
 

Et fyrværkeri af Magisk diamant indstrømning. 

 

Magisk indstrømning nytårsaften der forfulgte mig gennem mine drømme som diamant 

fyrværkeri, energien er meget kraftfuld og kan muliggøre, at vi kan begynde at gøre magiske ting 

med kroppen – med vores sind – og i samarbejde med vores højere selv, helbrede på helt nye 

måder. 

Derfor er vi så trætte i denne tid, vi optager denne indstrømning i vores krop og legemer. 

I nytårsskiftet strømmede der energetiske frekvenser ind, der giver os helt nye muligheder for 

helbredelse på måder vi ikke kan forstille os, men mange har drømt om. 

Mange, Mestre, Magigere, stjernefolk og Andromeda Viste sig i den hellige portal og fortalte om 

Kraften af denne indstrømning som kan vækkes i alle der ønsker det, den ligger nu i os alle, forestil 

dig at denne Magi ligger i midten af din livets blomst i dit hjerte og samarbejder med din sjæl 

denne nye energi-frekvens giver os mulighed for at opdage’ og erkende – at vi har magiske evner, 

og at vi kan aktivere denne magi ved blot at kalde på kraften, og åbne os for denne magiske 

healing med stor støtte fra det højeste guddommelige. 

I portalen kan man få mulighed for at sige ja, dybt JA i sig selv, hver især, til at åbne denne magi af 

helbredelse og se ind igennem projektioner og derigennem forløsninger og frisættelser. 

Indstrømninger strømmer til fra nye stjerner – til nye stjerneformationer og kosmiske oprindelser, 

som får en forbindelse og udveksling med jordens kollektive bevidsthed. 

Disse nye åbninger er til os alle – og disse magiske indstrømninger har lagt sig i samtlige portaler 

verden over, vi skal nu sammen vække disse magiske kræfter gennem den hellige portal. 

Jeg forstå nu hvorfor det var så vigtigt at få stenene i jorden inden nytår. 

Spændende hvad året bringer. 

Takanaiya Schanne 

Hvordan påvirker den hellige portal? 

Portalen åbner dit hellige rum i hjertet. 

Alle kan være med 

Energien bliver tilpasset det som er relevant for hver enkelt deltager i ceremonierne, den går så 

dybt som hver især kan rumme og hjælper med at nedbryde de lænker og mønstre som ikke 

længere tjener os, den åbner hjerter, healer og støtter dig i din egen personlige proces, om det er 

port åbninger, balance, sygdomme, visdom eller modtagende og givende kraft, den opgradere dig, 

og hjælper dig ud af illusioner ud at være fri, så du kan se din egen virkelighed, Portalen forener 

himmel og jord og skaber balance. 

Mange Børn og en del voksne her på jorden har ventet på at denne indstrømning skulle tage sin 

plads på jorden, de bliver nu klikket på plads i sig selv op magisk vis. 

Derfor er portalen også god for børn. 

Portalen arbejder for fred og kærlighed for alt levende på jorden. 

Du må være åben for at se ind i dig selv – Er du klar til at vågne – Vil du tage ansvar for din Energi. 

Processen i dig vil ofte arbejde videre efter Ceremonierne. 


