Trecho retirado de

A Freqüência da Mãe divina

PROGRAMA PARA A PAZ
PLANETÁRIA

Uma proposta prática e agradável para a
paz
Vamos

MUDAR NOSSO ENFOQUE & NOSSO
FUTURO!
Muitas pessoas estão afirmando: -- Não queremos
guerra!
Por que esperar pelos líderes mundiais, quando
podemos unificar e co-criar a paz agora?
Como?
Eliminando as causas da violência e do terrorismo.
O PROGRAMA PARA A PAZ PLANETÁRIA ,Freqüência da mãe Divinay
foi transmitido à Jasmuheen, em outubro de 2002, como resposta à
situação dos Estados Unidos – Iraque e Oriente Médio, e à desarmonia
geral que assola os habitantes da Terra nesse período. Uma vez que
milhões de pessoas protestam contra o uso da violência para combater o
terrorismo global, tornou-se evidente que com uma mentalização correta,
um resultado mais positivo poderá ser alcançado. Através do estudo da
metafísica sabemos que tudo aquilo que mentalizamos concretiza-se, já
que nossa energia alimenta o pensamento. Se mentalizarmos o medo, ele
tornar-se-á nossa realidade, entretanto, se mudarmos o pensamento
para “O que podemos fazer de positivo e benéfico para todos?”,
poderemos dar início a uma nova realidade.
Para obtermos uma paz profunda e eterna, esta mudança deve
estar focada em erradicar as causas que criam a violência e o
terrorismo global..
Isto significa cessar a mentalização da revanche e da guerra,
Uma vez que os governantes farão o que planejam quer
gostemos ou não.
Sim, podemos protestar, mas precisamos fazer mais!
Não subestime o poder das pessoas, principalmente quando
cada um
Estiver conectado e iriradiando a Freqüência da Mãe Divina.
Quando estamos no campo de freqüência da mãe divina, temos
disponível todo o poder, o amor e a sabedoria para unificar e
harmoniosamente mudar o curso da história.

Isto significa proporcionar ajuda que cria
Saúde e felicidade, paz e prosperidade para todos.
Isto significa fornecer programas de ajuda e ferramentas de
fortalecimento
De forma compassiva e amorosa Quando Estamos todos
ligados
Ao canal incorruptível do Amor , da Sabedoria e do Poder
Divino, tudo é possível. Co-criar a paz é definitivamente nossa
responsabilidade.
Utilizando nossa vontade e intenção, além de códigos de
programação específicos
Acompanhados de um poderoso estilo de vida cotidiano que
nos conecta à Zona da Mãe \divina, nós poderemos nos
unificar e alcançar grandes realizações.
O tempo é agora!
De acordo com nossas pesquisas, na Selfempowermentacademy(Academia
de Auto-Fortalecimento), toda guerra e violência advêm de uma profunda
“fome” interior que nos impede de nos sentirmos realizados. Descobrimos
que a alimentação que todos buscamos é o Campo de Freqüência da Mãe
Divina
Por quê?
Porque é infinitamente sábio e, mais do que isso, é amoroso, paciente,
compassivo, está disponível, é gratuito e poderoso o bastante para colocar
nosso mundo num estado permanente de paz, ao fornecer suprimento
mais do que suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades físicas,
emocionais, mentais e espirituais.
Convivemos com uma sociedade patriarcal há mais de oito mil anos,
entretanto, esta situação está chegando ao fim. O lado negativo da
sociedade patriarcal é a opção pela guerra, violência e agressão –
atributos comuns num campo predominantemente masculino. A energia
matriarcal traz amor, sabedoria, compaixão, bondade, solidariedade,
empatia e outras qualidades que nosso planeta precisa agora para entrar
em estado de equilíbrio e paz,o que acontecerá quando solucionarmos as
razões que causam o terrorismo e a guerra.
Todos estão famintos por alguma coisa. Alguns pela guerra, pela
revanche,pela vingança. Outros querem usufruir uma vida familiar
harmoniosa, relacionamentos amorosos satisfatórios, ou anseiam por
prosperidade, saúde, juventude e até mesmo imortalidade. Há ainda
aqueles que estão famintos pela paz e pela iluminação, que requer de nós
um mergulho nas fontes inesgotáveis de energia que possuímos
internamente. Esta fonte inexplorada é o que chamamos de Divindade
interior( ou DOW Divine one within). Nossa Divindade interior é um
campo que irradia todo poder, amor, conhecimento da Divina Inteligência
que nos dá vida, nos ama, nos guia, nos cura e sempre nos nutre em todos
os níveis, se estivermos abertos.E o mais importante é que o Poder da
divindade interior é a única coisa que os seres humanos têm em comum.

