71. Dlaczego większa część ludzi zapomina i traci świadomość samego siebie
w czasie narodzin? (31.07.2020)

Większość ludzi zapomina i traci świadomość samego siebie bo po pierwsze
[FMP]takie jest prawo w niebiosach a po drugie nie wszystkie dusze schodząc
na Ziemię chcą pamiętać to co było wcześniej, jest część dusz, które chcą
pamiętać i mają taką możliwość ale tak naprawdę nie mają wtedy łatwiej w
życiu na Ziemi gdy tą wiedzę posiadają od narodzin. Może się wydawać, że ta
wiedza jest bardzo potrzebna i pomocna. Tak jest poniekąd, ale zamierzenie
duchowe jest takie żeby ta wiedza odnoście ciebie, cała wiedzą duchowa była
odkrywana przez ciebie stopniowo i naturalnie w momencie twojego
dojrzewania i dojrzałości życiowej oraz emocjonalnej. Gdy zaś nie zapominasz
tego wszystkiego co dotyczy ciebie podczas narodzin wtedy może dojść do
obłędu, chorób, pomieszania zmysłów i tego kim się tak naprawdę jest.
Dlatego aby tego uniknąć zostają tobie jak już schodzisz na Ziemię
wymazane najtrudniejsze rzeczy i tematy, które nie są tobie potrzebne w tym
życiu Ziemskim abyś do nich nie dochodzić(poprzez techniki) i ich nie drążył
są zapieczętowane. Oczywiście te pieczęcie zamknięcia można złamać i to
ludzie robią poprzez hipnozę np czy inne rzeczy. Ludzie mają tendencje do
grzebania w poprzednich życiach, chcą poznać tą "tajemną" wiedzę tylko
wbrew pozorom ta wiedza może wykonać więcej złego niż dobrego. Świat
duchowy podjął decyzję, że będzie to wymazywał aby prawie każdy miał
czystą kartę schodząc na Ziemię a im bardziej sobie przypomni siebie, swoją
boskości w trakcie życia na Ziemi tym lepiej. Duchowość to życie Ziemskie
zatem poznawaj ją i siebie podczas życia na Ziemi.[/FMP]

70. Po co jest pamięć poprzednich żyć? (30.07.2020)

Są takie osoby wśród nas, które pamiętają swoje poprzednie życia. I tacy
[FMP]którzy ich nie pamiętają ale za wszelką cenę chcą poznać kim byli
kiedyś i co robili, jakie życie wiedli. Pamięć z poprzednich żyć może pełnić
dwie funkcje tą dobrą i tą złą. Jeśli chodzi o dobro, to gdy borykasz się z jakąś
obecną sytuacją, problemem, czegoś próbujesz się dowiedzieć to pamięć z
poprzedniego życia czy żyć może ułatwić tobie dowiedzenie się prawdy o
sobie i wtedy ty możesz zadecydować co z tym zrobić, jeżeli zaś chcesz
poznać poprzednie swoje życia z czystej ciekawości i próżności to później
może okazać się, że to życie, które wiodłeś wcześniej jest dla ciebie bardziej
atrakcyjne i ciekawsze niż obecne. Wtedy może dojść do sytuacji, że nie żyje
się tym życiem, które się ma obecnie tylko cały czas tkwi się w pamięcią w
przeszłości i poprzednim życiu, które powinno być zamknięte a nie otwarte.

Przestrzeń ta powinna być zamknięta. Więc puki poznasz swoje poprzednie
życia zastanów się najpierw do czego jest Ci ta wiedza potrzebna i czy
rzeczywiście ją potrzebujesz aby w pełni realizować się teraz na Ziemi. Gdy
poznasz tą wiedzę o sobie możesz być zawiedziony, albo uradowany, mogą
pojawić się różne emocje i obrazy, które być może mogą okazać się
wstrząsem dla Ciebie dlatego też do tego tematu trzeba podejść
zdroworozsądkowo zobaczyć jakie są korzyści z tego że poznasz swoje
poprzednie wciekanie a jakie minusy i z tą wiedzą dopiero podejmować
odpowiednie decyzje.[/FMP]

69. Jak dbać o swoją duchowość? (28.07.2020)

Z duchowością jest jak z kwiatami, lubi być podlewana ale to podlewanie
musi odbywać się w odpowiednim czasie i w[FMP] odpowiedniej ilości czyli nie
za często i za dużo. Duchowość się rozwija i wzrasta kiedy ty wzrastasz i
robisz w życiu dobre rzeczy dla siebie. Gdy idziesz również tym scenariuszem
jaki sobie zaplanowałeś na to życie Ziemskie wtedy twoja duchowość jest
zadbana rozkwita i wie, że jest bo masz do niej swój zasięg i się nią
"opiekujesz". Każda duchowość jest inna, ma inną energię duszy, ducha,
Istoty, jaźni i składa się z innych struktur energetycznych, kolorów i wibracji.
Oczywiście są elementy wspólne ale każdy z nas ma też swoje cechy
indywidualne, charakterystyczne tylko i wyłącznie dla swojej duchowości.
Dusza lubi gdy realizuje to co sobie zaplanowała, Duch lubi zaś być wolny i
chce żebyś czerpał z jego wiedzy i mądrości bo przynależy do ciebie w tym
życiu ziemskim ale ogólnie na stałe przynależy do Ducha Boskiego. Dbanie o
duchowość to dbanie tak na prawdę o siebie o swój komfort też psychiczny,
fizyczny, emocjonalny, energetyczny itd. Duchowość lubi gdy się nią po
prostu jest w całości i w prawdzie swojej bez rozgraniczania na to co ziemskie
i na to co duchowe. Duchowość lubi być ziemska i tak naprawdę do tego dąży
aby tak było. Im bardziej ona będzie ziemska, realna, tym bardziej pomocna
staje się w twoim życiu. Chce być na Ziemi, tu razem z Tobą gdzie teraz
jesteś, dlatego dobrze jest połączyć swoją duchowość z życie ziemskim jedno
połączyć z drugim jeżeli masz taką możliwość i możesz to zrobić to warto.
Duchowość nie chce wiecznego poszukiwania nie wiadomo czego, chce być
dostępna dla danego człowieka. To wygląda tak, że każdy czerpie swoją
wiedzę duchową sam od siebie/z siebie. Każdy z nas ma swoją duchowość,
swoją drogę rozwoju u ta duchowość chce być właśnie taka jaka jest, nie chce
się porównywać z innymi, nie chce też być oddawana komuś innemu,
sprzedawana, wymieniana na coś innego, ona po prostu chce być, żyć,
cieszyć się życiem, doświadczać fajnych rzeczy itd. Więc dbaj o swoją
duchowość w ten sam sposób jak dbasz o siebie, wiesz, że jest, że towarzyszy

ci każdego dnia i gdy tylko masz taką potrzebę możesz do niej zajrzeć do tej
wiedzy, która się nigdy nie myli, tylko cały "ambaras" polega na tym żeby
umieć to zrobić i chcieć to zrobić z niej korzystać. Więc duchowość to duży
twój zasób i potencjał, który dobrze wykorzystany zaprowadzi cię bardzo
daleko.[/FMP]

