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NOI PARADIGME, PENTRU UN VIITOR MAI LUMINOS, MAI SĂNĂTOS
NEW PARADIGMS FOR BRIGHTER, HEALTHIER FUTURES

CO-CREAREA PARADISULUI PERSONAL
ŞI GLOBAL : CO-CREATING PERSONAL & GLOBAL PARADISE
Dedicat co-creării armonioase a păcii permanente, astfel ca Pământul să se poată
înălţa într-o paradigmă superioară şi să rămână înălţat. AMBASADA PĂCII se ocupă de
adunarea şi instruirea AMBASADORILOR PĂCII şi DIPLOMAŢILOR IUBIRII, în scopul
precis de a cerceta şi de a materializa diverse programe de armonizare ce vor crea în
mod practic această stare de pace permanentă.
Dedicated to the harmonious co-creation of permanent peace so that Earth can rise
into a higher paradigm and stay risen, the EMBASSY OF PEACE is involved in the
gathering and training of AMBASSADORS OF PEACE & DIPLOMATS OF LOVE for the
express purpose of instigating, and manifesting to completion, various harmonization
programs that will pragmatically create this state of lasting peace.
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PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & PORTALS OF POSSIBILITY
At the Embassy of Peace, we believe that in order to refine a world – so that it operates more harmoniously for
all – we need to refine or ascend the individual. Hence we offer two in depth training programs that are
specifically designed to deliver physical, emotional, mental and spiritual fitness and health.
These PROGRAMS are:The Diplomats of Love Personal Fine-Tuning Program
The Ambassadors of Peace Global Gathering and Training Program
Along with our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace Programs we also are focused on bringing to
successful completion three specific Harmonization PROJECTS that are designed to eliminate war, terrorism,
violence, poverty and hunger issues PLUS prepare earth for a more civilized future.
These are:The Prana Program and
The Madonna Frequency Planetary Peace Program
The Inter-Planetary Project
In this presentation we will address three additional HARMONIZATION PROGRAMS that form the basis of the
Holistic Education Program offered at the EMBASSY OF PEACE. These are:The Personal Harmonization Program
The Global Harmonization Program and the
Universal Harmonization Program
3 PROGRAMS with 3 pragmatic PROJECTS with specific agendas that are currently being implemented by well
trained individuals who align with the principles and vision of the EMBASSY OF PEACE.
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PROGRAME DE PACE, PROIECTE PRACTICE & PORTALURI DE POSIBILITATE
La Ambasada Păcii, noi suntem de părere că pentru a perfecţiona o lume – astfel încât să funcţioneze într-un
mod mai armonios pentru toată lumea – trebuie să perfecţionăm sau să înălţăm individul. De aceea, oferim două
programe de instruire aprofundate ce sunt create în mod special pentru crearea unei stări de sănătate şi fitness
la nivel fizic, emoţional, mental şi spiritual.
Aceste PROGRAME sunt:Programul Personal de Acordare-fină a Diplomaţiilor Iubirii
Programul Global de Adunare şi de Instruire a Ambasadorilor Păcii
Pe lângă Programele noastre pentru Diplomaţii Iubirii şi Ambasadorii Păcii, ne-am angajat să
materializăm şi trei PROIECTE de Armonizare specifice, create să elimine problemele legate de
război, terorism, violenţă şi sărăcie PLUS să pregătim Pământul pentru un viitor mai civilizat.
Acestea sunt:Programul Pranic şi
Programul de Pace Planetară al Frecvenţei Madonei
Proiectul Inter-Planetar
În această prezentare, vom discuta şi despre alte trei PROGRAME de ARMONIZARE ce formează baza Programului
de Educaţie Holistică oferit de AMBASADA PĂCII. Acestea sunt:Programul de Armonizare Personală
Programul de Armonizare Globală
Programul de Armonizare Universală
3 PROGRAME cu 3 PROIECTE ce au agende specifice, implementate în prezent de către persoane bine instruite,
care sunt în acord cu principiile şi viziunea AMBASADEI PĂCII.
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Sănătate & Fericire; Pace & Prosperitate pentru toţi, de către toţi/
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PROGRAMUL PRANIC: Proiectul
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E-book at: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
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http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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ÎN CURÂND, INFORMAŢII DESPRE CURSURI & PROGRAME DE TRAINING/
COURSE DATA & TRAINING PROGRAM TO COME

PROGRAM INTERPLANETAR & UNIVERSAL
Viitorul Pământului, a deveni membri ai Lumilor Civilizate/
INTERPLANETARY & UNIVERSAL PROGRAM
Earth’s Future
Taking our Place among Civilized Worlds

REALITĂŢI EXTRATERESTRE, MULTI-VERSURI, TĂRÂMURI INTERDIMENSIONALE
contact (telepatie) & comunicare planuri & pregătire personală & planetară/
EXTRATERRESTRIAL REALITIES, MULTI-VERSES, INTER-DIMENSIONAL REALMS
contact (telepathy) & communication agendas & personal & planetary preparation
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CELE 5 CĂRĂRI ALE ELIZEULUI/THE 5 PATHWAYS OF ELYSIUM

PROGRAMUL UNIVERSAL: Viitorul Pământului/
UNIVERSAL PROGRAM
Earth’s Future

Câmpul Iubirii, Câmpul Compasiunii,
Câmpul Sănătăţii şi Armoniei, Câmpul Graţiei, Câmpul Libertăţii/
The Field of Love, The Field of Compassion,
The Field of Health & Harmony,
The Field of Grace, The Field of Freedom
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VOR URMA MAI MULTE DESPRE AMBASADA PĂCII/
Programele de training personalizat pentru Ambasadorii Păcii
şi Diplomaţii Iubirii se vor face prin Internet sau direct cu Jasmuheen/
STAY TUNED FOR MORE ON THE EMBASSY OF PEACE
Personalized Training programs for Peace Ambassadors
& Diplomats of Love will occur via online or with Jasmuheen in person

E-BOOK THE PRANA PROGRAM (PROGRAMUL PRANIC) at:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
FREE E-BOOK: MADONNA FREQUENCY PLANETARY PEACE PROGRAM
(PROGRAMUL DE PACE PLANETARĂ AL FRECVENŢEI MADONEI) at:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
ALSO READ THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGY (TRILOGIA BIOCÂMPURI ŞI EXTAZ) at:Paperback copy can be purchased at: http://www.lulu.com/content/850017
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At the EMBASSY OF PEACE we classify an Ambassador of Peace as someone who is actively
involved in creating a peace filled world – personally and globally – in a harmonious way that
honors all life.
The PEACE AMBASSADOR’S PROGRAM has three levels with each section having basic
training in understanding and applying Inter-dimensional Field Science (I.D. Science).
☺ Level 1:- AP – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION
PROGRAM for self and others
☺ Level 2:- AP – Understanding, influencing and directing the GLOBAL HARMONIZATION
PROGRAM
☺ Level 3:- AP – Understanding, influencing and directing the UNIVERSAL
HARMONIZATION PROGRAM
The outcome of this training is that the Ambassador has all the tools to live permanently in a state
of the deepest contentment and peace, with absolute clarity of vision and purpose, where they
feel fulfilled, healthy, happy and in harmony with all.
As such they are effective and efficient on both personal and political levels.
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La AMBASADA PĂCII, Ambasadorul Păcii este considerat a fi persoana care este implicată activ
în crearea unei lumi pline de pace – la nivel personal şi global – într-un mod armonios, care să
onoreze tot ce înseamnă viaţă.
PROGRAMUL AMBASADORULUI PĂCII are trei niveluri, fiecare secţiune oferind instruire
de bază pentru înţelegerea şi aplicarea Ştiinţei Câmpului Inter-dimensional (Ştiinţa I.D.).
☺ Nivelul 1:- AP – Înţelegerea şi aplicarea PROGRAMULUI DE ARMONIZARE PERSONALĂ,
pentru propria persoană şi pentru ceilalţi
☺ Nivelul 2:- AP – Înţelegerea, influenţarea şi dirijarea PROGRAMULUI DE ARMONIZARE
GLOBALĂ
☺ Nivelul 3:- AP – Înţelegerea, influenţarea şi dirijarea PROGRAMULUI DE ARMONIZARE
UNIVERSALĂ
Rezultatul acestui trening este acela că Ambasadorul are toate uneltele necesare pentru a trăi în
permanenţă în cea mai profundă stare de mulţumire şi pace, având o viziune şi un scop de o
claritate absolută, simţindu-se împlinit, sănătos, fericit şi în armonie cu toate.
Astfel, este eficient şi util, atât la nivel personal, cât şi politic.
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•

The aim of this training program is also for the Ambassador to have a minimum
calibration level of 500 as explained in Jasmuheen’s book The Law of Love. This is the
calibration of someone who is wise, compassionate and loving, someone worthy and
able to fulfill political-type roles for the highest good of all. A person can be an
Ambassador of Peace who has done basic fine-tuning with the Diplomats of Love
program, or just a Diplomat of Love.

•

All people undergoing training with the EMBASSY OF PEACE must first take the
Diplomats of Love base program before moving on for further fine-tuning as an
Ambassador of Peace.

