksia, jotka erittävät myrkkyjä ja jotka
välittömästi imeytyivät hänen heikoimpaan elimelliseen linkkiinsä, maksaan.
Hän on kuitenkin pitänyt itsensä uudistavassa rukouksessa, ja tuo tekee meidän
avustustyömme hyödyllisten energioiden välityksessä helpommaksi. Ilman
rukouksia, jotka helpottivat hänen uudistuskykyään ja mikäli hän ei olisi saanut
välitöntä apua meidän sfääristämme hän olisi voinut olla kuolemaan johtavan
sairauden uhri. Jatkuva myrkyllisten aineiden pysyvyys tässä elintärkeässä

elimessä toimisi varmana punasolujen tuhoajana, mutkistaisi ruoansulatuksen
toimintaa ja kohtalokkaasti häiritsisi aineenvaihdunnan proteiineja.”
Anacleto oli hiljaa pitkän ajan, sitten hymyili ja huomautti:
”Tuo ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Tässä jättiläismäisessä sisäisessä
kamppailussa miehen voimakas tahto tulee olemaan hänen pelastava
ankkurinsa.”

