Dr.Joshua David Stonen Ylösnousemusmenetelmiä
Näillä harjoittelemalla valon määräsi lisääntyy.
Nämä ovat Dr.Joshua David Stone manuaalista ” The Complete Ascension Manual for the
Aquarian Age 1996"

Ylösnousemusmenetelmä numero Yksi – Ylösnousemuksen paikat
Maaplaneetalla ja maailmankaikkeudessa on olemassa varsinaisia ylösnousemuksenpaikkoja,
tässä ne joita Joshua Stone on löytänyt.

A.Melchizedekin kultainen kammio Maailmankaikkeuden Sydämessä.
B.Lenducen ashram ylösnousemuksen paikka Galaktisella tasolla.
C.Ylösnousemuksen paikka Melchiorin ashramissa Galaktisessa Ytimessä.
D.Ylösnousemuksen paikka Auringon Sydämessä Heliosin kammiossa.
E.Ylösnousemuksen paikka Shamballassa, Sanat Kumaran kotipaikassa.
F.Ylösnousemuksen paikka Arcturian avaruusaluksella, jota kutsutaan ”Valon Synteesi
Kammioksi”
VI.Ylösnousemuksen paikka Kuninkaan Kammiossa, Gizan Suuressa Pyramidissa.
VII.Ylösnousemuksen paikka Pöytä Vuorilla(Table Mountain)Wyomingissä, kutsutaan
”Atomi Kiihdyttimiksi”.
VIII.Ylösnousemuksen paikka Mt. Shastassa.
A.Ylösnousemuksen paikka Telos’sa, maanalainen kaupunki, yhden mailin(noin 1,6km)
Mt. Shastan alapuolella.
B.Ylösnousemuksen paikka Komentaja Ashtar’in aluksella.
C.Ylösnousemuksen paikka Afrikassa, maanalainen UFO avaruusalus.
D.Ylösnousemuksen paikka Keskellä Maan keskustaa, Melchizedekin Kultaisessa
Kammiossa.
E.Ylösnousemuksen paikka Separis Bey’n ylösnousemus paikassa Luxorissa.

Nämä neljätoista ylösnousemuksen paikkaa, ovat mielestäni yksiä niistä kultaisista avaimista
joita voit käyttää sinun ylösnousemuksesi saavuttamiseksi ja täydentämiseksi. Käytä näitä niin
paljon kuin mahdollista, riittää että vain pyydät meditoidessasi, että sinut viedään
valitsemaasi ylösnousemus paikkaan ja henkinen kehosi on siellä välittömästi. Voit välittömästi
tuntea hienoisen tai joskus hyvinkin vahvan henkisen virran kulkevan läpi koko neljän kehosi
järjestelmässä. Ylösnousemuksen paikat auttavat vahvistamaan sinun
verkkoasi(hilajärjestelmää), elvyttäen molekyylejäsi, kehittäen valonmäärääsi ja nopeuttaen
ylösnousemustasi. Ylösnousseet Mestarit ovat antaneet meille valikoiman paikkoja
ehkäistäkseen ikävystymistämme ja antaakseen jännitystä henkiseen etsintään. Minä
suosittelisin käyttämään listan kolmea ensimmäistä ylösnousemuksen paikkaa enemmän vasta
sen jälkeen kun valonmääräsi on noussut hiukan enemmän. Työskenteleminen ylösnousemuksen
paikoissa Galaktisella ja Universaalisella tasolla ennen kuin valonmääräsi noussut edes vähän,
menee vähän itsen edelle. Olet kuitenkin tervetullut kokeilemaan niillä hieman. Käytä toisia
ylösnousemuksen paikkoja säännöllisesti meditoidessasi, suosittelisin myös käyttämään joitain
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muitakin meditointeja, joita olen tarjonnut kirjassani, samalla kun olet ylösnousemuksen
paikoissa. Ainoa ylösnousemuksen paikka tässä listassa jonka olen koskaan nähnyt missään
kirjassa enemmin on se jota kutsutaan ”Atomi Kiihdyttimiksi”, josta Saint Germain puhui
hänen loistavassa kirjassansa ” I Am Discourses”. Kaikki muut on kanavoitu hengiltä ja ovat
todella Jumalallisia järjestelmiä, ihmisiä varten tässä erittäin ihmeellisessä ajassa jossa me
nyt elämme. -Joshua Stone
Ylösnousemusmenetelmä numero Kaksi
Kutsu Sanat Kumaraa, Vywamusta ja omaa Mahtavaa Minä Olen Läsnäoloasi ja pyydä heitä
linjaamaan kaikki sinun tulikirjaimiesi avainkoodit ja pyhää geometriaa kahdennentoista
ulottuvuuden todellisuudesta. Kun teet tämän, äärettömän pienet tulikirjaimet, avain koodit ja
pyhät geometriset muodot tulevat virraten kruunu chakrasi kautta ja virraten läpi koko
meridiaanijärjestelmäsi. Mitä korkeammalle kohoat henkisessä kehityksessäsi, sitä enemmän
avain koodeja ja tulikirjaimia on käytettävissäsi aktivointia ja ankkurointia varten.