•

Each Ambassador of Peace will also be trained in working with and harmonizing group,
community and global fields plus they will gain a good understanding in interdimensional protocol as we join with more civilized worlds. Training will also be given
in working with extra-terrestrial intelligence and how to utilize higher forms of
communication.
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Obiectivul acestui program de training este şi ca Ambasadorul să aibă un nivel de calibrare
de minim 500, aşa cum se explică în cartea lui Jasmuheen: Legea Iubirii. Aceasta este
calibrarea unei persoane înţelepte, pline de compasiune şi de iubire, o persoană demnă şi
capabilă de a avea roluri de tip politic, pentru binele cel mai înalt al tuturor. O persoană
poate fi un Ambasador al Păcii care a făcut acordare-fină de bază prin programul pentru
Diplomaţii Iubirii, sau doar un Diplomat al Iubirii.
Toate persoanele care urmează cursurile AMBASADEI PĂCII trebuie să urmeze mai întâi
programul de bază pentru Diplomaţii Iubirii, înainte de a trece mai departe la acordareafină, în calitate de Ambasador al Păcii.
Fiecare Ambasador al Păcii va învăţa şi să armonizeze şi să lucreze cu câmpurile de grup,
comunitare şi globale şi va ajunge să cunoască bine protocolul inter-dimensional, pe
măsură ce ne alăturăm unor lumi mai civilizate. Va învăţa şi cum să lucreze cu
inteligenţa extraterestră şi cum să folosească forme superioare de comunicare.
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The DIPLOMAT’S OF LOVE PROGRAM also has three levels with each section having
basic training in understanding and applying Inter-Dimensional Field Science (I.D.);
and while it is less political in orientation, it is still designed to deliver similar results
i.e. a healthier, happier more effective individual who is less dependant on external
resources and thus more in harmony with all.
Level 1:- DL – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION
PROGRAM
Level 2:- DL – Understanding and being active without effort in the GLOBAL
HARMONIZATION PROGRAM
Level 3:- DL – Understanding and being active in the UNIVERSAL HARMONIZATION
PROGRAM
As the Diplomat of Love program is apolitical, there is no calibration testing required as the
main indicator of success with this is a constant flow of Grace in a person’s life. If
Grace is not flowing then the individual’s personal model of reality will need adjusting.
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Şi PROGRAMUL DIPLOMATULUI IUBIRII are trei niveluri, fiecare secţiune oferind
instruire de bază în cunoaşterea şi aplicarea Ştiinţei Câmpului Inter-dimensional (I.D.);
deşi are o orientare mai puţin politică, este creat tot pentru obţinerea aceloraşi rezultate
(cum ar fi: o persoană mai sănătoasă, mai fericită şi mai eficientă, care să depindă mai
puţin de resursele exterioare, armonizându-se astfel mai mult cu tot ce o înconjoară).
☺ Nivelul 1:- DI – Înţelegerea şi aplicarea PROGRAMULUI de ARMONIZARE
PERSONALĂ
☺ Nivelul 2:- DI – Înţelegerea şi activitatea fără efort în PROGRAMUL de
ARMONIZARE GLOBALĂ
☺ Nivelul 3:- DI – Înţelegerea şi a fi activ în PROGRAMUL de ARMONIZARE
UNIVERSALĂ
Întrucât programul Diplomatului Iubirii este apolitic, nu este nevoie de testarea calibrării,
deoarece principalul indicator al succesului este fluxul constant de Graţie în viaţa
persoanei respective. Dacă Graţia nu este prezentă, atunci modelul personal de realitate
al persoanei va trebui ajustat.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM
At the EMBASSY OF PEACE our fine-tuning and training programs begin with basic
PERSONAL HARMONIZATION where our Diplomats and Ambassadors are provided
with pragmatic tools plus holistic education that is based on Inter-Dimensional Field
Science. When applied these will allow us to harmonize our own internal energy flow and
also have our presence harmonize the world.
There are three aspects to discuss in this section of personal attunement.
☺ The Luscious Lifestyle Program to get us fit and healthy on all levels from the physical to
the spiritual – i.e. the efficient and effective use of time as discussed in the Biofields
Series.
☺ Attitudes & Intentions - fulfilling our potential on physical, emotional, mental and spiritual
levels PLUS understanding and utilizing the Science if I.D.
☺ Designer outcomes – conscious co-creation with incredible results.
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AMBASADA PĂCII - PROGRAMUL de ARMONIZARE PERSONALĂ
La AMBASADA PĂCII, programele noastre de acordare-fină şi de training încep cu
ARMONIZAREA PERSONALĂ de bază, în care Diplomaţilor şi Ambasadorilor noştri li
se oferă instrumente practice şi educaţie holistică bazate pe Ştiinţa Câmpului Interdimensional. După aplicarea lor, ele ne vor îngădui să ne armonizăm propriul flux energetic
intern şi, totodată, ca prezenţa noastră să armonizeze întreaga lume.
În această secţiune de acordare personală, sunt trei aspecte de discutat:
☺ Programul unui mod de viaţă plin de împliniri care să ne facă să fim în formă şi sănătoşi la
toate nivelurile, de la cel fizic la cel spiritual – adică folosirea eficientă şi constructivă a
timpului, aşa cum se discută în Seria Biocâmpuri şi Extaz.
☺ Atitudini & Intenţii – îndeplinirea potenţialului nostru la nivel fizic, emoţional, mental şi
spiritual PLUS înţelegerea şi întrebuinţarea Ştiinţei I.D.
☺ Rezultate dorite – co-creare conştientă, cu rezultate incredibile.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM
Research conducted by Peace Ambassador Jasmuheen over a period of 44 years has
found that a way to have our presence nourish our world is by increasing our Chi
flow. This in turn will increase our personal health and happiness levels and so we
will look at this in detail in the Global Harmonization Prana Program Training.
Her research has also determined that one of the main ways to increase our health and
happiness levels is to become physically, emotionally, mentally and spiritually fit
and that we can achieve this fitness by how we spend our time and the lifestyle we
develop as a consequence.
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AMBASADA PĂCII - PROGRAMUL de ARMONIZARE PERSONALĂ
Prin cercetările efectuate de Ambasadoarea Păcii, Jasmuheen, de-a lungul a 44 de ani,
s-a descoperit că una dintre modalităţile prin care ne putem hrăni lumea este de a
ne mări fluxul de Chi. În schimb, acest proces ne va îmbunătăţi nivelurile
personale de sănătate şi fericire, motiv pentru care vom analiza acest lucru în
detaliu în Programul Pranic de Training pentru Armonizarea Globală.
Cercetările ei au constat şi că una dintre principalele modalităţi de a ne îmbunătăţi
nivelurile de sănătate şi de fericire este de a fi într-o bună formă fizică, emoţională,
mentală şi spirituală, formă ce poate fi dobândită prin modul în care ne petrecem
timpul şi prin stilul de viaţă pe care îl dezvoltăm ca o consecinţă a acestui lucru.
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THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM
for Personal Health & Happiness
Step one for both our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace is to begin the
immediate application of the following 8 points:Meditation.
Prayer.
Mind Mastery & Conscious Programming.
A vegetarian diet where possible.
Exercise.
Service.
Time in silence in nature.
The use of devotional or sacred music.
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PROGRAMUL UNUI MOD DE VIAŢĂ PLIN DE ÎMPLINIRI
pentru sănătate & fericire personală
Primul pas atât pentru Diplomaţii Iubirii, cât şi pentru Ambasadorii Păcii este de a începe
să aplice imediat următoarele 8 puncte:♥ Meditaţie.
♥ Rugăciune.
♥ Stăpânirea minţii & Programare conştientă.
♥ Dietă vegetariană, unde se poate.
♥ Exerciţiu fizic.
♥ Serviciu.
♥ Timp petrecut în tăcere, în natură.
♥ Folosirea muzicii religioase sau sacre.
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Elaborating on these 8 points further as they apply to our Diplomats and Ambassadors:1.

Meditation. Basically this means – sit down, shut up and be still and silent for a period of
time every morning and if possible also every evening. Do this with an intention to hear,
feel, sense and know the already enlightened aspect of your own nature. This pure and
perfect part of all people will grow and blossom when it is focused upon and this is due to
the universal law of resonance. Instruction re the detailed of use of this will be provided
through the Ambassadors and Diplomats Training modules.
NOTE: We recommend that you ask the UFI to bring you the perfect meditation tools so that
you can fully explore your ascended nature. While waiting for these to come we suggest
you practice utilizing the breathing tools that we offer in the section on GLOBAL
HARMONIZATION and THE PRANA PROGRAM.
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Detalierea acestor 8 puncte, aşa cum se aplică ele în cazul Diplomaţilor
şi Ambasadorilor noştri:1.

Meditaţie. În esenţă, meditaţia înseamnă: aşează-te, stai liniştit şi în tăcere, pentru o anumită
perioadă de timp, în fiecare dimineaţă şi, dacă se poate, şi în fiecare seară. Emite intenţia de a
auzi, de a simţi, de a percepe şi de a cunoaşte aspectul deja iluminat al propriei tale naturi.
Această parte pură şi perfectă a tuturor oamenilor se va dezvolta şi va înflori atunci când este
căutată, lucru care se datorează legii universale a rezonanţei. Pregătirea referitoare la
aplicarea meditaţiei va fi oferită în cadrul modulelor de training
pentru Diplomaţi şi Ambasadori.