68. Czym jest i czy warto zrobić miejsce mocy? (24.07.2020)

[FMP]Miejsca mocy służą do wzmocnienia energetycznego ludzi. Powstawały
po to aby kumulowały energię by później ludzie lub inne istoty mogły tą
energię wykorzystywać w różnych celach na potrzeby własne lub inne.
Wyróżniamy miejsca mocy o pozytywnej energii i miejsca mocy i energii
ujemnej ciemnej. Większość miejsc mocy posiada negatywne energie są też
takie, które mają energię pozytywną, płynącą wręcz białe światło ale tych
miejsc jest mniej i są one nie do końca znane ludziom. Miejsca mocy mogą
uzdrawiać, wzmacniać organizm człowieka, ładować go energetycznie i
otwierać na doznania duchowe. Te jasne miejsca mocy jak i te ciemne też
mogą uzdrawiać. Tylko w tych ciemnych miejscach mocy, jest uzdrowienie
fizyczne danej osoby kosztem czegoś. Te negatywne ujemne miejsca mocy są
nazywane przez ludzi sanktuariami itd gdzie np dokonał się jakiś "cud Boży".
Rzeczywiście miejsca te mają swoje oddziaływanie i silniejszą energię i mogą
robić wiele dobrego dla ludzi ale te dobro jest pozorne, pozornie złote z
wierzchu bo pod spodem pali się inny kolor energii i zabierana jest
Duchowość i widzenie, dary boskie krok po kroku. Tak to wygląda. Zaś te
pozytywne miejsca mocy są mało uczęszczane przez ludzi, są nieznane. Tam
energia jest subtelniejsza, nie jest taka mocna, gwałtowna i nie wyrywa
niczego z danej osoby. To są często miejsca w lesie, łąki, gdzie przenikają się
światy natury i ducha. Miejsca przy dużych kamieniach w lesie jako znaki
rozpoznawcze. Miejsca gdzie można się zrelaksować, odprężyć, naładować
dobra boską i naturalną energią Ziemi, lasu i przyrody, te miejsca wzmacniają
budują ducha i duszę i łącza go na nowo z Ziemią. Wzmacniają to nic łącząca
człowieka z przyrodą i to jest dobre. Im ta nić łącząca człowieka z przyrodą
jest mocniejszą i grubsza tym lepiej. Wtedy ty stajesz się symbolicznie jak
takie drzewo, które ma swoje mocne korzenie i żaden wiatr ani huragan tego
drzewa nie przewróci, nie wyrwie z korzeniami. Zwróć uwagę czy korzystasz z
miejsc mocy, czy przebywasz w śród nich i jakie one są? Czy są dobre dla
ciebie i czy są po jasnej stronie czy po ciemnej stronie mocy.[/FMP]

67. Jak zrozumieć i odzyskać swoją wiarę w siebie. (21.07.2020)

Wiara w siebie jest niezwykle ważna w naszym życiu, to ona powoduje, że
realizujemy się w życiu i robimy fajne rzeczy, sięgamy gwiazd. Mówiąc o
wierzę w siebie mam tak naprawdę to na myśli, że masz głębokie
przekonanie do tego i wiesz[FMP] kim jesteś i co powinieneś robić i jak żyć i z
kim żyć. Jeżeli to już wiesz i masz to odkryte wtedy ta wiara w siebie
przemienia się w coś bardziej trwałego i mocniejszego czyli Wiem Kim Jestem.

To wiem kim Jestem w sferze ducha i twojej duszy a później przeniesienie
tego wszystkiego w codzienne życie i obowiązki jest ważne i cenne. Na
początku zanim jest poznanie siebie, zanim dojdzie się do tych głębszych
warstw swojej osoby, ta wiara w siebie jest ważna aby się nie poddać, aby
trwać przy swoim i przy sobie, później gdy docierasz do wnętrza siebie wtedy
do głosy dochodzi właśnie to ważne zdanie wiem kim Jestem. Na tym ważnym
zdaniu, to taki fundament budujesz wtedy swój mocny i stabilny dom. A tym
domem jesteś Ty a w nim są wszystkie twoje cenne rzeczy, które w sobie
posiadasz. Ty wiesz, że one tam są, wiesz do czego służą i znasz ich
rozmieszczenie i funkcje gdyż znasz siebie najlepiej. W tym przekazie
słownym chodzi bardziej o to abyś zaczął poznawać siebie, tego kim jesteś
jako człowiek, gdyż wtedy przekształcasz tą wiarę w siebie w maksymalną
wiedzę o sobie. Ona pozwoli Ci żyć zgodnie z tym planem jaki otrzymałeś
schodząc na Ziemię. To proces i wszystko powinno odbywać się stopniowo
bez wymuszania. Proces naturalnych przeobrażeń twoich wewnętrznych i
zewnętrznych, na tym polega prawdziwe boskie życie bez pośpiechu i
wymuszania przez sztuczne metody i techniki. Sięgnij dziś do swojego
wnętrza i zobacz na jakim etapie jesteś, jaka jest wiara w siebie i czy być
może masz już ją zamienioną w wiedzę o sobie, a ta wiedza o sobie nie
podlega dyskusji i jest jedyną słuszną i prawdziwą bo twoją. I z tą intencją i
myślą ruszaj przed siebie, prosto, wyprostowany a ci co chcą iść, kroczyć na
kolanach niech to robią bo mają lub mieli wolną wolę i nie należy tego
zmieniać.[/FMP]

66. Chodzenie we mgle w pojęciu duchowym. (17.07.2020)

Jeśli chodzi o chodzenie we mgle w pojęciu duchowym to często zdarza się
tak,[FMP] że dusza, którą posiada człowiek w wielu przypadkach przebywa na
poziomie mgły. Dużo ludzi tutaj jest, nie wiedzą o tym. To poziom w którym
dusza przebywać może bardzo długo, tutaj "śpi" i jej sen polega na błądzeniu
i chodzeniu po omacku. Nie widzi tak naprawdę nic, bardzo niewiele, bardziej

nadsłuchuje i to co dzieje się w jej życiu jest przypadkowe i zależne często od
innych ludzi. Bo w tej mgle jest tak, że inne Istoty wystawiają do takiej duszy
swoje ręce aby ją zwieść z tej drogi często na niższy poziom. Z poziomu mgły
można wejść albo wyżej czyli z tej mgły się wydostać albo niżej zejść na
poziom większej ciemności. Dusza we mgle ma często zamknięte oczy a gdy
jest przebudzona i też chodzi we mgle to wtedy ma trochę łatwiej bo jest
większa szansa, że może z tej mgły wyjść. Ale to wychodzi tylko wtedy gdy
nadarzy się taka ewentualność tzn. z jakiegoś powodu znajdzie się tu Istota
światła, która spowoduje, że w tej mgle przez ułamki sekund pojawi się czyste
światło, gdy dusza sobie to przypomni czym ono jest i skojarzy to z boską
duchowością Nieba wtedy będzie chciała z tego wyjść. Częste też jest tak, że
we mgle dusze zapominają o boskości są tak zatracone swoim chodzeniem,
że już dawno o tym zapomniały, to jest takie chodzenie w kółku
inkarnacyjnym. Te same schematy, powtarzalność itd. Nic się tu nie zmienia.
Wyrwać z tego koła w pozytywnym tego słowa znaczeniu mogą tylko Istoty o
jasnym boskim świetle ale one na ten poziom schodzą bardzo rzadko, prawie
nigdy. Więc bycie w tym poziomie mgły jest trochę jak ruletka i może trwać to
całą wieczność. Ja widzę, że większa część społeczności ludzkiej jest właśnie
na tym poziomie. Te poziomy są zróżnicowane co do gęstości tej mgły są
bardziej zagęszczone, ciemniejsze czy jaśniejsze itd. Część dusz idzie w
stronę ciemnej mgły i jej większego zagęszczenia schodząc bardziej w dół a
część szuka tej jasnej mgły bo wie, że jak trafią na ten poziom to będzie im
łatwiej wyjść z tego. Kierują się tutaj na tym poziomie bardziej odczuwaniem
niż widzeniem i tutaj dusza odczuwa prawie wszystko co by widziała gdyby tej
mgły nie było. A są tu różne Istoty duchowe, mieszanina wszystkiego więc
poziom ten nie jest tak do końca super fajny dla danej duszy. Ale jest, istnieje
i powinno się go przejść lub wyjść z niego za pomocą Istoty Boskiej, która ma
takie możliwości i może dosłownie przetransportować dana duszę na inny
wyższy poziom gdy widzi, że może to zrobić gdy dana dusza na to zasługuje.
Nie wszystkie dusze można transportować na wyższy poziom. Istota Boska
widzi i wie kto zasługuje na to żeby być na tym poziomie albo jeszcze niżej a
kto nie. Gdy świadomie dana dusza znalazła się na tym poziomie i świadomie
robiła różne rzeczy jako już przebudzona dusza z otwartymi oczami wtedy ma
małe szanse żeby Istota Boska ją z tamtą wyciągnęła. Istota świadoma tzw.
przebudzona musi zdawać sobie konsekwencje z tego co robi i jak postępuje,
bo są to konsekwencje na długie lata.[/FMP]