Ylösnousemusmenetelmä Kolme
Pyydä saada Metatronin Microtron. Microtron on eräänlainen mikrosiru, ja energiahila joka
työskentelee niin että asennettuna se mahdollistaa korkeimman ylösnousemuksen energia
tason saatavuuden, joka on mahdollista saada!
Ylösnousemusmenetelmä numero Neljä
Pyydä ylösnousemuksen energioita tulemaan välittömästi alas kruunu chakrasi kautta. Djwhal
Khul on kertonut meille, että tämä voidaan nähdä kultaisen valkoisena valona. On hyvä ajatus
aloittaa jokainen meditointi kutsumalla tämä energia saadaksesi yhteyden ylösnousemukseen.
Ylösnousemusmenetelmä numero Viisi
Kutsu Arkkienkeli Metatron, Mahatma ja Melchizedek ja pyydä heiltä valonsuihku. Aloita
keskittymällä aikomukseen rakentaa valon määrääsi joka päivä, 80%- 83%:n tarvitaan
ylösnousemusta varten.
Ylösnousemusmenetelmänumero Kuusi
Kutsu Vywamus ja Djwhal Khul ja pyydä heiltä matriisinpoisto ohjelmaa. Tämä on mitä
loistavin, jumalallinen järjestelmä joka äskettäin vastaanotettiin Sanat Kumaralta ja
Henkiseltä Hierarkialta.
Perusajatuksena tässä on, että Henkiselle Hierarkialle on nyt annettu lupa, todella vetää pelko
ohjelmat pois meidän alitajuisesta mielestämme ja neljästä keho järjestelmästämme, tämä
tehdään paljolti samoin kuin puutarhuri vetää rikkakasvit maasta. Pelko ohjelmat näyttävät
moni juurisilta mustilta rikkakasveilta kun katsot niitä selvännäköisesti, tämä matriisinpoisto
ohjelma ei ole koskaan ollut ihmisten käytettävissä ennen kuin nyt. Se on aivan uusi. Pyydä
Djwhal Khul’ia ja Vywamus’sta vahvistamaan tämä ohjelma sisäiselle tasolle. Myös pyydä,
meditaatiossa, kaikkia sinun pelko ohjelmiasi poistettavaksi. Se auttaa, jos pystyt olemaan
täsmällisempi mitä haluat poistettavan, tämä työ voidaan tehdä kun olet emotionaalisessa
kriisissä tai kun tunnet olosi hyväksi ja tai haluat vain tehdä enemmän puhdistus työtä.
Äskettäin workshopissa(työpaja) missä Terri ja minä käsittelimme tätä aihetta Djwhal Khul
kertoi meille että yhdessä viikossa 45% meidän ydinpelostamme poistettiin, vedettiin ja
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täydellisesti pyyhittiin pois sielun kirjoista, tämä on melko epätavallista, ja olen varma että
sinä olet samaa mieltä. Se on sinun käytettävissäsi, vain pyydät. Kun teet tätä työtä tunnet
että hienoinen energia työskentelee kruunu chakrassasi. Niille jotka eivät ole selvännäköisiä
eivätkä voi nähdä sen tapahtuvan, vain luota että se tapahtuu. Voit myös pyytää että se
tehdään myös sinun nukkuessasi.
Ylösnousemusmenetelmänumero Seitsemän
Kutsu Arkkienkeli Metatron ja pyydä että hän lisää valon määrääsi sataprosenttisesti. Tämä
on yksi minun suosikki ylösnousemustekniikoistani ja käytän sitä kaiken aikaa, en käytä sitä
ainoastaan meditoidessani, vaan myös samalla kun katson televisiota vaimoni kanssa iltaisin.
Usko tai älä, osa minun parhaista valomäärän lisäämisistäni on tapahtunut tällaisina aikoina.