NOTĂ: Vă recomandăm să-i cereţi Câmpului Universal de Inteligenţă să vă aducă instrumentele
perfecte de meditaţie, astfel încât să vă puteţi explora pe deplin natura înălţată. În timp ce le
aşteptaţi să apară, vă sugerăm să exersaţi, folosind instrumentele de respiraţie pe care le
oferim în secţiunea despre ARMONIZAREA GLOBALĂ şi PROGRAMUL PRANIC.
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The LUSCIUS LIFESTYLES 8 Point Program - continued:2. Prayer. In this sense we mean establishing intelligent communion with the UF.I. the
Universal Field of Infinite love and intelligence that responds to the thoughts and feeling
patterns of all life forms.
3. Mind Mastery & Conscious Programming. This means using the mind as our servant rather
than being the servant of our mind. It also means letting go of all limited and negative
thinking and by studying inter-dimensional field science as provided by the Embassy –
understanding the power of mind in reality creation.
Detailed instruction in all of this will be provided through the Ambassadors and Diplomats
Training modules.
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Programul în 8 puncte al unui mod de viaţă plin de împliniri - continuare:2. Rugăciune. Prin asta ne referim la stabilirea unei comuniuni inteligente cu C.U.I. –
Câmpul Universal de Iubire şi Inteligenţă Infinite – ce răspunde la gândurile şi tiparele
de simţire ale tuturor
formelor de viaţă.
3. Stăpânirea minţii & Programarea conştientă. Se referă la a ne folosi mintea ca pe
servitorul nostru şi nu de a fi servitorul propriei minţi. Mai presupune şi renunţarea la
tot ce înseamnă gândire limitată şi negativă, prin studiul ştiinţei câmpului interdimensional, aşa cum o oferă Ambasada – înţelegerea puterii minţii în crearea
realităţii.
Informaţii detaliate despre toate acestea vor fi oferite prin modulele de training
pentru Ambasadori şi Diplomaţi.
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The Luscious Lifestyles Program continued ...
4. A vegetarian diet where possible. Begin to lighten up your diet. Eat smaller amounts and less often
and refine it until you firstly vegetarian, then vegan, then on raw food only, then on juice and then
eventually mainly only prana and eating only now and then for the pure pleasure of it. (Before
attempting to live purely on prana, make sure you have researched this fully and applied all the
programs and training so it is safe for your system.)
Again detailed instruction re how to do this will be provided through the Ambassadors and Diplomats
Training modules.
5. Exercise. Treat the body as a Temple that houses our enlightened – ascended nature. Find a
combination of exercises from tai hi, yoga, qigong etc and even dance and weight training that
allows you to create a strong and fit physical system in an enjoyable way.
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Programul unui stil de viaţă plin de împliniri, continuare…
4. Dietă vegetariană, unde se poate. Începe să-ţi simplifici dieta. Consumă cantităţi mai mici de
mâncare şi mai rar şi simplifică-ţi alimentaţia până când devii la început vegetarian, apoi vegan,
iar apoi ajungi să consumi doar alimente crude, apoi doar sucuri şi, în cele din urmă, numai prana
şi gustări ocazionale, din simplă plăcere. (Înainte de a încerca să trăieşti doar cu prana,
asigură-te că te-ai informat bine în legătură cu acest tip de alimentaţie şi că ai aplicat toate
programele şi instrucţiunile, astfel încât să nu prezinte niciun pericol pentru sistemul tău.)
La fel, informaţii detaliate despre cum poate fi realizat acest lucru vor fi oferite prin intermediul
modulelor de training pentru Ambasadori şi Diplomaţi.
5. Exerciţiu fizic. Tratează-ţi trupul ca pe un Templu ce ne găzduieşte natura iluminată – înălţată.
Găseşte o combinaţie de exerciţii din tai chi, yoga, qigong etc., dansează, sau ridică greutăţi
pentru a putea crea un sistem fizic puternic şi în formă, într-un mod care să-ţi facă plăcere.
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The Luscious Lifestyles Program continued ….
6. Service. Ambassadors of peace and Diplomats of love who support the EMBASSY OF
PEACE paradigm have discovered that a sincere hearted commitment to service
attracts to us a strong wave of Grace so that our service work in the world unfolds with
great ease and joy.
7. Time in silence in nature. Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are considerate
of their environment and love honor and respect all life. Time in silence allows us to
not just absorb more Earth prana but to also become more conscious of our planet in a
positive way.
8. The use of devotional or sacred music. Two of the most beautiful frequencies that our
Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are compassion and devotion. A well
tuned heart centre that is pure attracts powerful support in the realm of service.
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Programul unui stil de viaţă plin de împliniri, continuare…
6. Serviciu. Ambasadorii Păcii şi Diplomaţii Iubirii ce susţin paradigma AMBASADEI PĂCII
au descoperit că angajamentul sincer, din inimă de a servi atrage spre sine un val puternic
de Graţie, astfel că munca pe care o facem în lume se desfăşoară cu multă uşurinţă şi
bucurie.
7. Timp petrecut în tăcere, în natură. Ambasadorii Păcii şi Diplomaţii Iubirii au grijă de mediul
lor înconjurător şi iubesc, respectă şi onorează tot ceea ce înseamnă viaţă. Timpul petrecut
în tăcere nu numai că ne permite să absorbim mai multă prana a Pământului, ci şi să
devenim mai conştienţi de planeta noastră, într-un mod pozitiv.
8. Folosirea muzicii religioase sau sacre. Două dintre cele mai frumoase frecvenţe pe care le
accesează Ambasadorii Păcii şi Diplomaţii Iubirii sunt compasiunea şi devotamentul.
Centrul inimii bine acordat, un centru pur, atrage un sprijin puternic în tărâmul serviciului.
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM:-

The daily practice of these 8 points will make us healthy, happy and harmonized within and
without and as we change so do our societies. By refining ourselves energetically we also
release our highest potential and experience who we really are, the Self that breathes us and
gives us life. Now we know how to activate this Divine power that lies within – our DOW – by
frequency matching with it via our lifestyle, then the next question may be “What’s in it for
me?” Apart from the overwhelming joy and fulfillment, the practice of L.L.P. en masse will
• eliminate all war and violence and hence bring world peace, as inner peace brings outer peace
• eliminate dis-ease by acting as a system of preventative medicine hence it will
• save governments and taxpayers billions of dollars on traditional and alternative health care
systems; as L.L.P. delivers to each person improved health and vitality on all levels.
•The main benefit of the practice of L.L.P. is that people’s needs and desires are satisfied on the
deepest levels so that they naturally become more altruistic and caring towards all thus
promoting global harmony.
• L.L.P. increases communication with the Divine Self as the perfect inner teacher who will then
guide each person to always be in the perfect place at the perfect time doing the perfect things
for themselves and their planet.
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BENEFICIILE PROGRAMULUI UNUI STIL DE VIAŢĂ PLIN DE ÎMPLINIRI (L.L.P. – The Luscious
Lifestyle Program):Practicarea zilnică a acestor 8 puncte ne va face să fim sănătoşi, fericiţi şi armonizaţi în interior şi în exterior,
iar, pe măsură ce noi ne schimbăm, se vor schimba şi societăţile noastre. Rafinându-ne la nivel energetic ne
eliberăm şi potenţialul nostru deplin şi experimentăm cine suntem noi cu adevărat – Sinele care ne respiră şi ne
dă viaţă. Acum ştim cum să activăm această putere Divină ce locuieşte în interior – DOW-ul nostru – prin a fi
compatibili cu frecvenţa Sa, prin stilul de viaţă pe care îl adoptăm. Dar următoarea întrebare ar putea fi: “Iar eu
ce câştig din asta?” Pe lângă sentimentele copleşitoare de bucurie şi de împlinire, practicarea în masă a L.L.P.:
• va elimina în întregime războiul şi violenţa şi, prin urmare, va aduce pacea în lume, întrucât pacea din interior
creează pace în exterior
• va elimina boala (dis-confortul) acţionând ca un sistem de medicină preventivă, lucru care
• va economisi guvernelor şi contribuabililor miliarde de dolari cheltuiţi pe serviciile medicale tradiţionale şi
alternative; întrucât L.L.P. creează mai multă sănătate şi vitalitate, pe toate nivelurile.
• Principalul avantaj al practicării L.L.P. este că nevoile şi dorinţele oamenilor sunt satisfăcute la cele mai
profunde niveluri, făcându-i să devină în mod firesc mai altruişti şi mai grijulii faţă de toată lumea, răspândind
astfel armonia globală.
• L.L.P. îmbunătăţeşte comunicarea cu Sinele Divin care devine învăţătorul lăuntric perfect ce va călăuzi apoi
fiecare persoană să fie mereu la locul potrivit, la momentul potrivit, realizând lucrurile perfecte pentru ele însele
şi pentru planeta lor.
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM continued:-