65. Czym są znamiona duchowe. (14.07.2020)

Znamiona duchowe są to znaki , które otrzymujemy w świecie duchowym po
przyjściu na Ziemie,[FMP] Po tych znakach świat duchowy rozpoznaje daną

istotę w jakiej hierarchii duchowej jest i z jakiego poziomu. Dzięki temu świat
duchowy i energii wie , jakiej istoty duchowej nie może ruszyć i wie jak
traktować pozostałych i innych. Te znamiona duchowe wyglądają podobnie
jak tatuaże ale są wielowymiarowe i się mienią odpowiednimi kolorami i
świecą. Te najbardziej duchowe, zaawansowane, boskie znamiona duchowe
są złote, później przechodzą w biel a te najwyższe są niewidzialne, wtapiają
się jakby w „skórę” duchową ale świat duchowy boski i dana osoba wie, że
one tam są. Wie gdy ma taką świadomość, ze jest osobą boską. Znamiona
duchowe nowe otrzymuje się po każdym życiu Ziemskim, jeżeli jest ono na +
to wtedy otrzymujemy dodatkowe nowe znamiona duchowe, które nas
wyróżniają, te znamiona duchowe mogą być w postaci nowych darów boskich
i innych rzeczy, gdy zaś nasze życie ziemskie nie dokońca było takie jakie
powinno być, to wtedy nasze wcześniejsze znamiona duchowe mogą być nam
odebrane, ponieważ w świecie duchowym jak również i ziemskim nic nie jest
dane raz na zawsze.
W świecie energii jest też tak ze inne istoty duchowe, stojące za ciemną
bramą, widzę tam różnych przywódców duchowych, guru od karmy itd… oni
wiedzą, że jest coś takiego jak znamiona duchowe, jednak nie mają dostępu
do przydzielania znamion duchowych boskich, czyli tych , które nadaje bóg,
tzn. Bóg mówi, że temu a temu człowiekowi należą się nowe znamiona
duchowe a temu i temu trzeba je zabrać a przydzieleniem tego zajmują się
jego wysłannicy, wysłannicy boga, którzy są do tego przydzieleni. W świecie
ducha, każda istota duchowa ma swoje przydzielone obowiązki i zadania i
teraz już jest tak, że każdy wie co ma robić. Bóg jako energia wygląda teraz
już na starszego takiego „dziadka”, który tak naprawdę niewiele chce już
robić, prawie nic i tylko przygląda się wszystkiemu i daje dyspozycje, i chce
znaleźć swojego następcę, zmieni się energia Boska na nową, młodszą,
narodzi się…
Jeśli chodzi o te istoty po tej ciemnej stronie bramy , które stoją za nimi widać
masę ludzi i oni czekają aż te istoty przydzielą im te znamiona, nie są one
jednak boskie ale są duchowe, złożone z energii tych istot i one są jak by im
wypalane, jest to dla nich bolesny proces. Przydzielanie znamion duchowych
boskich jest wyróżnieniem i jest to coś bardzo przyjemnego dla ducha i duszy,
gdyż następuje wtedy jej rozbłysk. Tutaj w świecie istot ciemnych jest
zupełnie inaczej. Tzn. oni się cieszą ze dostają znamiona ciemne ale one są
zawsze bolesne bo są wypalane w ciele duchowym. Im więcej tych znamion
tym widomo ze jest to istota ciemna, czarna i wtedy budzi większy szacunek i
jednocześnie strach. Ludzie po tamtej stronie zapominają później o
prawdziwym boskim świecie i traktują ten swój świat ciemnych istot , które
ich prowadzą jako swój świat boski duchowy i im służą w nieskończoność…
końca tutaj tego nie widać…
Podczas sesji coachingowej możesz poznać swoje znamiona duchowe,

zobaczyć jakie masz i jak mogą cię wspierać w twoim życiu ziemskim , jak je
dobrze wykorzystać w życiu by w poprzednim dostać ich jeszcze więcej.[/FMP]

64. Światło perłowe w świecie duchowym. (10.07.2020)

Światło perłowe w świecie duchowym jest bardziej zaawansowane od światła
białego. Posiada perłowa poświatę, która jest symbolem[FMP] czystości i
takiej unikatowości. Ludzi o świetle perłowym jest niewiele, wyróżniają się
swoim światłem swoją delikatnością jeśli chodzi o energię i ducha. To osoby
pochodzące ze świata wodnego, istoty wodne,(jak Nimfy Wodne), które pod
wpływem swoich doświadczeń ewaluowały w strukturze Nieba i otrzymały
światło perłowe. Światło perłowe posiadają kobiety. Są dostojne, delikatne,
wrażliwe emocjonalne, to osoby, które umiłowały świat zwierząt wodnych,
doskonale za tem odnajdą się w zawodach związanych z wodą i morzem.
Posiadają wiedzę duchowa o świecie wodnym, o ziemi i istotach wodnych, o
powstaniu Ziemi jako planety też dużo wiedzą. Wiedza ta im jest potrzebna
do tego żeby się rozwijać i przekazywać ja przede wszystkim dalej jak Ziemia
się ewaluowała i zmieniała. Światło perłowe unikatowe i mało dostępne dla
wielu ludzi.[/FMP]

