Uuden ajan työmatkat Intiaan
LILLE LINDMÄE
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vuotta sitten minulle annettiin Suomessa viesti: Delhin,
Calcuttan ja Bombein portit
odottavat sinua. Nämä matkat eivät olleet
silloin vielä näkyvissä. En tiennyt, minkälaiset asiat ovat minua odottamassa siellä.
Ennustus alkoi toteutua, kun vuosina
2010 ja 2011 minut kutsuttiin Bangaloren
Muinaisen Viisauden Kouluun luennoimaan. V. 20 13 kutsuttiin kertomaan ley
linjoista samassa koulussa pidettyyn kansainväliseen konferensiin „Contact has
began“. Vuonna 2014 kutsuttiin esiintymaan Bangaloren Pyramid Valley Internationalissa pidettyyn kansainväliseen
kongressiin „7th GLOBAL CONGRESS
of SPIRITUAL SCIENTISTS“. Olin yksi
kahdeksasta esiintyjästä. Kongressin jälkeen minua pyydettiin korjaamaan Intian ihmisten ja jokien henkisiä energioita.
Erittäin tärkeänä pidettiin Intian pyhän
joen, Gangesin korjaamista. Kongressin jälkeen oli myös heti luento ja workshop Mumbaissa. Esiintymistäni haluttiin
myös kaikissa isoissa kaupungeissa, missä
toimii Bangaloren Pyramidin Kansainvälinen Tietoisuuden Tutkimuslaboratorio.
Apulaiseni Priit Utson kanssa muodostimme ja panimme pyörimään 7.12.2016
plejaadilaisten opastuksella Ganges joelle maailman isoimman valopylvään Maa
planeetan emotionaalisen biokenttän
kohdalle. Sen kautta pääsi poistumaan tuhansia miljoonia voimattomia sieluja. Valopylvään valoisa vaikutus on nyt maailman laajuinen ja saa aikaan muutoksia

ihmisten, joen, luonnon ja maan energioissa.
Intiassa on noussut laaja kiinnostus
uuden, kultaisen aikakauden ihmisten
elämäntapoihin ja lasten koulutukseen ja
muihin vastaaviin asioihin kuten ley linjat, meditointi, pyramidit, kvantti kylät –
quantum villages.
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CONSCIOUSNESS is the ground of ALL BEING
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Bangaloren Pyramidin luona toimii
työryhmä, joka tutkii ja ohjaa uusia asioita. Minä ja apulaiseni Priit Utso olemme mukana siinä työryhmässä. Intiassa
on monta rikasta maanomistajaa, jotka
ovat kiinnostuneita tietämään, onko heidän maillaan ley linjoja ja jos on - missä
ne sijaitsevat, eli mihin heidän mailleen
kannattaa rakentaa quantum villageja ja
pyramideja.
AMIT GOSWANI on Quantum professori Calcutan Yliopistossa. Hän pitää
helmikuussa Intiassa kansainvälisen konferenssin aiheenaan Quantum Villages.
Hän on yksi sen alueen asiantuntijoista ja
hyvin tunnettu maailmalla.
Minulle on mahdollista nähdä korkeavärähteisiä ley-linjoja, korjata ja vahvistaa niiden energioita, löytää niiden tarkka
paikka karttalla, puhdistaa Maan energioita ja yhdistää ne universumin energioihin. Olimme Intiassa 23.11. – 20.12. 2017.
Meidän työrymäämme kuului kaksi tutkijaa Bangaloresta ja pankkiiri Jaipurista. He
olivat suunnitelleet koko 27 päiväisen työ-

vilvoittaakseen itseään. Rama löi jousensa maahan ja sieltä purskahti vesi. Niin on
legendassa. Näin sen vuorella legendassä
kirjoitettu Raman istuin paikalla kulkevan ley linjan ja sen lähdestä vuoda vesi
tänä päivälläkin. Legendaan on sijoitettu
salatieto ley-linjoista.
Vielä on suunnittelujen aika, mutta on
kuitenkin hyvin kiinnostavaa olla mukana Intian tulevaisuuden asioiden suunittelussa.
Muita uskomattomia tarinoita matkoilta
maailmalla Lille Lindmäen uusimmassa
kirjassa.