L.L.P. activates the four-fifths of the brain we usually don’t use which houses our higher
mind and higher nature consciousness.
•L.L.P. is the lifestyle that people use to access the Divine Nutrition channel. This choice
saves us lots of money, gives us lots more time and has huge long term benefits for our
global economy and environment.
•L.L.P. moves its practitioner beyond ego, pride, greed, materialism, power games and the
baser nature of the lower mind. While humanity may lack the discipline or even the skill of
a highly trained adept, all have DOW power which can be released at will. The practice of
L.L.P. releases this power more effectively than we can imagine.
•The sincere practice of L.L.P. will move us into a state of such satisfaction that we are free
from all desires. We also become more detached, discerning, impeccable and filled with
love.
NOTE: These details of The Luscious Lifestyle Program are now offered freely by the
EMBASSY OF PEACE so that those interested in our agendas and projects can begin their
own process of refinement by experiencing the benefits of living points 1 to 8.
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BENEFICIILE PROGRAMULUI UNUI STIL DE VIAŢĂ PLIN DE ÎMPLINIRI,
continuare:• L.L.P. activează cele patru cincimi ale creierului pe care nu le întrebuinţăm în mod obişnuit şi
care ne găzduiesc mintea superioară şi conştiinţa naturii noastre superioare.
• L.L.P. este stilul de viaţă pe care oamenii îl folosesc pentru a accesa canalul Nutriţiei Divine.
Această alegere ne face să economisim mulţi bani, ne oferă mai mult timp liber şi prezintă
avantaje majore pe termen lung pentru economia noastră mondială şi pentru mediul înconjurător.
• L.L.P. îşi poartă practicantul dincolo de ego, mândrie, lăcomie, materialism, jocuri ale puterii şi
natura joasă a minţii inferioare. Chiar dacă se poate ca omenirii să-i lipsească disciplina sau chiar
şi aptitudinile unui maestru bine instruit, cu toţii avem puterea DOW ce poate fi eliberată fără
restricţii. Practicarea L.L.P. eliberează această putere mai eficient decât ne putem imagina.
• Practicarea cu sinceritate a L.L.P. ne va transpune într-o stare atât de satisfăcătoare, încât vom fi
eliberaţi de toate dorinţele. Totodată, devenim mai detaşaţi, avem mai mult discernământ, suntem
mai impecabili şi mai plini de iubire.
NOTĂ: Aceste detalii despre Programul unui mod de viaţă plin de împliniri sunt oferite acum
gratuit de către AMBASADA PĂCII, astfel ca cei interesaţi de agenda şi proiectele noastre să-şi
poată începe propriul proces de rafinare, experimentând beneficiile prezentate de practicarea celor
8 puncte.
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GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM
PROJECT NO 1 OF THE EMBASSY OF PEACE is THE PRANA PROGRAM – this is a project that is designed
to minimize and eventually eliminate any limiting health & global hunger issues. For a brief look at this go to:
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen
The following is an extract from THE PRANA PROGRAM book as it deals with Third World feeding programs.
The Prana Program for World Health & Hunger Challenges
Specializing in Third World countries – to be used in conjunction
with existing aid and resource redistribution programs. Researched and written by Jasmuheen and the Cosmic Internet
Academy, as presented to The Society for Conscious Living at the United Nations Building, Vienna November 2005,
after 12 years of trial and error in the west among 30,000 people.
E-BOOK THE PRANA PROGRAM at:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
Free –book covering our Third World Feeding Program at:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-PROGRAM-Project-1TWF.pdf
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PROGRAMUL DE ARMONIZARE GLOBALĂ
PROIECTUL NR. 1 AL AMBASADEI PĂCII este PROGRAMUL PRANIC – acesta este un proiect creat
să reducă şi în cele din urmă să elimine orice probleme limitatoare de sănătate & legate de foametea din lume.
Pentru a vedea pe scurt despre ce este vorba, vizitaţi:
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen
Urmează un fragment din cartea PROGRAMUL PRANIC în care sunt prezentate programele de alimentaţie
pentru Lumea a Treia.
Programul Pranic pentru problemele legate de sănătatea şi de foametea de la nivel mondial
Program specializat pentru ţările din lumea a treia şi pentru a fi folosit alături de programele deja existente,
de sprijin şi de redistribuire a resurselor
Cercetat şi scris de Jasmuheen şi de Academia Cosmică pe Internet, aşa cum a fost prezentat la Societatea
pentru un Trai Conştient – Clădirea Naţiunilor Unite, Viena, noiembrie 2005, după 12 ani în care am aplicat,
în Occident, printre 30.000 de oameni, metoda aproximărilor succesive.
E-BOOK PROGRAMUL PRANIC, la:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
Carte gratuită ce prezintă complet Programul de Alimentaţie pentru Lumea a Treia, la:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-PROGRAM-Project1-TWF.pdf
Cartea a fost publicată şi la Editura For You
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THE PRANA PROGRAM
The Prana Program manual is the compilation of over 33 years of personal trial and
experimentation by Peace Ambassador Jasmuheen as she lived the lifestyle to allow this
alternate form of nourishment to be available for individuals in the west. Everything you need
to know about prana. Alternate Energy for the New Millennium, including a practical Prana
Program for eliminating hunger in Third World countries.
Can we eliminate all health & hunger challenges on our planet? Is there a way of satiating
everyone’s physical, emotional, mental and spiritual hungers and do it in a way that creates
peace and harmony in our world?
After over a decade of experiential research in the field of alternate nourishment utilizing chi
or prana – also known as cosmic particles – Jasmuheen as leading researcher in this field, now
puts forth a program to do just that. Specializing in Third World countries, THE PRANA
PROGRAM e-book is an encyclopedia type compendium of ‘everything you always wanted
to know about prana and more’. Styled in Question & Answer format this book covers
alternate methods of nourishing and even hydrating the body using an inner energy source
already produced in the body thus freeing us from our dependence on world’s food resources
and changing the economic status of our world.
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PROGRAMUL PRANIC
Manualul Programul Pranic este o compilaţie a informaţiilor acumulate de-a lungul a 33 de
ani de încercări şi experienţă personală ale Ambasadoarei Păcii, Jasmuheen, în timp ce a avut
acest stil de viaţă pentru a-i permite acestei forme alternative de alimentaţie să fie disponibile
celor din Occident. Tot ce vreţi să ştiţi despre prana. Energie alternativă pentru Noul Mileniu,
inclusiv un Program Pranic practic pentru eliminarea foametei din ţările lumii a treia.
Putem elimina toate problemele legate de sănătate şi de foamete, de pe planeta noastră?
Există, oare, o cale de a stinge foamea fiecăruia – foame ce există la nivel fizic, emoţional,
mental şi spiritual, în aşa fel încât să creăm pace şi armonie în lumea noastră?
După aproape un deceniu de cercetare experimentală în domeniul alimentaţiei alternative, ce
foloseşte chi-ul sau prana – cunoscută şi ca particule cosmice – Jasmuheen, în calitate de
cercetătoare de frunte în acest domeniu, oferă acum un program care se adresează exact unor
asemenea chestiuni. Adresându-se ţărilor din lumea a treia, cartea PROGRAMUL PRANIC
este un compendium gen enciclopedie, ce cuprinde “tot ce v-aţi dorit să ştiţi vreodată despre
prana… şi multe altele”. Organizată în format tip întrebare-răspuns, această carte prezintă
metode alternative de hrănire şi de hidratare a corpului, prin folosirea unei surse de energie din
interior, produsă deja de organism, eliberându-ne astfel de dependenţa pe care o avem de
resursele de hrană ale lumii şi schimbând situaţia economică din lumea noastră.
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THE PRANA PROGRAM
Compiling questions from the last decade of her travels, this latest book also offers details on:
Prana Program Benefits; Prana & the Bio-system;
Prana & The Brain; Prana & Darkroom Technology;
Prana & The Heart; Prana & The Cells; Prana & Field Science;
Prana & Inter-dimensional Life;
Preparation, Physical Changes & Preprogramming; Calibration, Testing & Comfortable
Conversions;
Social Scenes - Prana & Social Scenes; Prana & Parenting; Prana & Other Family Members –
Harmonizing Households;
Prana & eating Disorders; Prana & Sexuality;
Global Issues - Gifts & Growth - Past, Present & Future; Prana & Health; Prana & Religion;
The Prana Program & the Environment; The Prana Program & Politics; Skeptics & the
Media; plus Solar Nourishment, Bigu & The Bigger Picture are in Chapters 2 to 8 of THE
PRANA PROGRAM.
Chapter 9 deals with a pragmatic simple nourishment system for both first and third world
health and hunger challenges.
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PROGRAMUL PRANIC
Compilând întrebările primite în foarte mulţi ani petrecuţi în turnee,
această ultimă carte oferă detalii şi despre:
Beneficiile Programului Pranic; Prana & Bio-sistemul;
Prana & Creierul; Prana & Tehnologia Camerei Întunecate;
Prana & Inima; Prana & Celulele; Prana & Ştiinţa Câmpului;
Prana & Viaţa Inter-dimensională;
Pregătire, Schimbări fizice & Preprogramare; Calibrare, Testare & Conversii confortabile;
Scene Sociale - Prana & Scenele sociale; Prana & Rolul de părinte;
Prana & Ceilalţi membri ai familiei – armonizarea căminelor;
Prana & Problemele legate de mâncare; Prana & Sexualitatea; Problemele globale - Daruri &
Evoluţie – Trecut, prezent & viitor; Prana & Sănătatea; Prana & Religia;
Programul Pranic & Mediul înconjurător; Programul Pranic & Politica;
Sceptici & Mass-media; plus Alimentaţia solară, Bigu & Imaginea mai amplă se găsesc în
capitolele 2 până la 8 din PROGRAMUL PRANIC.
Capitolul 9 prezintă un sistem de alimentaţie, simplu şi practic, care poate rezolva atât
problemele din lumea a treia legate de sănătate şi de lipsa hranei,
cât şi pe cele din ţările dezvoltate.
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges
Intentions & Outcomes:☺ Part a) Mental Attitudes & Mindsets
☺ Part b) Community Life & Supportive Fields
☺ Part c) Alternate Pragmatic Internal Feeding Mechanisms
☺ Part d) A simple Solar Feeding Program, Bigu & Research
☺ Part e) Resource Sustainability & Environmental Statistics
☺ Part f) Resource Redistribution & The Prana Program
The Prana Program – Research with Jasmuheen - Minimizing Global Health & Hunger Challenges – for
more on PARTS A, B, E & F of the above go to:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program or for the
complete research read the THE PRANA PROGRAM at:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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Programul Pranic – Adresându-se în mod specific problemelor din lumea a treia
Intenţii & Rezultate:☺ Partea a) Atitudini mentale & Mentalităţi
☺ Partea b) Viaţa în comunitate & Câmpuri de sprijin
☺ Partea c) Mecanisme alternative şi practice de hrănire internă
☺ Partea d) Un program simplu de alimentaţie solară, Bigu şi alte cercetări
☺ Partea e) Susţinerea durabilă a resurselor & Statistici legate de mediul înconjurător
☺ Partea f) Redistribuirea resurselor & Programul Pranic
Programul Pranic – Cercetarea lui Jasmuheen – Reducerea problemelor legate de sănătate şi de foamete
din lume – pentru mai multe detalii despre PĂRŢILE A, B, E & F de deasupra, vizitaţi:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program sau pentru
informaţii mai complete, citiţi Programul Pranic la adresa:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
sau cartea publicată la Editura For You
PREZENTAREA ÎN POWERPOINT a PROGRAMULUI PRANIC cu Jasmuheen
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges
Introduction:- Intentions, outcomes and definitions.
Q: What is your intention with offering The Prana Program to Third World countries? What outcome would
you like to achieve?
A: After 14 years of experiential research and refinement of this feeding system in the west, and with the