63. Czarne światło w sferze duchowej. (07.07.2020)

Czarne światło w sferze duchowej posiadają osoby,[FMP] które mają depresję
mocno zaawansowaną lub inne choroby na podłożu psychicznym. Widzę, że
spora część samobójstw była dokonywana przez osoby o czarnym świetle.
Ono może być różnorodne ciemniejsze lub jaśniejsze. Osoby o tym świetle
gdy mają otwarte przepływy mogą słyszeć różne głosy, prowadzenie itd.
Czarne światło jest w strukturze człowieka destrukcyjne i niszczące. Powinno
się dążyć do tego, żeby nie dopuścić do tego aby wchodzić w to czarne
światło, bo wyjść z niego samemu jest bardzo ciężko. Niektóre istoty
Archanielskie pochodzą z czarnego światła ale przeszły bardzo długą drogę i
dzięki temu stały się istotami boskimi Archanielskimi. Zostali wyróżnieni przez
to jaką drogę przeszli i co zrobili.
Ogólnie mówiąc czarne światło jest niszczące, przytłaczające daną osobę,
powoduje stany lękowe itd. Jeżeli ktoś nie jest taką istotą urodzeniową i przez
jakieś sytuacje życiowe wejdzie w takie światło to wtedy tak się dzieje,
natomiast jeżeli ktoś od urodzenia jest istotą mroku i mrok go wychowuje
/prowadzi i nie zna innego światła, niż czarne i tym jest wtedy w tym świetle

czuje się doskonale, czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Źle mu jest w
jasności chyba, że się do niej będzie bardzo pomału przystosowywał ale to
długi męczący, niełatwy proces i rzadko się zdarza, żeby tak było. Bo gdy
istota mroku powstaje przez mrok rzadko, prawie nigdy nie osiągają jasności,
boskości najwyższej.[/FMP]

62. Mroczne światło w sferze duchowej. (03.07.2020)

Mroczne światło w sferze duchowej też pełni swoją funkcję i zadanie.[FMP]
Mroczne światło te pochodzące pierwotnie z jasności pełni dobrą rolę
strzegącą i ochraniającą. Poza tym światło ciemne ma za zadanie
równoważyć świat materii i świat duchowy. Mroczne światło też może być
dobre. Nie mówię tutaj o mroku, który pochłania czy istotach manipulujących
ale o świetle czarnym, które samo sobie jest dobre i może pełnić dobre
funkcje i zadania. Mrok w jasności jest dobry, mrok w mroku już
niekoniecznie.
Gdy istota jest jasna i pod przykrywką złej istoty (zakłada płaszcz mroku)
wchodzi do mroku aby tam zrobić porządek i zapanować nad mrokiem albo
zdobyć wiedzę potrzebna do dalszego rozwoju lub ma coś ważnego do
wykonania, zadanie od świata duchowego, wtedy takie działania są dobre i te
światło mroku w którym obecnie przebywa też jest ok. Gdy istota mroczna
jest do szpiku mroczna i przebywa w mroku, nicości wtedy ten mrok pochłania
i pochłonął ją całkowicie wtedy to światło w sferze duchowej jest niszczące i
destrukcyjne. Ogólnie przebywanie w mroku wyniszcza, najpierw od środka
sferę duchową a później ciało fizyczne.[/FMP]

61. Światło czerwone w sferze duchowej. (30.06.2020)

To światło pochodzące z jądra Ziemi w jego wnętrza. Światło czerwone ma w
sobie duży ogień i siłę. Potrafi niszczyć to co zniszczone być powinno. Osoby
mające to światło robią wiele dobrego dla świata duchowego niższych energii,
gdyż światło czerwone[FMP] spała niskie energię feminizmu i niszczy je.
Osoby o tym świetle zatem robią wiele dobrego. Są mocno ziemskie a
jednocześnie duchowo rozwinięte od zadań specjalnych z mroczną energią,
gdyż same przeszły tą drogę i powstały z ciemności. Światło czerwone w ich
aurze pełni funkcję ostrzegawczą, ostrzega przed niebezpieczeństwem inne
osoby, ale tylko te kto umieją to odczytać odpowiednio lub zobaczyć. Wtedy
to światło u nich się zapala bardziej jak np: światło czerwone na przejściu dla

pieszych można to tak przyrównać. Obecnie na Ziemi jest bardzo dużo ludzi,
którzy posiadają to światło 32%. 2% z nich wie że ma takie światło, reszta nie
wie. Światło czerwone umożliwia człowiekowi bardzo świadome, namacalne i
rzeczowe oraz materialne życie ziemskie. To ludzie, którzy mocno związani są
z tym co wewnątrz ziemi, odnajdują się w zawodach związanych z Ziemią,
archeologia, wydobywanie dóbr z Ziemi itd oraz handlem tym co daje nam
planeta Ziemia. Światło czerwone połączone z brązowym to światło już
bardziej zabrudzone pierwotne światło tych ludzi było czerwone później w
wyniku różnych sytuacji życiowych zmieniło swój kolor i jasność. Osoby o
wiedzy ziemskiej, życiu na ziemi wydobywaniem, ludzie pierwotni jako pierwsi
pojawili Się z tym światłem na Ziemi, gdyż Ziemia jako planeta dała im to
światło, promień z jądra Ziemi, który ma i posiada. Ludzi o silnej osobowości,
uparci, nie łatwo ich przekonać. Mało empatyczni, kłusownicy itd[/FMP]

60. Światło kryształowe w sferze duchowej. (26.06.2020)

[FMP]To jedno z najczystszych świateł jakie są w świecie energii. Światło to
ma wysokie wibracje i mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Jest jak kryształ,
mocne w swojej strukturze, niezwykle, boskie. Światło to jest stworzone przez
energię boską, która jest od samego początku istnienia Boga. Światło
kryształowe odbija wszystko to co zostaje do niego wysłane całą niefajną
energię i wiele więcej. Światło kryształowe zarządza swoim światłem. Nie jest
zależne od nikogo i niczego. Jest samowystarczalne. Światło kryształowe,
może też tworzyć inne światła, inne ciała duchowe i inne przestrzenie gdy ma
do tego przyzwolenie i zgodę. Światło to zawiera wytrzymałe kryształki, które
są odporne na ataki sił ciemności. Osoby posiadające te światło sama swoją
obecnością i tym że są i posiadają to światło są "egzorcystami". Nie muszą
nic nadzwyczajnego robić, żadnych rytuałów energetycznych nic gdyż energie
demoniczne i inne byty gdy są w pobliżu takiej energii same się ulatniają
gdyż nie lubią tego blasku, które emituje energią kryształowa, bo ona ich
dosłownie oślepia i powoduje, że te istoty tracą wzrok, przez co nie mogą już
zarządzać światem ciemności a tego bardzo nie chcą. Energią kryształowa
zawiera w sobie mądrość boską, ale ta mądrość boska połączona z
kryształami jest tak naprawdę twórcza więc tworzy tak naprawdę wiele.
Osoby o tej energii mogą tworzyć tylko dobro, gdy pokuszą się na tworzenie
zła wtedy spadaj na sam dół i nie mają możliwości wyjścia do góry. Musi
upłynąć na prawdę dużo czasu aby to się zmieniło a zmiana ta polega na tym,
że i tak będą musieli zaczynać wszytko od początku. Osoby o tym świetle
mają duża wiedzę o sobie i o wszystkim co jest dlatego wiedzą, że jak będą
czynić zło to wtedy już nigdy z niego mogą nie wyjść i upadną bardzo nisko a
tego nie chcą, nikt tak naprawdę ze świata duchowego tego nie chce. Światło

kryształowe nie jest do leczenia, jest do tworzenia, bo jest bardzo boskie,
prawie w 100%. Ma boskości w sobie 99,98% a to jest najwyższy wskaźnik w
hierarchii Boskiej. Osoby o tym świetle są prawie boskie, są kryształowe.
Boska, cudna energia tworzenia sfer niebiańskich ducha.[/FMP]

59. Światło złote w sferze duchowej.

