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TOTAL ENERGY RESET -Toplam Enerji Yenileme Programında Neler Yapılır?  
 

1.  Çakraların tam dengelenmesi/ temizlenmesi/ arınması ve yeniden yapılanması  

2.  Sağlıksız Çakra izlerinin kaldırılması   

3.  Polaritenin dengelenmesi  

4.  Sağlıklı kalıpları engelleyen inançlardan kurtulmak  

5.  Süptil bedenlerin temizlenmesi   

6.  Tüm kalıntıların (izlerin) kaldırılması (dikenli taç- vb.  “crown of thorns”) 

       Net olarak bu implantlar, insanların çakralardan doğal olarak yükselmesini engelleyen  

enerji implantlarıdır (çoğunlukla negatif ET gündemi). Bu süreç, özgürlüğümüzü talep 

etmediğimiz ve sadece sevgiden yaşamayı seçmediğimiz için yeryüzüne inmemiz itibari 

ile 1000 yıl sonra başladı. Özellikle Dikenli Taç, tacın (7.çakra) doğal enerjik devresini 

bozmak ve taç alıcılarına iletilen daha yüksek boyutlardan inen, yüksek benlik ile 

iletişimini engellemek için tasarlanmıştır. Bu implant, insanlığın daha yüksek benlikleri 

ile iletişim kuramamasını veya erişememesini sağlamak için başka bir frekans engeli 

olarak işlev görür. Baş, kafatası ve taç çevresindeki dikey iletişim kanalını engeller. 

 

7.  Kalp duvarının kalkması  

8.  Akupunktur meridyenlerinden enerji blokajlarının kaldırılması   

9.  Tüm ölü (veya sıkışmış) ışıkların temizlenmesi  

10.  Hara çizginizin yeniden dengeye (yerine) oturtulması   

11.  Hara çizginizin temizlenmesi/berraklaştırılması ve güncellenmesi   

12.  Negatif öz konuşmanın temizlenmesi   

13.  Kalp ile ağzın sevgiden bahsetmesi için yeniden bağlantıya alınması   

14.  Artık size hizmet etmeyen geçmiş yaşam kontratlarının temizlenmesi   

15.  Geçmişe takılıp kalmanızı sağlayan tüm enerjileri kaldırarak geçmişten kurtulmak 

16.  Asamble Noktasının tekrar dengeye/ merkezine oturtulması   

17.  Oluşum enerjisi, ana karnı ve doğum travmalarının temizlenmesi  

18.  Akaşik kayıt okumalarını geliştirme  

19.  Kalp alanının temizlenmesi ve geliştirilmesi   
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20.  Geçmiş travmatik yaşam deneyimlerini temizleyerek onlarla ilgili duyguların 

temizlenmesi     

21.  Korku tabanlı programlamayı bırakma 

22.  Sevgi blokajlarını kaldırma 

23.  Sağlıksız ilişkilerde dengeyi sağlamak 

24.  Sağlıklı sınırların oluşturulması 

25.  Aura alanındaki hasarların (giriş yeri, yırtık, delik vb.) temizlenmesi, tekrar 

dengelenmesi  

26.  Kalan karmik kalıntıları atma 

27.  Suçluluk, utanç, korku, kızgınlık, pişmanlık gibi düşük frekanslı duyguların 

temizlenmesi 

28.  Özünüz ile ilişkilerin geliştirilmesi 

29.  Öz sevginin geliştirilmesi  

30.  Sağlıksız kalıpların hayatınızdaki döngüsünün oynamasını durdurmak (birine bağımlılık, 

alkolizm, aşırı yemek, vb.) 

31.  Başkalarının size kötü davranmasına neden olan negatif titreşimlerinizi temizleyip, 

başkalarının size nasıl davranacağına dair standardınızı belirlemek. 

32.  Zihinsel bedenin derinlemesine temizlenmesi, gelişmiş bilişsel yeteneklere neden olur 

33.  Akaşik kayıtların dışındayken dahi Akaşik okuma yapabilmek için sinir yollarının 

yeniden yapılandırılarak zeka (IQ Puanı)‘nın arttırılması  

34.  Hayatınızın travmatik dönemlerinden dolayı meydana gelmiş zihinsel hastalıkların 

iyileştirilmesi   

35.  Bilinç seviyesinin (700+) aydınlanma seviyesine çıkarılması  

36.  Bilincinizin yüksek boyutlara yükselmesi (15d), çevrenizdeki dünyayı şekillendiren 

bilgilere daha fazla erişim sağlanması  

37.  İnsanlar arasındaki öfkeyi, kini ortadan kaldırarak aile üyeleri, arkadaşlar, atalar ve 

yabancılar arasında sağlıklı ilişkiler yaratmak 

38.  Öğrenmeniz için ruh temalarını veya “dersleri” temizleme (güvensizlik, kendini sabote 

etme, yalanlar, öfke, kızgınlık, kin vb.) 

39.  Enerji sistemini tekrardan dengeye getirmek armonize etmek   

40.  Eriş/ Dişil enerjilerin dengelenmesi   

41.  Optimal sağlığı önleyen negatif enerjilerden arınmak 

 

 

 