Meidän Quantum Villages tutkimusryhmämme: Priit, Lille, Anil ja Prasan.

matkan. Tutkimistöitä tuli tehdä yhdeksällä isolla maapalstalla, joiden omistajat ovat
kiinnostuneita rakentamaan quantum villageja ja meditointipyramideja. Tarvittaessa he ovat valmiita ostamaan lisää maapalstoja. Myös niitä minun piti tutkia kartoilta
ja neuvoa heitä. Intiassa löytyy varakkaita ihmisiä, jotka tarjoavat apuaan kultaisen
aikakauden rakentamiseen.
On mielenkiintoista katsoa, mihin
muinaiset
pyhätöt on rakennettu. Ne siAIM of
jaitsevat
ley-linjojen leikkauspisteillä.
NATUROPATHIC
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050 441 66 14
towards
maintaining awww.homeopaattimariann.fi
healthy life.

la virtaavassa tietoisuusenergiassa. Intian
legendoissa kerrotaan vuorilla sijaitsevista paikoista, missä Rama on meditoinut.
Näin, että ne ovat ley linjoilla tai ley linjojen leikkauspaikoissa. Siten tuli myös
todistetuksi, että legendat kertovat totta.
Silloin on ollut tieto ley-linjoista ja linjojen alla virtaavista lähteistä. Lähteiden
vesillä on erikoisia ominaisuuksia. Yksi
ominaisuus on, että niiden vesi ei kuivu
kuumallakaan aikakaudella.
Kerran Hanuman istui ja meditoi Raman vuoren huipulla kuumassa auringossa koko päivän. Illalla Rama tuli ja Hanuman pyysi häneltä vettä peseytyäkseen ja

Mariann Naukkarinen

Hyvä valikoima
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Klassinen Homeopaatti

NATUROPATHY

Utilize Healing Power of Nature Vastaanotot Turussa ja Porissa
• Scientific and holistic system
of health via harmony with
nature
• Regain health and
treat disease
Katso kurssit aurinkohoitola.fi/tapahtumat
by balancing the FIVE CORE
ELEMENTS of nature and
stimulate body’s inherent
healing power

Näkijä
Henkinen
Auttaja
• Three levels of intervention

ANU
044 3311643

HEALTH = BALANCED
PANCHA BHUTAS

i.e., PREVENTIVE,
PROMOTIVE and
CURATIVE
Puh.aikoja
sekä yks.ist.
• Prevent and cure diseases
by
sopim.
mukaan.
Tampere
removing their root cause and
promote and preserve the ideal
of positive health

LUONTOMATKAILUYRITTÄJÄ
ETSITKÖ TOIMIPAIKKAA?
KUSTAVIN ITÄTALO
Itätalon talonpoikaiskartano vuokraa
tiloja luontomatkailuun.
Historiallinen pihapiiri on seutukaavaliiton suojelukohde.
Ympäriltä löytyy Luonnonperintösäätiön omistamaa ikimetsää, karuja
kallioita, karpalosoita ja merenrantaa.
Rannat ovat kävelyetäisyydellä.
Yksinkertaista majoitusta aitoissa on
ainakin 30 hengelle.

retkeily • melonta • kalastus
kiipeily • ruuanlaitto • marjat,
sienet, villiyrtit • sauna & uinti
kokoontumistilat • telttailu

YHTEYSTIEDOT:
• puh. 040 911 2496
• info@istro.fi
• www.itatalo.fi

Ja koruina myös mm. unensieppaajat,
elämänpuu, Jing-Jang, ankh-ristit,
infinity ja usko, toivo ja rakkaus.

www.enkelikauppa.fi
BIOKUSTANNUKSEN
KIRJAKAUPPA

Jalokivien salaiset voimat
Frenologia ja fysionomia
Caddy: Ovi sisimpään
Lad: Ayurveda käytännöllinen opas

www.biokustannus.com

ALICE NÄKIJÄ
meedio, parantaja

*autan eteenpäin kaikilla elämän osa-alueilla

0700 51077
(1,98 min+pvm)

Lisää muista Itätalolta vuokrattavista
toimitiloista www.itatalo.fi
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