[FMP]ZŁOTE światło to światło miłości Boga do ludzi i odwrotnie. Złote światło
posiadają osoby, które autentycznie i prawdziwie spotkały się z Bogiem i mają
jego wsparcie i siłę boską, iskrę boską. Światło złote przenika wszystko i
dotrze bardzo daleko, że swoją informacją. Zawiera w sobie szereg ważnych i
cennych informacji, to skarbnica wiedzy, umiejętności, bogactwa duchowego i
ziemskiego. Światło złote jest mocne, tzn,. że nie świeci mocno ale jest silne i
nie można go tak łatwo zniszczyć jeżeli się już je posiada tak jak inne kolory
świateł. Jest potęgą duchowości, wysokim stopniem rozwoju duchowego w tej
najwyższej randze. Światło złote posiadają też archaniołowie ale nie wszyscy.
Światło złote jest pożądane bardzo przez kościoły dlatego też można częste
zobaczyć pozłacane ikony "świętych", jednak w tym przypadku nie wszystko
złoto co się świeci. Im bardziej się świeci tym nie jest to złote, prawdziwe
tylko pod tym złotem coś się kryje niekoniecznie fajnego i dobrego. Często
mrok ukrywa się za złotem.
Można to sobie sprawdzać swoim widzeniem lub zadając odpowiednie
pytania.
ZŁOTE prawdziwe światło jest szlachetne delikatne z swoim odbiorze, na
pewno nie będzie "świecić" mocno w Twoje oczy duchowe, jeżeli je masz
otwarte, bo mogą też być przymknięte lub zamknięte. Światło złote jest
piękne, mieniące się, ciepłe. Osoby, które je posiadają mają wysoką
wrażliwość duchową, odczuwania, widzenia, dużo widzą, wiedzą bardzo dużo
zarówno o sferze duchowej jak i Ziemskiej. Mają wiedzę prawie absolutną, są
pogodzone z naturą i duchowością. Kochają życie bo wiedzą czym ono jest.
Złoto, które mają w sobie powoduje, że wszystko wzrasta i rośnie. Często
osoby, które nie mają złotej energii chcą przebywać wśród takich ludzi,
otaczać się nimi bo wtedy ich sukcesy, materia szybciej się urealnia, odnoszą
większe finanse nie wiedząc dlaczego tak się dziejs, dlatego też jest duża
chęć przebywania wśród takich ludzi. Jednak nie każdy może przebywać w
otoczeniu takiego człowieka bo to, że ktoś chce szybkiego zarobku i chce
przebywać wśród osoby złotej w otoczeniu to jedno, druga strona jest taka, że
może czuć się nie komfortowo, może odczuwać drżenia ciała i też taką
niechęć do Istoty złotej jeżeli jest w niższych energiach demonicznych i
innych, nie wytrzyma wtedy taka osoba zbyt długo by przebywać razem z

osobą złotą. Nie da po prostu rady, ucieknie lub coś się wydarzy, że będzie
musiała sobie łagodnie mówiąc pójść. Tak to działa. Istota złota posiadł w
sobie taką energię, która nie wszyscy dobrze tolerują i może powodować u
niektórych osób różne symptomy w ciele fizycznym. Jeśli chodzi o duchową
sferę to Bóg bardzo umiłował Istoty o złotej energii, ponieważ to są jego
"pierwsze" dzieci, które nie zatraciły jego iskry boskiej i wciąż ją mają i ten
płomień jest żywy, palący się stąd ten kolor złota, złotej energii jego
pochodzenie.
Piękna energia.[/FMP]

58. Światło białe w sferze duchowej.

[FMP]Światło białe w sferze ducha symbol czystości ducha i duszy. Im więcej
światła białego zawiera dana osoba, ma w swojej przestrzeni tym lepiej.
Światło białe symbolizuje też łagodność i jasność. Ta jasność wynika z tego że
światło to emituje promienie na wszystkie sfery, zarówno duchową, fizyczną i
emocjonalną itd. Gdy te światło białe tam przenika wtedy wszystko w tobie
zdrowieje i się rozpromienia. Dostaje życie bo światło białe to życie. Długie
wieczne życie. Gdy dusza jest biała tzn ze ma wysoka wibracje, ma mądrość,
wiedzę ale przede wszystkim jest czysta, "przerobiona" i nie ma żadnych
balastów ją ograniczających. Światło białe jest bardzo pożądane przez ludzi
ale jest to często długa i ciężka droga, żeby to w sobie wypracować i to
światło osiągnąć właśnie takie czyste i białe, dlatego też większość ludzi
podkrada to białe światło do realizowania swoich celów, pragnień ale również
po to aby czuć się dobrze, lekko i zdrowo. Bo światło białe daje lekkość w
życiu, czujesz, szczęście, miłość i lekkość. To światło żywe, mieniące się bielą
jaśniejące, to już jest super gdy takie światło masz i posiadasz w sobie. Dusza
posiadająca takie światło jest wtedy dumna z tego i wie że jest na właściwym
miejscu i na właściwej drodze swojej. Światło mega przyjemna dla tych co
posiadają w otoczeniu takich osób. Można by było siedzieć i nic nie robić,
nawet nic nie mówić ale gdy w pobliżu jest taka osoba, która na to światło
czujesz spokój i to jakby wszystko na ten moment przebywania z tą osobą
odchodziło w zapomnienie, te trudniejsze rzeczy, które być może są przy
tobie. Osoby które mają światło białe wysoko rozwinięte, krystaliczne mogą
być uzdrawiaczami, ale są to wybrańcy i jest ich mało. To że posiadasz światło
białe nie oznacza od razu, że powinieneś leczyć ludzi. Osoby o jasnym światłe
są niezwykle intuicyjne, mają swoją wewnętrzną mądrość, wiedzę z której
często umieją korzystać i korzystają samoistnie bez wymuszania czegoś.
Światło białe mocą wpływa na komórki w ciele, regeneruje je i odżywia, one
się wtedy odżywiają i odradzają. Osoby o białym świetle nie wyróżniają się

bardzo w tłumie, nie są też to gwiazdy, które znamy z ekranów światowych i
polskich. To raczej osoby nieznane, czasami się dzieje, że w świecie muzyki są
takie osoby, wtedy mając to białe intensywne światło mają kontakt w muzyka
z wyższych poziomów nieba i mogą je ściągać na Ziemię z odpowiedniego
poziomu, bo mają do tego prawo i moja do tego możliwości a daje im to
światło białe, które w sobie mają. Niektórzy malarze mają białe światło,
poznasz to po tym, że wtedy ich obrazy "żyją" i są bardziej wielowymiarowe,
czuję się i widzi tam życie, bo białe światło to życie. W polityce nie ma takich
ludzi a jak są to tylko na początku później zmieniają się w szarość, czerń itd.
Świat duchowy bardzo szanuję i dąży szacunkiem osoby, które posiadają
białe światło, bo wie jaka ciężka pracę osoba ta musiała wykonać i czym się
wykazać, żeby to białe światło w sobie mieć, więc świat duchowy pomaga
bardzo takim osobą, są chronieni i są pod takim Parasolem ochronnym, no
świat duchowy nie chce żeby te osoby spadały niżej i zależy im na tym aby
utrzymywały swoją wysoka pozycje w sferze ducha dlatego tym osoba sprzyja
i kibicuje im. Duchowa wiedzą i mądrość pochadzaca z ducha boskiego
umożliwia kontakt z tym dzięki światłu białemu. Im więcej go masz w sobie
tym ten kontakt jest silniejszy, bardziej go czujesz w sobie i po prostu wiesz,
że on jest.
Światło białe mega przyjemne ale wszystkich. Osoby z tym światłem mają
wokół siebie taką otoczkę aurę i poświatę bieli, i jak idą to ta poświatą może
za nimi się ciągnąć nawet kilka metrów, po tym się też pozna, że ktoś ma
białe światło.[/FMP]

57. Światło pomarańczowe w sferze duchowej.