Quando trabalhamos com ela, permitindo que nos guie, temos acesso a
uma rede incorruptível de Poder Divino.
Se pensarmos que é chegado o momento de deixarmos a violência para
trás e de nos realinharmos com a paz, então nosso apoio pessoal -- ao
PROGRAMA PARA A PAZ PLANETÁRIA, seus Projetos e o uso do Poder
da Divindade Interior(DOW) -- poderá nos levar à manifestação de uma
paz profunda e duradoura
Entretanto, isso é algo que devemos escolher agora. Para que isto aconteça
Precisamos nos ver como pessoas que desejam viver em harmonia neste
planeta,e necessitamos entoar este desejo em voz alta de forma unificada
reafirmando perante a Inteligência universal que nos rodeia....
"Aceitamos a paz agora e a amamos. Aceitamos a paz agora e a
honramos. Aceitamos a paz agora e a respeitamos."
Repita isso três vezes com sinceridade e convicção.
Em seguida, precisamos ficar PERFEITAMENTE ALINHADOS com
alguns PROGRAMAS DE AÇÃO PERFEITA...
Em poucas palavras,

A Freqüência da Mãe Divina
projeto 1: alimentação saudável, vestimenta adequada, moradia
confortável e educação Holística para os habitantes da Terra até 2012.
Projeto 2: A adoção da RECEITA 2000> como um programa de educação
Holística dentro de todas as instituições de educação, a fim de servir como
uma ferramenta positiva para uma transformação pessoal e global.
Projeto 3: Prover Nutrição Divina para todos aqueles que a almejam e,
portanto, eliminar a fome e os problemas de saúde na Terra. Isso deverá
ser feito por meio de: a) uso efetivo da mídia; b) programas de educação
holística (veja projeto 2).
Projeto 4: Eliminar a pobreza e a fome em todos os países pelo apoio
específico dos Projetos de Pesquisa da Nutrição Divina. País piloto: Índia.
Projeto 5: Eliminação dos problemas globais de saúde e fome por meio de
nosso projeto específico NUTRIÇÃO DIVINA: Pílulas ou Prana, Projeto
"coma menos, viva mais".
Projeto 6: Revisão dos Acordos Internacionais e Tratados Comerciais, e
práticas que assegurem que eles operem para o bem de todos.
Projeto 7: Eliminação da pobreza e da violência em todo o terceiro mundo,
através dos Projetos 2 e 6. País piloto: Brasil.
Projeto 8: Criação da Paz em áreas de Conflito, usando o programa de
resolução perfeita. Países piloto: Oriente Médio.

Projeto 9: Programa retornando ao Paraíso. - Para oficialmente Instigar,
Gravar e Resumir a co-criação do paraíso pela humanidade.
Os Projetos 2 ao 9 fazem parte da agenda principal do Projeto 1, mas cada
um pode utilizar abordagens diferentes e anexar programas específicos.
Os Projetos 4 e 5 fazem parte do Projeto 3.
Os Projetos da Freqüência da Mãe Divina são elaborados com o objetivo de
alterar nosso foco em relação à guerra para a co-criação da paz. Se
eliminarmos as causas da violência e do terrorismo, por meio de esforços
unificados , criaremos a paz planetária. É uma decisão nossa mudar nosso
foco e nosso futuro.

O Projeto para a Paz Planetária Freqüência da Mãe
Divina envolve 4 passos de alinhamento e ação.
Parte I - Acordos e Códigos de Programação feitos entre você e
o universo inteligente que nos rodeia e nos vê como Deuses em
forma.
Ou seja, este é o nosso compromisso.
Parte II - Diz respeito às Questões que precisamos fazer, às
Atitudes que precisamos tomar e aos Atributos os quais a
Freqüência da Mãe Divina nos imbui.
Parte III - Requer nossa mentalização unificada nos 9 Projetos
que se seguidos irão eliminar as causas da violência e do
terrorismo em nosso mundo. (veja os detalhes abaixo)
Parte IV - Receita 2000>. Um estilo de vida e um pacote de
Programação que nos ligará como indivíduos à freqüência de
amor, sabedoria e compaixão, assim, poderemos estar sempre
alinhados e adotar ações perfeitas para criar e manter nosso
mundo em paz.
Vamos co-criar com alegria, suavidade e Graça...

Para detalhes completos de como você pode pragmaticamente
ajudar a co-criar a paz planetária, acesse
www.jasmuheen.com/what.asp#manifest para obter mais
dados ou download o Programa para a Paz Planetária como ebook gratuitamente acesse www.jasmuheen.com/shop/e-books
Por favor, distribua essa página em sua rede pessoal.
Apresentado ao mundo com amor luz e alegria no dia 1 de
novembro de 2002 pela selfempowermentacademy e seus
representantes on-line, a C.I.A – Cosmic Internet Academy

www.selfempowermentacademy.com.au &
www.jasmuheen.com
Namaste, Jasmuheen
Desde 1997 Jasmuheen e a Selfempowermentacademy conduziu 6 turnés
mundiais por meio do apoio de seus organizadores ao redor do mundo.
Cada excursão contribui com a elaboração do tema a ser dissertado no ano
seguinte e cobre questões como Nutrição Divina (1997); Maestria Divina
(1998); O código para o paraíso (1999); Dançando com o Divino
(2000);Retornando ao paraíso : Receita 2000> (2001); Irradiação Divina :
Unidade 2002 com seu Programa de Alinhamento Perfeito & Ação
Perfeita, e agora , Jasmuheen está pronta para lançar "O PROGRAMA
PARA A PAZ PLANETÁRIA A Freqüência da Mãe Divina.".
LANÇAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA PARA A PAZ
PLANETÁRIA A FREQÜÊNCIA Da MÃE Divna:
O PROGRAMA PARA A PAZ PLANETÁRIA A Freqüência Da Mãe Divina
foi lançado no 4o Retiro Internacional dos Embaixadores da Luz. , na
Tailândia, que ocorreu em novembro de 2002, Para maiores detalhes,
acesse www.jasmuheen.com/where.asp#retreat2