Minä uskon vakaasti ajankäytön hallintaan. Jotkut parhaista ylösnousemuksen
työskentelyistäni on tapahtunut seisoessani pankki -, ruokakaupan jonoissa ja juostessa.
Metatron on erittäin loistava Olento ja omaa suuria kykyjä valonteknologian alueella.
Ylösnousemustekniikka numero Kahdeksan
Mene Melchizedekin kultaiseen kammioon ja pyydä saada tulla vihityksi Melchizedekin
Maailmankaikkeuden LogonTasoon, Melchizedekiin Itseensä. Missä tahansa vihkimyksen
tasossa olet, sillä ei ole merkitystä. Pyydät vain saada aloittaa tämä prosessi ja pyydä hänen
siunaustaan. Melchizedek on Olento joka koko Maailmankaikkeuden sielu ja Melchizedekin
Taso, on se joka on kaikkien henkisten opetusten ydin, sisin olemus ja edellä kävijä
maaplaneetalla. Kuka paremmin voisi vihkiä tähän tasoon kuin Melchizedek Itse!!!
Ylösnousemuksentekniikka numero Yhdeksän
Kutsu omaa Mahtavaa Minä Olen Läsnäoloasi ja pyydä että kaikki sinun elektronisi pyörisivät
Ylösnousseiden Mestareiden taajuudessa.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kymmenen
Joka päivä, tee tätä mitä kutsun ”Ylösnousemuksen Kävely”. Tämä on myös yksi minun
suosikkini kaikessa henkisessä harjoittelussani ja on itse asiassa yksi minun päivän
suosikkiosuudestani. Aloita kävelysi kutsumalla yhtä ylösnousemuksen paikkaa tai pyytämällä
valon suihkua Metatron’lta, Mahatma’lta ja Melchizedek’ltä tai kaikilta kolmelta. Sitten vain
kävelet ja yritä pysyä vastaanottavaisempana kuin normaalisti, jos saat liian maskuliinisia tai
vilkkaita ajatuksia, voit katkaista energioita vähäksi aikaa. Tästä ei ole vahinkoa, voit kutsua
niitä uudelleen, jos tätä alkaa tapahtua. Tämä erityinen ylösnousemustekniikka on myös hyvää
harjoittelua ”keskittymiseen” kun käytät ylösnousemuksen paikkaa. Tällä tarkoitan, että osa
sinua voi olla ylösnousemuksen paikassa ja osa kävelee. On hyvä alkaa harjoittelemaan
tekemällä kahta asiaa heti tai samanaikaisesti jopa ennen ylösnousemustasi. Tällä haluan sanoa
että on myös mahdollista tehdä liian paljon ylösnousemuksen paikan toimintaa. Fyysinen keho
tarvitsee päivän aikana myös omaa luonnollista aikaa. Harjoittele paljon mutta pidä taukoa.
Energiat tavallisesti pysähtyvät omaan tahtiinsa aterioiden -, ajamisen aikana, ja enemmän
maskuliinisen aktiviteetin aikana.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksitoista
Kutsu Melchior, Lenduce, Vywamus ja Sanat Kumara ja pyydä heiltä Siriuksen korkeimman
yliopiston valon pakettien tiedon ankkurointia. Nämä ovat itse asiassa metafyysisiä
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valokirjepaketteja, jotka ovat ohjelmoitu meidän omaan tietokoneeseemme ja neljään kehon
järjestelmäämme. Joka ilta ennen nukahtamistasi pyydä saada matkustaa Siriukselle
osallistuaksesi korkeamman yliopiston oppitunneille.
Ylösnousemuksentekniikka Kolmetoista
Tee nämä meditaatiot jotka annan sinulle tässä ja minun kirjassani, erityisesti täydenkuun
aikaan joka kuukausi. Erityiset astrologiset päivät, Wesak, Joulu, Joulukuun 31:s, Pyhimysten
syntymäpäivät ja niin edelleen. Nämä erityiset päivät sallivat henkisten energioiden
alasvirtaamisen ja porttien avautumisen, ja erityisiä avautumisia, ne voivat tarjota suuren
määrän energiaa, joita joskus monien viikkojen meditointikaan ei kykene antamaan.