Światło pomarańczowe w świecie ducha to bardzo mocna energia
urodzeniowa (wrodzona) i energia seksualna. Osoby o tej energii i kolorze
wyróżniają się mocną podstawą energii[FMP] seksualnej przez co są mocno
twórcami tego co jest, gdyż ta energia ich jest twórcza, rozwojowa i płodna.
To często osoby mocno związane z materią, pieniędzmi i tym co fizyczne,
bogactwem. Dobrze zarabiają i lubią pieniądze. Tworzą wiele fajnych rzeczy
są twórcami wielu ciekawych pomysłów. Mają powodzenie wśród płci
przeciwnej i często to powodzenie świadomie wykorzystują aby polepszyć
swoje życie materialne. Energią ta jest zaczerpnięta z Ziemi 60% pozostałe
40% tej energii pochodzi z ducha danego człowieka. To mieszanka tworzenia
ziemskiej materii " okraszona" na dodatek energią duchową dlatego jest to
takie silne i mocne przywiązanie i oddziaływuje intensywnie na partnerów.
Osoby o tej energii pomarańczowej związku z tym, że mają powodzenie w
życiu mieli też lub mają wielu partnerów życiowych. Lubią dzielić się ta

energią seksualną i doświadczać różnych rzeczy. I to doświadczanie ich cieszy
i daje dużo radości w życiu. Dobrze by było aby ludzie ci nie wypierali Się
swojej energii, nie chowali jej, tłumili i nie wstydzili się jej. Chowana i
tłumiona w sobie może powodować lustracje, choroby i niespełnienie w życiu.
To energią potrzebna Ziemi do jej rozwoju w kwestii plonów i darów Ziemi.
Wszystko to co rośnie, rozwija się zasila ta energia. Energią twórcza, nie jest
wzniośle duchowa jest mocno przy ziemi u podstawy danego człowieka jej
centrum choć wypełnia go całkowicie i w całości. Światło pomarańczowe,
mieniące się, ostre, żywe budzące zainteresowanie, przyciągające niekiedy
jak magnez osoby o podobnej energii i kolorze. W tedy działanie tego światła
jest jeszcze bardziej mocniejsze.[/FMP]

56. Światło zielone w sferze duchowej.

[FMP]Światło zielone w sferze duchowej jest światłem uzdrawiającym,
leczniczym i uspokajającym. Daje ukojenie i spokój. Osoby, które niosą w
sobie to światło są blisko związane z naturą i przyrodą to Istoty leśne, lasów,
drzew, puszczy oraz wszystkie Istoty, które się tym lasem opiekują. Mają
swoją mądrość i wiedzę, są doskonałymi muzykami, aktorami, artystami.
Lubią otaczać się pięknem krajobrazu oraz tym wszystkim co budzi w nich
piękno. Lubią tez patrzeć na pięknych ludzi. Są zaangażowani mocno w to co
robią i chcą to robić jak najlepiej. Cenią sobie spokój, wolność, niezależność i
wolny stan ducha. Te wszystkie cechy pochodzą od tego, że są istotami
wolnymi i chcą żeby Ziemia poprzez swoją energię też taka była. To energia
młoda, zwana bardzo energetyczna ma w sobie dużo życia, kolorów zielonego
i radości. Ludzie bardzo pogodni, jednak niektórzy z nich, ci co nie poznali
tego kim są, jakie mają światło itd mogą zbłądzić i wtedy wszystko to co
posiadali i to co ich wyróżniało zostało mocno stłamszone. Zielone światło
wpływa bardzo dobrze na ludzi, otoczenia. Osoby te są też doskonałymi
zielarzami, kwiaciarkami itd. Potrafią czuć więcej i widzieć więcej, czuć świat
roślin, kwiatów, drzew i całego środowiska żywego jakie ich otacza. Mogą
rozwiać z nimi i nawiązać wspaniały kontakt. Często też nieświadomie
Pomagają wysyłając tym potrzebującym swoje zielone światło, które leczy
świat zielony. Otrzymali to na początku swojej ewolucji duchowej aby bardziej
poznać przestrzeń w której żyją i się rozwijają ich te osoby to bardzo cieszy,
Ziemię również z wzajemnością. Sporo ludzi schodzących kiedyś na Ziemię
otrzymało światło zielone jednak teraz ponad 60%z nich zagubiła to światło i
stało się inne, często szare, zabrudzone czy porozrzucane a szkoda bo to
piękne, lecznicze światło. Kojące i leczące również rany ludzkie, wszystko to
co dotyczy krwi i ośrodka ludzkiego, zwierzęcego związanego z układem
krążeniowo-naczyniowym.[/FMP]

55. Światło fioletowe w sferze duchowej.

[FMP]Światło fioletowe w sferze duchowej ma swoje liczne kolory
zaawansowania. Im bardziej ten fiolet jest ciemniejszy tym świadczy o
wyższej duchowej drodze i jej zaawansowaniu. Fiolet to wiedza i mądrość
duchowa. Ta mądrość pochodzi z ducha i duszy, który ją zdobył przez liczne
wcielenia. Jest potężną wiedzą i dobrze żeby była wykorzystywana w
prawidłowy i mądry sposób. Gdy się tak nie dzieje istota duchowa o
fioletowym świetle spada bardzo szybko w dół. Światło fioletowe jest też
lecznicze i łagodzące. Osoby o tym świetle często chcą być uzdrowicielami
gdy poczują, że mają takie światło w sobie jednak nie powinni nimi być.
Światło fioletowe i energia, którą mają nie powinna być przekazywana innym
celowo, żeby uzdrawiać. Wystarczy, że sama obecność osoby, która ma
fioletowe światło i przebywa wśród ludzi chorych, wątpiących apatycznych itd
powoduje na jakiś czas polepszenie zdrowia czy samopoczucia i danego
człowieka ale sama z siebie osoba taka nie powinna być uzdrawiaczem i
uzdrowicielem. Powinien być to proces samoistny czyli poprzez obecność
uzdrawia się to co się ma uzdrowić otoczenie, ludzie itd. Fioletowe światło jest
łagodzące i chłodzące. Powoduje też że inne niechciane energię mają większy
dystans do takiego człowieka bo wiedzą, że on ma wiedzę duchowa i wie co
ma zrobić, żeby te niechciane energie ataki energetyczne usunąć. Więc raczej
będą podchodzić do osób mniej świadomych i zamkniętych choć te energię i
byty lubią takie osoby i lubią się do nich podczepiać bo mają silne pole
energii i jest to odczuwalne. Osoby te cieszą się dużym zainteresowaniem
ludzi ale to zainteresowanie nie jest sztuczne czy wymuszone,
zainteresowanie przechodniów, nieznanych osób, przypadkowe rozmowy na
ulicy są zaczepiani i często nie wiedzą dlaczego tak się dzieje ano dlatego, że
mają to fioletowe światło i one powoduje u ludzi takie zatrzymanie i chociaż
na chwilkę zagajenie, porozmawiania żeby poczuli i byli na chwilkę w tej
energii. Fiolet też niszczy i spała to co spalone i zniszczone być powinno im
większy ogień fioletu tym silniejsze jego działanie i moc. Osoby takie
posiadają odpowiednie atrybuty do swojego koloru fioletu. Są atrybuty
wspólne i wyróżniające ale to już wiedzą na indywidualne zamówienie. Fiolet
iskrzący to najwyższa w hierarchii fioletu ranga i kolor. Duchowe
zaangażowanie w wiedzę, rozpowszechnianie jej, służenie dobrem i miłością
do siebie i ludzi i realizowanie misji życiowej i życia oraz tego co na planie
ziemskim powoduje że kolor fioletowy ewoluuje i nabiera iskier boskich, które
się tak fajnie mienią i żarzą. To tyle jeśli chodzi o energię fioletu. Jeśli masz
pytania do tego zagadnienia pisz lub dzwoń, pomogę rozwiać wszelkie
wątpliwości podczas konsultacji. Adam Głos[/FMP]

54. Światło żółte w sferze duchowej.

