« They did not know it was impossible, so they did it»
enses que Eivissa i els seus habitants poden canviar
alguna cosa en aquest món? Esdevenir un exemple
positiu d'éssers humans conscients ?
El moviment RISE-UP IBIZA pensa que sí.
Podem fer junts a Eivissa una cosa bona per a nosaltres
i per al món, per això proposem un experiment particular
que uneix al mateix temps la psicologia social, teràpia
col•lectiva, creences religioses, física quàntica i profecies
de Victòria de l'Amor i de la consciència humana.
els nostres cors són potents generadors de
camp electromagnètic que influeixen en el nostre cos físic,
mental i en el medi ambient. Quan els nostres cors
s'uneixen, creem junts una ressonància d'ones que
s'escampen en totes direccions. Estar enamorat o feliç,
meditar o pregar són estats amplificadors del camp-cor.
Eivissa, especialment es
Vedrà, són amplificadors energètics naturals, la mar és una
ressonadora d'ones ideal per a un fenòmen d'aquest
tipus".
: unir a Eivissa el màxim de cors meditant al
mateix temps, a les 20:20.
: obtenir una massa crítica de 144.000
persones meditant al mateix temps a l'illa per a que
l'experiment entri en ressonància amb l'event profétic més
conegut i esperat de la cultura occidental.
la ressonància de 144.000 cors units
meditant provocaran una reacció en cadena, un efecte
papallona molt positiu per a l'illa, l'humanitat i el planeta.
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Posar l'alarma tots els dies a dues hores: 20:18 i
.
Quan soni la primera alarma, tens dos minuts per a
deixar qualsevol cosa que estiguis fent i preparar-te
per a la conexió. Pots compartir la teva conexió amb
amics, família o persones malaltes.
Quan soni la segona alarma, obre el teu cor i entra en
ressonància amb les teves millors vibracions.
Comparteix el teu amor i consciència per a tu, per al
planeta i els que t'estimes.

Aquest nombre representa:
El nombre d'habitants d'Eivissa des d'el 6 d'abril de
2014 aproximadament.
El nombre de 'fils de llum' que composen el nostre cos
de Llum i constitueixen els meridians de l'acupuntura.
El nombre de pètals del txakra corona.
Unitat de temps astronòmic anomenat baktum en el
calendari Maia.
Nombre de mestres ascenduts transreligiosos del
palau de Shamballa.
El nombre de participants que haurien de "salvar a
l'humanitat" i "obrir les portes del Paradís" segons la
profecía bíblica de Sant Joan anomenada Apocalipsi.
El nombre de cristalls de quars del software quàntic
del Planeta Terra que està a 2000 metres a baix d'es
Vedrà.
La Divina Ressonància, un codi de trobada galàctic, el
títol d'un llibre: 'L'AnarChrist et les 144.000 sauveurs'
Una ressonància de símbols per a una ressonància de
consciència humana, mitjançant una meditació diària
sincronitzada fins a arribar a una massa crítica.
En 2020 Rise Up proposa trobades per a estar junts
físicament i amplificar l'experiment dels nostres cors units
amb savis representants de cultures del món, científics i
terapeutes. El nostre objectiu per a obtenir el màxim efecte
dòmino:
Efecte dòmino 1: Reunir 5040 persones per a meditar,
al mateix temps i al mateix lloc. 5040 persones són el
3,5% de 144.000 persones que representen la població
d'Eivissa més o manco - El 21, 22 , 23 i 24 de maig al
hipódromo de San Rafel.
Aquest ant tindrem el suport de Nassim Haramein i
Philippe Bobola (professores d'Universitat de física
quàntica) per a demostrar i validar l'experiment d'Eivissa i
la meditació sincronitzada. També, com cada any, xamans
de Mongòlia, Dogon d'Àfrica, Celtes, ..., i terapeutes
d'Eivissa suportaran aquest experiment i compartiran
coneixements, saviesa i cerimònies.
Efecte dòmino 2 : 21 de juny a Eivissa
Reunir 144.000 persones a Eivissa per a meditar al
mateix temps i al mateix lloc tots junts a les 20:20
Aquest seria l'objectiu final per a ressonar i portar a
terme l'experiment.
Gràcies per participar, compartir i unir el vostre cor
amb els nostres
Per a una Victòria de l'Amor, per a la nostra evolució
de consciència, per a fer d'Eivissa una 'capital de Pau', un
centre de sanació i despertar
Més informació en www.riseupibiza.org , our social
canal youtube, Facebook, instagram, Twitter
Contacte : +34 6 722 899 558