continuing focus on providing more effective aid packages into countries like Africa, and Third World
countries, we would like to add our research as an additional layer to the usual aid programs. Using modern
technology of the internet with audio and visual presentations, we can train people to understand and teach a
simple program of alternate internal nutrition, and thus alleviate some of the stress of trying to distribute other
resources into these areas. We also hope to reduce mortality rates and pro-actively improve health and
happiness levels of those struggling to survive who currently suffer from lack of proper nourishment. With a
child dying of hunger related diseases every 2 seconds there is nothing to be lost and everything to be gained by
adding The Prana Program to existing aid packages.
Q: Is it your intention that The Prana Program replace normal food supplies in all countries?
A: In the short term definitely not. However increasing the pranic flow, and adding the mindset that prana can
provide an additional level of nourishment, can be very beneficial to all. For example, I know of many people
who for years have lived very healthily without taking vitamin supplements and whose calorie intake has
averaged less than 300 calories per day – myself included. By relying on prana to provide what we need
nutritionally, our dependency on global food resources has dropped substantially with no detriment to our
health. For example, in a recent BBC documentary where people in Ethiopia were existing only on wild
cabbage grass, when their food rations ran out, this would not be a problem if prana can supplement their diet
until aid programs were more effectively placed. In the long term the successful implementation of The Prana
Program will eliminate the need for many external aid programs.
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Programul Pranic – Adresându-se în mod specific problemelor din lumea a treia
Introducere:- Intenţii, rezultate şi definiţii.
Î: Cu ce scop oferi Programul Pranic lumii a treia? Ce rezultate ai vrea să obţii?
R: După doisprezece ani de cercetări experimentale şi de perfecţionare a acestui sistem de hrănire în Occident
şi concentrându-ne în permanenţă să oferim mai multe pachete de sprijin eficiente în ţări precum Africa şi ţările
din lumea a treia, am dori să contribuim cu studiile noastre, ca un strat suplimentar la obişnuitele programe de
ajutor. Folosind tehnologia modernă a Internetului, cu prezentări audio şi video, îi putem educa pe oameni ca să
înţeleagă şi să predea un program simplu de alimentaţie internă, alternativă, eliminând astfel o parte din
problemele întâmpinate în încercarea de a se distribui alte resurse în aceste zone.
Totodată, nădăjduim să reducem din rata mortalităţii şi să îmbunătăţim pro-activ gradele de sănătate şi fericire
ale acelora care se luptă să supravieţuiască şi care, în prezent, suferă din lipsa unei alimentaţii adecvate. Dat
fiind că la fiecare două secunde moare câte un copil din cauza unei boli legate de lipsa hranei, nu avem nimic
de pierdut – ci numai de câştigat prin adăugarea Programului Pranic la pachetele de ajutor existente.
Î: Vrei ca Programul Pranic că înlocuiască rezervele normale de alimente din toate ţările?
R: Bineînţeles, nu pe termen scurt. Cu toate acestea, mărirea fluxului pranic şi stabilirea unei mentalităţi că
prana poate oferi un strat suplimentar de alimentaţie, pot aduce beneficii tuturor. De exemplu, cunosc mulţi
oameni care, timp de mulţi ani, au trăit foarte sănătos fără să ia suplimente de vitamine şi al căror aport de
calorii era de mai puţin de 300 de calorii pe zi – eu numărându-mă printre ei. Bazându-ne pe prana pentru a
primi ceea ce avem nevoie din punct de vedere nutriţional, dependenţa noastră de resursele alimentare globale a
scăzut substanţial, fără ca acest lucru să ne prejudicieze sănătatea. De exemplu, într-un documentar BBC
recent, erau prezentaţi oameni din Etiopia care, când raţiile de mâncare se epuizau, trăiau doar cu varză
sălbatică. Acest lucru nu ar fi o problemă dacă prana le-ar putea suplini dieta, până când programele de ajutor
ar fi plasate mult mai eficient. Pe lungă durată, implementarea cu succes a Programului Pranic va elimina
necesitatea multor programe de sprijin extern.
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Questions continued:Q: Wouldn’t the correct implementation of The Prana Program also
affect the operational status of existing aid programs?
A: Yes definitely. Many aid programs provide water and food and the
means of cultivation of both. As community calibrations change and
success is activated with the physical nourishment aspect of The Prana
Program then we will see an improvement also in community health.
Programs with an emphasis on farming and food production will change
dramatically.
Q: How can this be most easily achieved?
A: In four ways.
1) Education to understand The Prana Program and the adoption of new
mindsets;
2) Breathing techniques based on ancient proven practices;
3) The use of specific internal feeding mechanisms that magnetize an
increased pranic flow to nourish and hydrate the physical system;
4) Community support to experience and support The Prana Program
first hand;
5) Responsible media reportage to highlight the success and spread The
Prana Program methodology.
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Întrebări, continuare:Î: Şi nu este aşa că implementarea corectă a Programului Pranic va influenţa şi
statutul de funcţionare al programelor de ajutor existente?
R: Da, categoric. Multe programe de ajutor oferă apă şi mâncare şi mijloacele
prin care ambele pot fi obţinute. Pe măsură ce calibrările comunităţilor se
schimbă şi se activează cu succes aspectul fizic al Programului Pranic, vom
vedea o îmbunătăţire şi în starea de sănătate a comunităţii. Programele care pun
accentul pe agricultură şi producţia de alimente se vor schimba în mod
considerabil.
Î: Cum se poate obţine cel mai uşor acest lucru?
R: În cinci moduri:
1) Prin educaţie – pentru ca Programul Pranic să fie înţeles şi pentru schimbarea
de mentalitate;
2) Prin tehnici de respiraţie bazate pe practici străvechi demonstrate;
3) Prin folosirea unor anumite mecanisme de hrănire internă, ce atrag un flux
pranic tot mai puternic pentru hrănirea şi hidratarea sistemului;
4) Prin sprijin comunitar – pentru experimentarea şi susţinerea directă a
Programului Pranic;
5) Prin relatarea responsabilă a jurnaliştilor, pentru a se pune în lumină succesul
şi pentru răspândirea metodologiei Programului Pranic.
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PROGRAMUL DE PACE PLANETARĂ „FRECVENŢA MADONEI”
O propunere practică pentru pace.
Haideţi să
NE SCHIMBĂM CENTRUL DE ATENŢIE şi să NE SCHIMBĂM VIITORUL!
Mulţi oameni spun „Nu vrem război!”
De ce să-i aşteptăm pe liderii noştri mondiali, când noi putem unifica şi
co-crea pace chiar acum?
Cum?
Prin eliminarea cauzelor violenţei şi ale terorismului.
Programul de Pace Planetară al Frecvenţei Madonei i-a fost transmis lui Jasmuheen în
octombrie 2002, ca răspuns la situaţiile dintre SUA - Iraq şi din Orientul Mijlociu şi pentru lipsa de
armonie generală cu care se confruntă popoarele Pământului în prezent. Chiar dacă milioane de oameni
protestează împotriva folosirii violenţei în combaterea terorismului mondial, a devenit evident că odată
cu o modificare a centrului nostru de atenţie, se poate obţine un rezultat mult mai pozitiv. Ştim din
metafizică că lucrul asupra căruia ne concentrăm atenţia devine real, deoarece energia noastră îl
hrăneşte. Dacă ne concentrăm asupra fricii, războiului, acestea devin realitatea noastră, dar dacă ne
mutăm această atenţie asupra a „Ce putem face pentru binele tuturor?”, atunci va putea lua
naştere o nouă realitate.
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Pentru o pace profundă şi de durată, această modificare trebuie făcută acum,
pentru eradicarea cauzelor ce creează violenţa şi terorismul de la nivel mondial.
Aceasta presupune să încetăm de a ne mai concentra asupra
pedepselor şi războiului, având în vedere că guvernele vor face ceea ce au de făcut, fie că ne
place nouă sau nu.
Bineînţeles, putem protesta, dar trebuie să facem mai mult decât atât!
Nu subestimaţi puterea oamenilor, mai ales atunci când fiecare persoană
se concentrează asupra „Frecvenţei Madonei” şi o radiază.
Atunci când ne aflăm în Câmpul Frecvenţei Madonei, avem forţa, iubirea şi înţelepciunea de a
unifica şi de a schimba armonios cursul istoriei.
Acest lucru presupune să oferim AJUTORUL care
creează sănătate şi fericire, pace şi prosperitate pentru toţi.
Aceasta înseamnă să trimitem pachete de AJUTOR şi unelte care dau forţă,
într-o manieră plină de compasiune şi de iubire.
Atunci când suntem cu toţii acordaţi la canalul incoruptibil al Iubirii Divine, Înţelepciunii Divine şi
al Forţei Divine, orice este posibil.
În realitate, co-crearea păcii depinde doar de noi.
Prin folosirea voinţei noastre, a intenţiei, a codurilor de programare specifice
şi, în plus, a unui stil de viaţă zilnic care ne menţine acordaţi la
Frecvenţa Madonei,
putem obţine lucruri măreţe. Acum este timpul!
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Proiectele Frecvenţei Madonei, de la 1 la 9:
Proiectul 1: Alimentaţie sănătoasă, îmbrăcăminte, adăpost şi asigurarea unei Educaţii Holistice
pentru toţi oamenii de pe Pământ, până în 2012.
Proiectul 2: Adoptarea REŢETEI 2000> ca program de educaţie holistică în toate instituţiile de
învăţământ, ca instrument pozitiv de aptitudini de viaţă pentru transformarea pozitivă de la
nivel personal şi global.
Proiectul 3: Alimentaţie Divină pentru toţi cei care şi-o doresc, eliminându-se astfel foamea şi
problemele de sănătate de pe Pământ. De efectuat prin a) folosirea eficientă a mass-media şi b)
programe de educaţie holistică (vezi proiectul 2).
Proiectul 4: Eliminarea sărăciei şi a foamei din toate ţările, prin sprijinul specific al Proiectelor
de Cercetare în Nutriţie Divină. Ţara de testare: India.
Proiectul 5: Eliminarea provocărilor globale referitoare la sănătate şi foame prin Proiectul
nostru de NUTRIŢIE DIVINĂ: Pilule sau Prana „mănânci mai puţin, trăieşti mai mult”.
Proiectul 6: Revizuirea Înţelegerilor Internaţionale şi a Tratatelor şi practicilor de comerţ
pentru a ne asigura că funcţionează pentru binele tuturor.
Proiectul 7: Eliminarea sărăciei şi a violenţei din toate ţările din lumea a treia, prin Proiectele
nr. 2 şi nr. 6. Ţara de testare: Brazilia.
Proiectul 8: Crearea păcii în zone de conflict folosind programul de rezolvare perfectă.
Ţara/ţările de testare: Orientul Mijlociu.
Proiectul 9: Programul I.R.S (Instigate, Record and Sumarize) – Încurajarea, Documentarea şi
Centralizarea oficială a co-creării paradisului de către omenire.
Proiectele 2 şi 9 fac toate parte din agenda principală a Proiectului nr.1, însă fiecare foloseşte
abordări diferite şi are ataşate programe specifice. Proiectele 4 şi 5 fac parte din Proiectul 3.
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Proiectele Frecvenţei Madonei sunt create pentru nu mai acorda atenţie războiului, ci co-creării
unei păci practice. Dacă eliminăm cauzele violenţei şi ale terorismului, prin efortul nostru
unificat şi concentrat, vom crea pacea planetară. Depinde de noi să ne schimbăm centrul de
atenţie şi, astfel,
să ne schimbăm viitorul.
Proiectul de Pace Planetară al Frecvenţei Madonei cuprinde un plan de aliniere
şi de acţiune, în 4 părţi.
Partea I - Înţelegeri şi Coduri de Programare făcute între noi şi universul inteligent ce ne
înconjoară şi ne percepe ca Dumnezei în formă (acesta este angajamentul nostru).
Partea II - Întrebările care trebuie puse; Atitudinile pe care trebuie să le adoptăm şi
Atributele cu care ne înzestrează Frecvenţa Madonei.
Partea III - Cere concentrarea noastră unificată asupra celor 9 Proiecte, care vor elimina
cauzele violenţei şi ale terorismului din lumea noastră (vezi mai departe pentru detalii).
Partea IV - REŢETA 2000> . Un stil de viaţă şi un pachet de programări care ne va menţine
acordaţi ca indivizi la frecvenţa iubirii, a înţelepciunii şi a compasiunii, astfel încât să putem fi
întotdeauna perfect aliniaţi şi să acţionăm perfect pentru a crea şi a menţine pacea în lumea
noastră.

Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassywww.jasmuheen.com/what.asp
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://
http://www.jasmuheen.com/what.asp

The GRACE of ‘The Madonna Frequency’
Grace is an energy that is attracted to us when we flood our systems with the cosmic electricity of
Divine Love and Divine Wisdom and Divine Power.
Grace brings magic and synchronicity and joy, a feeling that everything is flowing perfectly,
unfolding perfectly driven by some Divinely orchestrated beat. Grace is the feminine principle, the
cosmic mother
of nurturing love that supports and soothes creation.
PART I:- PLANETARY PEACE INVITATION
The Inner Net Peace Corps invites us all to take a stand now and we ask you to support this by
signing the agreements outlined in the free e-book below. Please note these agreements, once
signed, are to be kept for your own records, they simply symbolize on the innernet, your
willingness to be part of ‘The Madonna Frequency’ Planetary Peace Program. ‘The Madonna
Frequency’ Projects are our ‘green campaign of the heart’, for it is an ‘emotional environment
clean-up’ program.
Recommendation: Read this whole document so that you are comfortable with the proposals, then
come back and sign the agreements that you relate to. For your complete copy go to:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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GRAŢIA Frecvenţei Madonei
Graţia este o energie ce este atrasă spre noi atunci când ne umplem sistemele cu
electricitatea cosmică a Iubirii Divine, a Înţelepciunii Divine şi a Forţei Divine.
Graţia aduce magie, sincronizare şi bucurie, un sentiment că totul curge perfect,
că se desfăşoară perfect, într-un ritm Divin.
Graţia este principiul feminin, mama cosmică a iubirii hrănitoare,
care sprijină şi mângâie creaţia.
PARTEA I
INVITAŢIE DE PACE PLANETARĂ
Peace Corps (organizaţiile voluntare) al InnerNet-ului ne invită pe toţi să luăm o poziţie acum
şi vă cerem să sprijiniţi aceasta prin semnarea următoarelor înţelegeri. Aceste înţelegeri, o
dată semnate, vor fi păstrate pentru sine, deoarece ele nu fac decât să simbolizeze pe
innernet dorinţa voastră de a lua parte la Programul de Pace Planetară al Frecvenţei
Madonei. Proiectele Frecvenţei Madonei sunt „campania noastră ecologică de suflet”,
deoarece este un program de „curăţare a mediului emoţional”.
Recomandare: Citeşte acest document în întregime pentru a te familiariza cu propunerile,
apoi revin-o şi semnează înţelegerile pe care le aprobi.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-booksfree/The%20MadonnaFrequencyPlanetaryPeaceProgram-ROMANIA.pdf
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PARTEA II - Frecvenţa Madonei
Întrebări, Atitudini, Atribute
PUTEM CO-CREA PACEA şi PARADISUL cu ADEVĂRAT???
Pentru a materializa cu succes o pace profundă şi de durată pe Pământ, trebuie să adoptăm
nişte atitudini specifice. Fiecare dintre noi este înconjurat de un câmp de inteligenţă
atotiubitor şi atotcunoscător, care ne priveşte şi ne spune:
„Bună Dumnezeu, ce pot face pentru tine?”
Astfel este programat câmpul universal cuantic să ne recunoască şi să ne răspundă,
indiferent de felul în care noi ne privim pe noi înşine. Atunci când înţelegem cu adevărat
această realitate, totul începe să se schimbe. Jocul „de a da vina” încetează să mai existe şi
tot ceea ce putem face este să ne uităm la ceea ce am creat şi să întrebăm dacă ne dorim cu
adevărat ca aşa să stea lucrurile; iar dacă nu, atunci de ce nu? Atunci când înţelegem că
acest univers inteligent aşteaptă ordinele noastre, conştientizăm că nu e suficient numai să
avem dorinţe concise, ci că trebuie să trimitem în exterior numai semnale şi instrucţiuni
concise. Cheia devine aici claritatea, voinţa şi intenţia. În acest câmp, rezultatul este hotărât
de puritatea inimilor noastre. Dacă o singură persoană poate alege să-şi petreacă timpul
suficient de înţelept pentru a crea o schimbare pozitivă, imaginaţi-vă ce poate realiza puterea
unificată!
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Dacă acest câmp universal de inteligenţă ne vede ca Dumnezei în formă, atunci e timpul să ne
hotărâm şi să ne întrebăm pe noi înşine şi pe ceilalţi:
Cine sunt eu?
Sunt doar un corp cu sentimente şi o minte, sau mai mult decât atât?
Care este scopul acestei vieţi? Putem să trăim cu TOŢII aici şi să eliminăm lupta pentru
supravieţuire? Putem co-crea sănătate şi fericire, pace şi prosperitate pentru toţi?
Putem crea o lume mai civilizată şi mai armonioasă?
Ce înseamnă să fim cu adevărat civilizaţi?
Este să iubim, să onorăm şi să respectăm TOTUL? Tot ce înseamnă viaţă? Toate regnurile?
Ce au în comun fiinţele vii? Putem uni cu adevărat aceste lumi? Ce putem spune despre religie
şi ştiinţă – care este câmpul lor comun? Putem lua ceea ce este mai bun din toate culturile şi
să ne concentrăm asupra a ceea ce ne uneşte şi ne armonizează? Putem fi interdependenţi şi
să avem respect, şi nu co-dependenţi sau independenţi şi plini de egoism? Ce putem spune
despre resurse şi sistemele energetice noi?
Putem reduce dependenţa personală şi globală de resurse?
Putem opera printr-o reţea incoruptibilă?
Pot Înaltele Legi ale Ştiinţei să creeze ordine în haos şi dacă da, atunci CUM?
Ne putem opri şi restabili priorităţile – personale şi globale – astfel încât să beneficieze toată
lumea? Dacă da, ar putea ca noua noastră prioritate globală să fie: să hrănim sănătos, să
îmbrăcăm adecvat şi să oferim adăpost şi educaţie holistică tuturor celor care au nevoie şi îşi
doresc aceste lucruri?
CUM SE POT FACE TOATE ACESTEA?
Putem oare să ne eliberăm de limitările noastre şi să fim cu adevărat liberi?
Ce este adevărata libertate?
Ce înseamnă paradis personal şi global?
Mulţi dintre noi s-au gândit mult şi profund la aceste întrebări,
mulţi am primit răspunsuri şi, de asemenea, îndrumarea pentru a deveni
PERFECT ALINIAŢI, ÎN AŞA FEL ÎNCÂT SĂ PUTEM ACŢIONA ÎN MOD PERFECT.
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Atitudinile Frecvenţei Madonei
Ştiind că suntem Dumnezei în formă, înconjuraţi de un câmp viu al Inteligenţei
Supreme care ne oglindeşte conştienţa, Self Empowerment Academy ne
recomandă să adoptăm următoarele atitudini:
• Recunoştinţa – petrece un timp, în fiecare zi, în care să mulţumeşti pentru
tot ceea ce e corect în lumea noastră.
• „Simularea” – aceasta este o parte a realităţii „ACŢIONEAZĂ CA ŞI CUM am
fi Maeştri”. Este o atitudine ce afirmă că „noi avem toată puterea, toată
iubirea, toată înţelepciunea pentru a co-crea ceea ce dorim pe acest
Pământ!” Este şi o parte a realităţii „alimentăm lucrurile asupra cărora ne
concentrăm atenţia”, deci, prin căutarea Perfecţiunii Divine în viaţă, mai
întâi percepem această realitate, iar apoi o experimentăm şi devenim
fascinaţi de ea.
• Păşeşte prin această lume ca şi cum ai fi o staţie de Transmisie Divină
pentru Iubire Divină, Înţelepciune Divină şi Forţă Divină, care radiază prin
tine şi transformă tot ceea ce e deschis la această frecvenţă. Radiază, nu
absorbi!
• Caută-L pe Dumnezeu şi binele în tot. Priveşte totul ca fiind inter-conectat,
născut din Unicul. Precum sus, aşa şi jos, suntem creaţi după imaginea
Divinităţii etc.
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Vă anunţăm că PROGRAMUL PRANIC, HRANA ZEILOR şi multe dintre cărţile lui
Jasmuheen au fost publicate în limba română de către
EDITURA FOR YOU - Bucureşti – tel.: +401 665 6223
web: www.editura-foryou.ro email: monica.visan@b.astral.ro
De asemenea, pentru versiunea completă în limba română a Programului de
Pace Planetară al Frecvenţei Madonei, vizitaţi:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-booksfree/The%20MadonnaFrequencyPlanetaryPeaceProgram-ROMANIA.pdf
Please note that THE PRANA PROGRAM, THE FOOD OF GODS and many of
Jasmuheen’s books have been published in Romanian by
EDITURA FOR YOU - Bucuresti - phone: +401 665 6223
web: www.editura-foryou.ro email: monica.visan@b.astral.ro
Also for the complete version of The Madonna Frequency Planetary Peace
Program in Romanian go to:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-booksfree/The%20MadonnaFrequencyPlanetaryPeaceProgram-ROMANIA.pdf
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GLOBAL & UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM
PROJECT 3 OF THE EMBASSY OF PEACE is our INTERPLANETARY PROGRAM –
Understanding and applying the Pathways of Elysium to come into a permanent state of expanded
consciousness and peace. The Embassy’s main focus with this program is to prepare Earth to enter into a
higher paradigm among more civilized worlds, an agenda which we will discuss in more detail under our
Universal harmonization Program. There are five pathways of Elysium that will be focused on in depth that
supports the Universal Harmonization Program.
FIVE PATHWAYS OF ELYSIUM
The Field of Love
The Field of Compassion
The Field of Health & Harmony
The Field of Grace
The Field of Freedom
During our Diplomat of Love and Ambassadors of Peace Fine-tuning and training programs we will study
these fields in depth and how they relate to the creation of permanent peace and taking our place among
civilized worlds. We will also look at why and how we need to implement them and provide pragmatic tools to
do this.
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PROGRAMUL DE ARMONIZARE GLOBALĂ & UNIVERSALĂ
PROIECTUL 3 AL AMBASADEI PĂCII este PROGRAMUL nostru INTERPLANETAR –
Înţelegerea şi aplicarea Cărărilor Elizeului pentru a ajunge într-o stare permanentă de conştiinţă
extinsă şi de pace. Obiectivul principal al Ambasadei cu privire la acest program este de a pregăti
Pământul să intre într-o nouă paradigmă, printre lumi mai civilizate – o agendă pe care o vom discuta
mai detaliat în programul de armonizare universală. Sunt cinci cărări ale Elizeului pe care le vom
aprofunda, cărări ce sprijină Programul de Armonizare Universală.
CINCI CĂRĂRI ALE ELIZEULUI
Câmpul Iubirii
Câmpul Compasiunii
Câmpul Sănătăţii & Armoniei
Câmpul Graţiei
Câmpul Libertăţii
În cadrul programelor de training şi de acordare-fină a Diplomaţilor Iubirii şi Ambasadorilor Păcii
vom studia amănunţit aceste câmpuri şi modul în care se raportează ele la crearea păcii permanente şi
în care ne putem prelua locul printre lumile civilizate. Vom analiza şi de ce şi cum trebuie să le
implementăm şi vom oferi instrumente practice prin care se poate realiza acest lucru.
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GLOBAL & UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