Światło koloru żółtego, ciepłego symbolizuje dużą wiedzę i mądrość ale ta
mądrość
[FMP]pochodzi w większej części z słońca, a jak ze słońca to jest to energia
stworzenia, planety Ziemia. Więc osoby posiadające ten kolor są bardzo
wrażliwe i uwrażliwione na krzywdę planety, roślin i zwierząt, które na niej
przebywają. To bardzo delikatne i wrażliwe osoby lubiące przebywać na łonie
natury. Postawy raczej szczuplej i wysokiej. Spora część z nich to
wegetarianie lub weganie, którzy myślą, że w ten sposób pomogą Ziemi a nie
koniecznie tak jest. Osoby o tym świetle to ludzie empatyczni i inni czują się
wśród nich dobrze gdyż czuć przy nich takie wewnętrzne ciepło słońca.
Wiedza, którą posiadają o wszechświecie i Ziemi służy im do lepszego
rozumienia świata i otaczającej przyrody, większość z nich właśnie tą wiedzę
w ten sposób wykorzystuje. To osoby, które dość szybko się zakochują ale to
zakochanie jest raczej powierzchowne i płytsze, potrafią bardziej kochać
zwierzęta niż ludzi. Gdyż mają bardzo umiłowany świat zwierząt i roślin niż
ludzi. Uczą się tak naprawdę kochać ludzi i gdy ich kolor będzie ewoluował
wtedy staną się bardziej miłosierni i kochający Istoty ludzie, człowiecze.
Osoby z tą energia tak naprawdę do końca nie wiedzą i nie znają uczucia
głębokiego zakochania w człowieku. Poznają to dopiero, znają dobrze
zakochanie do świata Ziemi. To ich najbardziej " kręci" i uskrzydla. To światło
na średnim poziomie zaawansowania, nie ma tutaj mądrości boskiej o
ludziach, duchowych strukturach itd to mądrość Ziemi i słońca, duża
mądrość, która może być w fajny sposób wykorzystywana w życiu dla dobra
Ziemi i ludzi, którzy posiadają to światło.[/FMP]

53. Światło niebieskie w sferze duchowej.

[FMP]Jeśli chodzi o światło niebieskie to trzeba tu rozgraniczyć je na światło
zimne i światło ciepłe niebieskie. Światło zimne niebieskie mają osoby, które
nie mają człowieczeństwa, nie mają i nie mieli od początku stworzenia iskry
boskiej. Ich światło niebieskie zimne jest wytworzone przez technologie i rasy
z których zostali stworzeni i powołani do życia.
Światło ciepłe mają osoby człowiecze, które mają w sobie część człowieka i te
światło niebieskie może mieć różne kolory od najjaśniejszego do ciemnego
granatu. Osoby, które mają takie światło są strażnikami różnych sfer ale

mimo swojego koloru światła nie chronią nieba a Ziemię. Są to mocno Istoty
Nieba ale chroniące i dbające o Ziemię żeby nie upadła to po pierwsze, a po
drugie one ją trzymają na swoich dłoniach, żeby ta Ziemia była duchowa i nie
zapadła się do środka siebie. Oczywiście to wszystko odbywa się na poziomie
mentalnym i sfery ducha i również światła niebieskiego tych osób. Te osoby
tak naprawdę nic nie muszą robić, dobrze żeby wiedziały, że to mają i tyle
czyli te wyjątkowe zdolności i światło. Im to światło staje się coraz bardziej
ciemniejsze i wręcz granatowe tym lepiej, to znaczy, że więcej znaczą dla
Ziemi i to, że wypełniają swoje obowiązki bardzo dobrze. To osoby
charakteryzujące się silną psychiką, choć mogą o sobie powiedzieć, że wcale
tacy nie są to są odporni psychicznie, mają swoją wrażliwość odczuwanie i to
ich wyróżnia wśród mężczyzn. To są głównie mężczyźni. O wysokim ilorazie
inteligencji i umyśle takim analizatorskim. Światło to jest fajne gdy pochodzi z
boskości, tych osób i gdy staje się coraz bardziej granatowe wtedy jest szansa
u nich na awans większy w hierarchii na archanioła w przyszłości, gdy
pokierują dobrze swoją drogą i wyborami ziemskimi. Ich życie tych osób nie
jest usłane różami ale gdy zrozumieją że tacy są i co mają za zdolności i dary
wtedy łatwiej im będzie w życiu, gdyż nie będą wojować sami z sobą tylko to
światło i energię która mylą z walką przeistoczą w swoją siłę żeby
utrzymywać Ziemię w tym położeniu co jest. Mylą często ta energię z walka i
wolna i używają ją przeciwko sobie lub ludziom a tak naprawdę jest to dar
trzymania Ziemi w ryzach aby nie upadła i nie zagłębiła się w sobie. Ciekawe
osobowości i fajni pogodni ludzie otwarci na nowości i nowe horyzonty
myśleniowe[/FMP]

52. Czym jest zabrudzona świetlistość?

[FMP]Czym jest zabrudzona świetlistość i jak ona wpływa na ludzi?
Zabrudzona świetlistość jest w wyniku podejmowanych jakichkolwiek decyzji
z umysłu. Gdy podejmujesz ja tylko przez pryzmat umysłu a nie całej Twojej
Istoty wtedy świetlistość twoja się zabrudza. Dlatego dobrze jest podejmować
decyzje całościowo uwzględniając jeszcze wybory i decyzję Istoty, którą
jesteś.
Gdy mówimy, że każdy jest świetlisty to wtedy jest to pół prawda. Prawda jest
taka, że wyróżnia się świetlistość na kategorie:
Czysta
Szara
Ciemna

Mroczna
Demoniczna
O tych kategoriach powyżej często się nie mówi, być może z braku wiedzy że
tak jest. Mówi się za to często, że każdy jest świetlisty i to też jest taka
połowiczną prawda. No bo każdy jest świetlisty bo ma światło w sobie ale
może ono być różne, mroczne, demoniczne itd. Zatem mówiąc że ktoś jest
świetlisty warto doprecyzować jakie jest to światło i ta świetlistość, czym się
charakteryzuje i na co wpływa, wtedy mamy pełny obraz światła i
świetlistości danej osoby.
Wpływ świetlistości zabrudzonej na ludzi:
*Wpływa na ludzi, otoczenie i ich wszechświat ten wewnętrzny
*Ludzie mają wrażenie, że spełniają swoją misję
*Mają wrażenie solidarności z innymi
*Poczucie władzy przez ludzi i to że wszystko to co poczują to mają i to że to
otrzymają to poczucie tego stanu daje im zabrudzona świetlistość.
*Czują i mają wrażenie spełnienia.
*Wpływ na wydarzenia i na otoczenie jakie ludzie sobie zaplanowali poprzez
umysł. I tu zaczyna się ujemną wibracja otoczenia na którą dają ludzie
przyzwolenie do działania poprzez zabrudzoną świetlistość.
Dają przyzwolenie świetlistym zabrudzonym energią na wydarzenia.[/FMP]

