
 Din Genfødsel Gennem kærlige lydvibrationer 

      Den hellige hule - Moderjords livmoder - 9-stjernens blå lys   

9 stjernen og den blå flamme er et vigtig design for at genoprette og forny det 
menneskelige energifelt i tiden nu. 

Det menneskelige sind er stadig fyldt med mange stive tros og forældede 
opfattelser af livet. Den blå Flamme er lyset der omdanner tro til renhed og 
Sandhed.  

I et med elementerne og kraften der beskytter og renser alt levende til en ny 
Jord, arbejdes med gennemsigtighed og sandhed i samarbejde med kraften af den 
blå flamme som forstærkes af alle former for lyd vibrationer, trommer, klokker, 
rasler, syngeskåle, fløjter, din lyd. 

Den blå flamme indeholder kraften til at skabe, forme og tjene moder jord. Det 
Sammen med Devaernes lyde overlades sværdet af den blå flamme til at 
genoplade dine og Jordens frekvenser.  

En blå lysende bølge af alt stof arbejder for os.  

Med denne viden får du adgang til den åndelige puls af den Guddommelige plan 
for skabelse. Flammen og dens lyd vibrationer vil lede dig til en højere visdom 
gennem sin rene sandhed.  

Flammen vil forfine dit liv til en højere hjertebevidsthed. Og tidligere 
bevidstheds tilstande vil gennem din opvågning bryde sammen og opløses, som du 
er klar til det.  

Denne tid er, hvad den menneskelige erfaring siger er krise eller sammenbrud. 
Det er det ikke, denne TRANSFORMATION OG erfaring med den ER VEJEN til den 
virkelige sandhed. 

Gennem denne ÆNDRING sker, der et gennembrud for dig, DU fødes til en højere  
Bevidstheds tilstand. OG Denne højere sandhed bringer dig ind i mere harmoni 
med ModerJord og Kosmisk Sang vil afspilles i dig sammen med moderjords grid.  

Det nye livs net i et med moder jord og alt levende vågner nu.  

Frekvensen af ceremonien i den helligehule væver alt liv ind i et smukt 
regnbuetæppe.  

Ceremonien renser dig stille for det som ikke længere tjener dig så dit liv fyldes 
med overflod og nåde. Livet bliver magisk, fordi du nu bliver i stand til at komme 
ind i forening med alle aspekter af skabelsen i dig selv. 

Den blå flamme har en bekræftelse: 

Kærlighed til Sandheden, og Sandhed til kærligheden.  



Når Ceremonien går sin gang vil du få mulighed for at høre og føle tonen og 
hjertebanken af skabelsen og moder jords hjerte.  

En dyb fred vil stille gro indefra, Og du vil gå din kraftfulde vej i balance med 
hjertemod. Det betyder, at du i hvert øjeblik vil tage beslutninger baseret på 
kærlighed, snarere end fra frygt baserede overbevisninger. 

En ny glød vokser omkring dig.  

Denne Jord Stjerne bringer Harmoni og dermed fred i dig og fred i verden. 

lyd frekvenserne på 9 stjernens spidser renser og giver dig visdom: 

174 Hz. Forankring af dit højere formål / Healing af smerte /kontakt til din sjæls 
stjerne, din sjæl flytter ind. 

Hvad du er her på Jorden for at lære. 

285 Hz. Forankring af dit livs Formål / skabelse af dine drømme.  

Hvad du er her på Jorden for at give.  

Påvirker energifeltet og sender besked om at omstrukturere beskadigede organer. 

UT-396 Hz. Befrielse fra skyld og frygt der står i vejen for at realisere din 
personlige mission  

RE - 417 Hz - transformere udfordringer til lethed, denne frekvens renser 
traumatiske oplevelser og healer ødelæggende påvirkninger af tidligere 
oplevelser. 

 MI - 528 Hz - Transformation og mirakler (DNA-reparation) Kærlighed. livsenergi, 
Tone 'Mi' aktiverer din fantasi, intention og intuition til at fungere til dit højeste 
og bedste formål. 

FA - 639 Hz - Hjerteåbninger til hjerte Relationer - leve ud fra hjertet. 

Forbedrer kommunikation, forståelse, tolerance og kærlighed.  

SOL - 741 Hz - opvågning/ lytte og udtrykke Intuition og sjæl, renser cellerne fra 
toksinerne. Frekvensen fører til et sundere, enklere liv og også til ændringer i 



kosten mod mad, som ikke er forgiftet af forskellige former for toksiner. Tone 
'SOL' Renser også cellerne fra forskellige slags elektromagnetiske strålinger. 

LA - 852 Hz -  Vender tilbage til Spirituel bekendtgørelse  

Tonen 'La' er knyttet til din evne til at se gennem illusionerne i dit liv, såsom 
skjulte dagsordener for mennesker, steder og ting. Denne frekvens kan bruges til 
at åbne en person for kommunikation med den altomfattende ånd. Den øger 
opmærksomheden og lader dig vende tilbage til åndelig orden. 852 Hz gør det 
muligt for cellen at transformere sig selv til et højere niveau. 

963 Hz - Vender tilbage til Enhed/ Light / Spirit  

Denne tone vækker systemet gennem dit kronechakra til sin oprindelige, tilstand. 
Der er forbundet med den Lyse guddommelige ånd og muliggør direkte kontakt og 
oplevelser på rejserne, så vi vender tilbage til enhed. Du forbinder dig igen med 
din Ånd og de spirituelle energier. Det giver dig mulighed for at opleve enhed - 

vores sande natur.…………………………..   🕊   

I den hellige hule med varme dampe bruges lydene UT- Re -Mi -Fa- Sol 

I Ceremonierne i 9 stjernen uden varme sten lægges lyd frek. Hz ind i 

forskellige temaer.………………………….🕊  

Ceremonierne bliver skabt som jeg får det vist, og skabes fra hjertet af min 
sjæl. Takanaiya Schanne Bruun 



Der er meget forskning og meget mere viden på 9 stjernens lyd 
frekvenserne og kraften. Som du kan søge på nettet hvis du har brug for den 
mentale viden.  

Længe forbundet med meditationsmusik hævdes solfeggio-frekvenserne at 
være de originale frekvenser, der blev brugt af de gregorianske munke, når 
de sang i meditation. Sangen, baseret på de seks originale noter, trænger 
dybt ind i det bevidste og underbevidste sind og trækker følelsesmæssige 
reaktioner frem. Disse oprindelige frekvenser siges at være 'mistet' gennem 
århundrederne med introduktionen af forskellige nye indstillingsmetoder. 

Solfeggio-skalaen blev 'genopdaget' af Dr. Joseph Barber, der siges at have 
været intuitivt ledet til at finde et mønster med seks gentagne koder i 
Numbers Book. Han fandt i kapitel 7, vers 12 til 83, tal henvisninger, der, 
når de blev dechifreret ved hjælp af en numerologisk teknik, kunne 
reduceres til et enkelt ciffer. Dette afslørede en serie med seks 
elektromagnetiske lyd frekvenser, som han bestemte sig for at være de seks 
manglende toner i den gamle Sol feggio-skala.