THE FIELDS OF ELYSIUM
A brief look at these five fields:The Field of Love:-This field contains many layers from self love, love of others, conditional and unconditional
love, divine love, love’s field of the deepest peace and contentment, love’s field of pure joy with its cosmic
orgasm and the layer that melts us into itself where mind disappears and all questions are answered.
The Field of Compassion:- In order for earth into enter into a higher paradigm among civilized worlds her people
need now to exercise compassion toward those in need. New priorities need to be agreed to such as the
redistribution of the world’s resources so that basic human rights are addressed and poverty is eliminated. The
pragmatics of this are outlined in The Madonna Frequency Planetary Peace Program.
At the EMBASSY OF PEACE we have found in order to evolve we must become compassionate to the suffering
of others and pragmatically address their needs via the programs also shared in The Biofields & Bliss Trilogy.
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PROGRAMUL DE ARMONIZARE GLOBALĂ & UNIVERSALĂ
CÂMPURILE ELIZEULUI
O scurtă analiză a acestor cinci câmpuri:Câmpul Iubirii:- Acest câmp conţine multe straturi, de la iubirea de sine, iubirea celorlalţi, iubirea condiţionată şi
necondiţionată, iubirea divină, câmpul iubirii de pace şi mulţumire profunde, câmpul iubirii de bucurie pură
alături de orgasmul său cosmic şi stratul care ne topeşte în sine, acolo unde mintea dispare şi toate întrebările
primesc răspuns.
Câmpul Compasiunii:- Ca Pământul să poată pătrunde într-o nouă paradigmă, printre lumile civilizate, locuitorii
lui trebuie acum să exercite compasiunea faţă de aceia aflaţi la nevoie. Trebuie să se cadă de acord asupra unor
priorităţi precum redistribuirea resurselor lumii, astfel încât să se răspundă drepturilor fundamentale ale omului şi
să se elimine sărăcia. Detaliile practice legate de acest lucru sunt descrise în Programul de Pace Planetară al
Frecvenţei Madonei.
În cadrul AMBASADEI PĂCII am descoperit că pentru a evolua trebuie să avem compasiune faţă de suferinţa
altora şi să ne ocupăm în mod practic de nevoile lor, prin programe precum cele prezentate în
Trilogia Biocâmpuri şi Extaz.
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THE FIELDS OF ELYSIUM continued …
The Field of Health & Harmony:-Again this issue has been addressed in some of Jasmuheen’s
earlier manuals particularly in relation to physical, emotional, mental and spiritual health. In the
Diplomats and Ambassadors training programs we know that health and happiness and harmony
levels come into being via the practice of the Luscious Lifestyles Program and the issues
discussed in the manual “The Food of Gods.
The Field of Grace:- “All good things comes to the one who stands firm in the field of Grace.”
Being anchored permanently into this field allows us to co-create with joy, ease and grace in a
way that benefits all. Accessing and staying anchored in the Field of Grace is a basic part of our
Diplomats and Ambassadors Training Program where our motto is ‘Maximum impact for
minimum effort.”
The Field of Freedom:-This means having the freedom to manifest the best of our human nature
in a way that is harmonious for all, it also means the freedom to co-create a world that is worthy
of knowing its galactic kin and a future that our children will thrive in. Training in this field will
allow us to move beyond all limitations enough to experience our pure and perfect ascended
nature.
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassywww.jasmuheen.com/what.asp
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://
http://www.jasmuheen.com/what.asp