Ylösnousemuksentekniikka numero Neljätoista
Kutsu Vywamus, Sanat Kumara ja Djwal Khul ja omaa Mahtavaa Minä Olen Läsnäoloasi ja pyydä
heitä ankkuroimaan kehoosi sinun monadisi suunnitelma. Pyydä että tämä korvaa nyt edellisen
suunnitelmat joita olet työstänyt pois läpi kaikkien edellisten elämiesi. Tämä antaa sinulle
täydellisen suunnitelman työskennellä fyysisen kehosi kanssa. Monet ihmiset eivät koskaan
toivu kroonisista fyysisistä terveysongelmista tämän takia. Kutsu myös MAP
parantamisryhmää(Medical Assistance Program – Lääketieteellistä Apuohjelmaa) ja eeteristä
parannusryhmää korjaamaan kaikki mahdolliset vahingot eteerisestä kulkuneuvostasi, joka
tarvitsee korjausta kaikista aikaisemmista elämistäsi ja nykyisestä elämästäsi. Tämän
yksinkertaisen ylösnousemuksentekniikan arvoa ei voi yli arvostaa!! Kutsu Arcturianlaiset ja
pyydä että sinut otetaan ” Korjaamisen Kammioon” aina kun tarvitset fyysistä parannusta.
Ylösnousemuksentekniikka numero Viisitoista
Kutsu omaa Mahtavaa Minä Olen Läsnäoloasi, Vywamus ja Djwhal Khul ja pyydä heiltä että
sinun monadisi (henki tai Mahtava Minä Olen Läsnäolo)ankkuroidaan pysyvästi sinun fyysiseen
kulkuneuvoosi(kehoosi), tämä voidaan tehdä sinulle pyynnöstäsi. Tämä nopeuttaa suuresti
persoonallisuutesi, sielusi ja monadisi yhteensulautumisessa, joka on, totta puhuen, sitä mitä
ylösnousemus todella on.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kuusitoista
Pyydä joka ilta ennen nukkumaan menoa saada tulla kirjautuneeksi teleportaatio luokkiin
sisäisellä tasolla. Henkinen kehosi saa vastaanottaa kaiken tarvittavan tiedon, varastoidakseen
sen, kunnes olet valmis todella tekemään sen. Djwal Khul kertoi meille että realistisesti
tarvitaan melkein kokonaan ne seitsemän vihkimystä ja pitää olla jopa 96%:sta – 98%
valomäärästä todella tämän tehdäkseen. Teleportaatio on tietysti fyysisestä kehosta
siirtymistä, yhdestä paikasta toiseen. Teleportaatio ei ole vaatimus täydelliseen
seitsemänteen vihkimykseen. Se on valinnainen.
Ylösnousemuksentekniikka numero Seitsemäntoista
Pyydä saada tulla merkityksi, joko meditaatiossa tai ennen nukkumaan menoasi, Djwhal Khulin
toisen säteen valonmäärän rakentamisohjelmaan, sisäisellä tasolla. Tämä ohjelma on Djwhal
Khulin organisoima ja on paljon samanlainen kuin jos laitetaan suonensisäinen neula joka antaa
ravinteita sairaalapotilaalle. Nukkumisen aikana, valonmäärää tippuu sisälle asteittain ja
turvallisen määrän kaikille heille jotka ovat merkittyinä tähän ohjelmaan. Huolimatta siitä
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oletko henkilökohtaisesti yhdistetty Djwhal Khul’n ashramiin, niin kaikki ovat tervetulleita.
Seitsemän Säteen Chohanit lähettävät suurimman osan heidän oppilaistaan kouluttautumaan
Djwhal’n ashramiin. On hyvä työskennellä ja suosia erilaisia ohjelmia, käydä kaikissa
seitsemässä El Moryan, Kuthumin , Djwhal Khulin, Serapis Beyn, Paul Venetsialaisen, Hilarionin,
Jeesuksen ja Saint Germainin ashramissa.
Ylösnousemustekniikka numero Kahdeksantoista
Kutsu Vywamus ja Djwhal Khul ja pyydä Kosmisen Sydämen pysyvää ankkurointia. Tämä pyyntö
puhuu puolestaan mitä tulee sen aikomukseen ja tarkoitukseen.
Ylösnousemuksentekniikka numero Yhdeksäntoista
Kutsu Vywamus, Arkkienkeli Mikael ja Djwhal Khul ja pyydä heitä laittamaan suojauksen
kultainen kupoli ympärillesi jatkuvana suojauksena, ja pyydä että Vywamus laittaa Hänen
Kultaiset Kätensä verkoksi läpi koko kenttäsi ja pyydä että hän poistaa siitä kaikki
muukalaisimplantit, elementit, negatiiviset olemukset, energeettiset epätasapainot ja
eteeriset limat.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä
Pyydä kotiisi missä meditoit tai pidät kursseja, pysyvästi ylösnousemuksen pilari jonka
Ylösnousemuksen Mestarit pystyttävät, jos tarvitset, pystytä niitä kaksi, yksi meditointi
huoneeseesi ja toinen huoneeseen missä kokoontumiset tapahtuvat. Kun sinä kehityt, sinun
ylösnousemuksesi kehittyy. Kaikkia, jotka astuvat siihen autetaan ja kehitystä nopeutetaan.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä Yksi
Meditaatiosi lopussa kutsu, mitä minä kutsun ”mini- tornadoiksi” auttamaan sulauttamaan sinun
korkeammat kehosi, sinun neljän kehon järjestelmääsi(fyysiseen, emotionaaliseen,
mentaaliseen ja henki kehoihin). Mini tornadot ovat, äärettömän pieniä tornadoja, jotka
sekoittavat ja yhdistävät korkeimmat kehot alempiin kehoihin, nämä tornadot aivan kuin
ompelevat kaksi kehoa yhteen. He jotka ovat selvännäköisiä voivat selvästi nähdä mini
tornadot. Niille jotka eivät ole selvännäköisiä, vain usko että ne ovat siellä ja ankkuroimassa
sinun pyyntöäsi.
Ylösnousemustekniikka numero Kaksikymmentä Kaksi
Kutsu Helios ja pyydä Heliosta ankkuroimaan ja aktivoimaan sinun Ylösnousemuksen
ParantamisModulisi. Tämä Moduli on erityinen merkabah’n malli, joka voidaan ohjelmoida
pyynnöstä ylösnousemuksen aktivointia varten. Se voi olla myös erittäin hyödyllinen helpottaen
kaikkien tulevien tuli kirjeiden, avainkoodien ja pyhän geometrian ankkuroinnissa ja
herättämisessä, joista puhuin aikaisemmin.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä Kolme
Kutsu Mahatmaa ja omaa Mahtavaa minä Olen Läsnäoloasi ja pyydä antakharanasi ja
sateenkaarisiltasi laajentamista, molemmilla sekä henkilökohtaisella ja kosmisella tasolla, niin
suureksi että Jumalan suuruuden virta voi virrata sinun kenttääsi.
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Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä Neljä
Kutsu oma Mahtava Minä Olen Läsnäolosi ja monadisi ankkuroimaan ja aktivoimaan sinulle
yhtenäinen chkara, kun sinä ylösnouset, seitsemän chakraasi tulee yhdeksi pitkulaiseksi
chakraksi. Tämä voidaan pyytää ja asettaa paikoilleen ennen kuin ylösnouset, pyytämällä.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä Viisi
Kutsu Äiti Maa ja Arkkienkeli Sandalphon ja Khamel ja pyydä heitä linjaamaan sinun
henkilökohtaisen kundaliinisi planetaarisen kundaliinin kanssa, tämä helpottaa suuremman
energiamäärän kulkeutumisen jalka chakrojesi kautta, juuri chakraan ja maadoittaamaan.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä Kuusi
Kutsu Vywamus, Djwhal Khul ja Äiti Maa ja pyydä että sinun henkilökohtaiset energiasi
yhdistetään ja linjataan kahteentoista Elohimin tietokoneeseen maapallolla, jotka ovat
aktivoitumassa ja heräämässä seuraavan viiden vuoden aikana, kun nämä Elohimin tietokoneet
heräävät, tulee tapahtumaan vastaavanlainen aktivointi sinun olemuksesi sisällä.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä Seitsemän
Kutsu Melchizedek ja pyydä puhdistamaan sinun koko olemuksesi Hänen kultaisella liekillään ja
pyhällä tuhkalla, poistamaan kaikki epäpuhtaudet sinun neljänkehonjärjestelmästäsi, ja
poistamaan kaikki negatiivisen egon tahrat, ja pelkoon perustuvat reaktiot.
Ylösnousemuksentekniikka numero Kaksikymmentä Kahdeksan
Kutsu seitsemän Säteen Mestarit ja pyydä heitä loistamaan kolmannen silmäsi kautta ja
yhdistämään sateenkaarisillan ja antakharanan voiman, ylösnousemuksen valon pilariin. Pyydä
että tämä tehdään läpi koko chakra pilarisi, sielun kautta aina takaisin monadiin.
Yhteenveto
Kuten näet nämä ovat epätavallisia ylösnousemuksen työkaluja ja tekniikoita, harjoittele niitä
niin paljon kuin mahdollista
Dr.Joshua David Stone v.1996
OM MANI PADME HUM
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