CÂMPURILE ELIZEULUI, continuare…
Câmpul Sănătăţii & Armoniei:- Această chestiune a fost tratată şi în unele dintre primele manuale
ale lui Jasmuheen, mai ales în raport cu sănătatea fizică, emoţională, mentală şi spirituală. În cadrul
programelor de instruire ale Diplomaţilor Iubirii şi Ambasadorilor Păcii ştim că nivelurile de
sănătate, de fericire şi de armonie se dezvoltă prin practicarea Programului unui mod de viaţă plin de
împliniri şi a chestiunilor discutate în manualul Hrana Zeilor.
Câmpul Graţiei:- “Aceluia care rămâne ferm în câmpul Graţiei i se întâmplă numai lucruri bune”.
A fi ancorat mereu în acest câmp ne permite să co-creăm cu bucurie, uşurinţă şi graţie, într-un mod
care să avantajeze pe toată lumea. Accesarea şi ancorarea în Câmpul Graţiei este o parte
fundamentală din Programul nostru de training al Diplomaţilor Iubirii şi Ambasadorilor Păcii,
motoul nostru fiind: “Impact maxim prin efort minim”.
Câmpul Libertăţii:- Adică să avem libertatea de a ne materializa ce e mai bun din natura noastră
omenească, într-un mod care să se armonizeze cu tot; mai presupune şi libertatea de a co-crea o lume
care este demnă de a-şi cunoaşte familia galactică şi un viitor în care copiii noştri vor prospera.
Instruirea în acest câmp ne va permite să ne depăşim limitările, suficient cât să avem experienţa
naturii noastre înălţate
pure şi perfecte.
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM
This program is being offered so that people can be aware in a clear way of what will occur to our
planet once we harmonize ourselves on both personal and global levels. Many metaphysicians know
that what earth is going through is a very normal cycle in evolution that many planets have
undergone. We do not wish to discuss the validity of the idea of life on other worlds - or planets that
exists in the multi-verses - for there is enough scientific research now to attest to this possibility.
For those who would like further data on this you may wish to also look the supporting science of
Ray Kurzweil as per his book The Singularity is Near. While we will look at Kurzweil’s work in
more detail throughout our Peace Ambassador’s Training Program, Jasmuheen’s work at the
EMBASSY OF PEACE deals with the inter-dimensional realms with insights that add another layer
to Kurzweil’s current understanding and will educate many into a clearer understanding of the
variety of extra-terrestrial life.
Our training programs will also provide all the tools necessary to make contact inter-dimensionally
and prepare our Ambassadors for all of what is discussed below so that our experiences can be based
in dignity, truth and conducted with honor and diplomacy.
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AMBASADA PĂCII şi PROGRAMUL său de ARMONIZARE UNIVERSALĂ
Acest program este oferit astfel ca oamenii să poată fi foarte conştienţi de ce se va întâmpla cu planeta
noastră odată ce ne armonizăm atât la nivel personal, cât şi la nivel global. Mulţi metafizicieni ştiu că
Pământul trece printr-un ciclu de evoluţie foarte firesc, un ciclu prin care au trecut şi alte planete. Nu
vrem să discutăm temeiul ideii existenţei vieţii în alte lumi – sau de pe planetele ce există în multiversuri – întrucât în prezent există suficiente cercetări care să ateste această posibilitate.
Aceia care vor să afle mai multe despre aceasta pot să citească şi despre ştiinţa de sprijin a lui Ray
Kurzweil, aşa cum o prezintă în cartea sa, The Singularity is Near. Deşi în timpul Programului de
Instruire al Ambasadorilor Păcii vom analiza mai amănunţit lucrarea lui Kurzweil, activitatea lui
Jasmuheen în cadrul AMBASADEI PĂCII stabileşte legături cu tărâmurile inter-dimensionale,
adăugând un alt strat înţelegerii actuale pe care o are Kurzweil şi îi va ajuta pe mulţi oameni să
înţeleagă mai clar diversitatea vieţii extra-terestre.
Programele noastre de training vor furniza şi toate instrumentele necesare stabilirii contactului interdimensional şi îi vor pregăti pe Ambasadorii noştri pentru tot ceea ce se discută mai jos, astfel ca
experienţele noastre să se poată baza pe demnitate, adevăr şi să fie conduse cu onoare şi diplomaţie.
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How evolved do we need to be to attract the
most supreme
Cosmic Colleagues to us from within the web of
life?
What are portals of possibility?
Who are the Lords of Peace?
What is the Intergalactic Federation of World’s
Council?
What are the Universal Nations?
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Cât de evoluaţi trebuie să fim
pentru a ne atrage, din cadrul
reţelei vieţii,
Colegii Cosmici perfecţi?
Ce sunt portalurile de posibilitate?
Cine sunt Lorzii Păcii?
Ce este Federaţia Intergalactică
a Consiliului Lumii?
Ce sunt Naţiunile Universale?
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM
Below are some of the areas that our Diplomats & Ambassadors will be trained in:Understanding & directing Earth’s Future, Taking our Place among Civilized Worlds.
☺ Inter-Dimensional relationships – a new species, the superhuman and the ascended human plus insights into the new
Divine Marriage
☺ The Bigger Picture – Blueprints, Brotherhoods and Balance.
☺ Universal Law - Understanding the dynamics of what drives energy fields:- While these laws are covered in detail in
Jasmuheen’s manual “In Resonance”, the main laws utilized via the Embassy of Peace programs are:
The Law of One; The Law of Love & The Law of Resonance.
However a full of understanding of Universal Law is required and will be provided for all our Ambassadors of Peace who
are to work inter-dimensionally.
☺ The Extra-terrestrial Reality Paradigm.
☺ Multi-verses and Inter-dimensional Realms; Grid points and the Oneness Matrix.
☺ Inter-Dimensional Communication and Contact plus intelligent personal and planetary preparation for this.
☺ Beyond Quantum: Clear insights into Transhumanism plus the supporting science of Ray Kurzweil as per his book The
Singularity is Near.
☺ The Program of Personal and Planetary Ascension - The Why and How of it all & Understanding the Cycles of
Descension and Ascension
☺ PLUS the Science of I.D. (Inter-Dimensional Field Science).
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AMBASADA PĂCII şi PROGRAMUL său de ARMONIZARE UNIVERSALĂ
Mai jos veţi găsi unele dintre domeniile în care se vor instrui Diplomaţii şi Ambasadorii noştri:☺ Înţelegerea şi dirijarea Viitorului Pământului, a deveni membri ai lumilor civilizate.
☺ Relaţii inter-dimensionale – o nouă specie, superomul şi omul înălţat plus informaţii despre noua Căsătorie Divină.
☺ Imaginea mai amplă – Amprente divine, frăţii şi echilibru.
☺ Legile Universale – Înţelegerea dinamicii a ceea ce pune în mişcare câmpurile energetice:- Chiar dacă aceste legi sunt
descrise în detaliu în manualul lui Jasmuheen, În Rezonanţă, principalele legi folosite în programele Ambasadei Păcii sunt:
Legea Unicului; Legea Iubirii & Legea Rezonanţei.
Cu toate acestea, este nevoie de o înţelegere deplină a Legilor Universale şi acestea vor fi asigurate tuturor Ambasadorilor
Păcii care vor lucra inter-dimensional.
☺ Paradigma Realităţii Extra-terestre.
☺ Multi-versuri şi Tărâmuri Inter-dimensionale; Puncte de reţea şi Matricea Unimii.
☺ Comunicare şi Contact Inter-dimensional plus pregătire inteligenţă la nivel personal şi planetar pentru stabilirea lor.
☺ Dincolo de câmpul cuantic: Informaţii despre Transhumanism plus ştiinţa lui Ray Kurzweil, aşa cum este prezentată în
cartea sa, The Singularity is Near.
☺ Programul Înălţării Personale şi Planetare – De ce-urile şu Cum-urile a tot ce există & Înţelegerea Ciclurilor Coborârii şi
Înălţării
☺ PLUS Ştiinţa I.D. (Ştiinţa Câmpului Inter-dimensional).
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TRAINING:- The programs of the EMBASSY OF PEACE are covered in more
detail via in-depth training which will begin in 2008 via:
1. Online Courses for both Diplomats of Love and our Ambassadors of Peace. In
these courses you will receive personalized instruction in the form of MP3 files
plus the Embassy's workbook. They will be available from early 2008.
2. The training and gathering of the Diplomats of Love and Ambassadors of Peace
will also continue in person with Jasmuheen as she tours annually around the
world. Click here to go to her annual tour schedule. During her retreats and
weekend seminars she also provides training in the Embassy's Personal, Global
and Universal Harmonization Programs.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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TRAINING:- Programele AMBASADEI PĂCII sunt prezentate în detaliu în
cursurile ce vor începe în 2008 prin:
1. Cursuri Online atât pentru Diplomaţii Iubirii, cât şi pentru Ambasadorii Păcii. În
aceste cursuri veţi primi training personalizat în forma documentelor MP3 plus
manualul Ambasadei. Acestea vor fi disponibile la începutul anului 2008.
2. Instruirea şi adunarea Diplomaţilor Iubirii şi Ambasadorilor Păcii vor continua şi
alături de Jasmuheen, în timpul turneelor sale mondiale. Faceţi click aici pentru a
vedea programul turneelor anuale. În timpul retreaturi-lor şi seminarelor din
timpul week-end-urilor, ea va oferi cursuri şi pentru Programele de Armonizare
Personală, Globală şi Universală.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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ADDITIONAL SPECIALIZED TRAINING:3. Training in the PRANA PROGRAM with Jasmuheen in person:
Please note that apart from her annual seminars and retreats, every two
years Jasmuheen trains a small group of people in the Prana Program via
the unusual process of Darkroom Retreats. You may wish to read her free
e-book Darkroom Diary Downloads & The Freedom of the Immortals
Way. Click here to find out more about these retreats.
4. Jasmuheen also touches on the Embassy of Peace's Universal
Harmonization Program at her Sacred Art Retreats.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDULE
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TRAINING SPECIALIZAT SUPLIMENTAR:3. Training în PROGRAMUL PRANIC, direct cu Jasmuheen:
Pe lângă seminarele şi retreat-urile sale din fiecare an, la fiecare doi ani
Jasmuheen instruieşte un mic grup de oameni în Programul Pranic prin
intermediul procesului neobişnuit al Retreat-urilor Camerei Întunecate.
Poate doriţi să citiţi cartea sa electronică gratuită: Darkroom Diary
Downloads & Libertatea Căii Nemuritorilor. Click aici pentru a afla mai
multe despre aceste retreat-uri.
4. Jasmuheen prezintă Programul de Armonizare Universală al
Ambasadei Păcii şi în timpul Retreat-urilor ei de Artă Sacră Retreats.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDULE
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