51. Ewolucja czakr.

[FMP]W dzisiejszych czasach jest tak, że czakry powinny u ludzi podlegać
również zmianie. Ta zmiana ma polegać na tym, że one stają się coraz
bardziej większe i jaśniejsze w swoim kolorze. Ogólnie było tak, że każda
czakra ma swój charakterystyczny dla niej kolor i kształt. Ponieważ wszystko
się zmienia na Ziemi i Ziemia zwiększyła swojego dycha i swoje światło, więc
światło ludzi i ich czakry powinny też się zmieniać i ewoluować do jednej
wielkiej czakry czyli słupu światła. Ta zmiana powinna się odbyć stopniowo i
subtelnie. I wielu przypadkach ludzi tak właśnie się dzieje. To nie jest łatwy
proces zmiany i przeobrażeń ale się pojawia i jest fajny, bo niesie ze sobą
dużo dobrego. Gdy twoje czakry stają się jednym słupem światła wtedy
zaczynają znikać poszczególne kolory i widoczne jest tylko białe, jasne

światło. Wtedy to jasne światło może odrzucać wszystko to co płynie do ciebie
niechcianego, gdyż ma większe pole rażenia. Nie pochłania już wszystkiego
jak ma to miejsce w przypadku pojedynczych czakr. Gdy one łączą się w
jedno jest ich pole energii silniejsze, przez co światło jest silniejsze i
jaśniejsze. Im silniejsze to światło i jaśniejsze tym lepiej bo świadczy to o jego
sile i mocy, oraz ochronie ciała fizycznego przed chorobami, programami
chorobotwórczymi itd. Światło jednej czakry wspólnej, ten słup światła ma
duże działanie ochronne. Głównie chroni przed chorobami fizyczny. I też przed
chorobami ducha i umysłu. Pełni rolę głównie ochronną a gdy ten słup światła
jest mocny i silny wtedy nic niepożądanego się nie przedostanie do środka
energii ciała fizycznego.[/FMP]

50. Dlaczego istota neutralna podchodzi do danego człowieka i co chce od
niego?

[FMP]Istoty neutralne podchodzą do danego człowieka żeby się z nim
komunikować i być blisko niego. Robią to po to by być coraz bliżej ludzi i
poznać naturę ludzką, człowieczą. Podchodzą też aby przyglądać się danemu
człowiekowi. Są takimi obserwatorami stojącymi bardzo blisko człowieka.
Mają szeroko otwarte duże oczy i z dziwieniem obserwują co dany człowiek
robi. Chcą wpływać na ludzi poprzez podszepty. Cieszy ich to że mogą
wpływać na ludzi i choć może wydawać się, że nie są groźni to ich działanie
jest bardziej długofalowe i bardziej szkodzą niż pomagają. Chcą sterować
ludzki, ale są neutralni więc nie mają takiego pola działania i chcą też aby
ludzie poświęcali im więcej uwagi i czasu przez co te istoty będą czuły się
ważne i szanowane. Na ważności i byciu najbardziej im zależy.[/FMP]

49. Jak rozpoznać opętaną osobę?

[FMP]Dobry obserwator rozpozna osobę opętaną po oczach. Są one częste
albo takie puste, nieobecne albo ma się wrażenie że patrzy przez nie ktoś
inny a nie właściciel jej ciała fizycznego. Ponieważ to oczy są zwierciadłem
duszy danego człowieka a skoro nie ma tam już duszy tylko jest istotą
demoniczną, więc w oczach danego człowieka widać właśnie to lub pustkę.
Jest pusto. Brak ducha i istoty oraz duszy w danym człowieku. Trzeba być na
prawdę dobrym obserwatorem i mieć wiedzę wrodzona mądrość żeby
wychwycić takie rzeczy. Często opętaniem na tych wyższych szczeblach 1,2
czy 3 zupełnie nie widać. I osoba nie wie, że jest opętania, przechodzi to tak

jak by bezobjawowo. 12 poziom opętania to śmierć, choroby psychiczne. Tutaj
opętanie jest bardziej widoczne.
Jak ochronić się przed opętaniem?
Nie wchodzić w coś co nie jest miłością, nie jest Twoje. Tam gdzie podłączają
kogoś pod coś metody, hipnozy, manipulacje itd. Wszystko to co jest
ezoteryka to opętanie, uzależnienie. Dwupunky, ustawienia, tarot, karty,
numerologia, obce cywilizacje Wedy itd... To wszystko może prowadzić do
opętania. I na koniec nie daj się zwieść ułudzie, którą wysyła świat
podszywając się za miłość. Im bardziej i głośnie o niej mówi tym nią nie jest.[/
FMP]

48. Jaki wpływ ma anioł stróż na człowieka?

[FMP]Anioł stróż nie ma już tak dużego wpływu na człowieka jak to było
wcześniej. Praktycznie jego wpływ jest minimalny znikomy. Śmieszna i za
razem smutne jest to jak ludzie pokładają wysokie nadzieję w swoich aniołach
stróżach, zawierzają im wszystko lub bardzo dużo, niekiedy życie. Jednak
prawda jest taka, że ten anioł stróż, który był przypisany do ciebie mógł stać
na zupełnie niższym rozwoju duchowym niż ty. I poleganie tylko na nim i
podejmowanie decyzji przez pryzmat anioła stróża już nie ma tak silnego
znaczenia. Gdyż aniołowie zmęczeni ludźmi odchodzą aby pełnić inne role i
zadania jakie przed nimi stoją. Wpływ teraz na człowieka będzie miał on sam
na siebie i energią boską oraz światło słońca. Te energie będą miały
największy wpływ na ludzi i ludzie na siebie na wzajem, ale jeśli chodzi o
świat duchowy i Duchowość i mówiąc o opiekunach czy aniołach stróżach to
już nie będą mieć tak naprawdę żadnego znaczenia w rozwoju człowieka. I ci
co teraz sądzą inaczej i zastanawiają się co tu jest napisane odczują w
późniejszym czasie, że rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce. Można to
poznać po ogólnym chaosie wśród ludzi i ich podenerwowaniu. Są nerwowi
ale nie wiadomo do końca z jakiego konkretnie powodu. Zatem nie ma co
przykładać do tego duża wagę i trzeba zająć się swoim życiem, darząc
miłością drugiego człowieka na tyle na ile się potrafi to zrobić i może.[/FMP]
47. Czym jest 5D? Czy jest tak jak inni mówią w przekazach a może to coś
innego?

[FMP]5D to wysokość, częstotliwość promieniowania Ziemi i jej energii. Tak
naprawdę Ziemia nie jest w tej częstotliwości tak jak ludzie uważają. Te
oznaczenia są umowne dla ludzi. Ziemia przeobraża się i zmienia energię jak

istota żywa więc nie zmienia się wielowymiarowo bo jest wielowymiarowa
tylko podnosi się z swojego upadku i wznosi na wyższy szczebel rozwoju w
ewolucji swojej. Widzę, że teraz jest na 12 poziomie a w swoim krótkim czasie
chce wejść na poziom 14. Później 16, 18, 20, 22, 24 itd. To będą takie
przeskoki kwantowe w rozwoju co dwa. Dlatego ludzie ten przeskok uważają
ze jest 5D. A jest to po prostu przejście na wyższy poziom ewolucji duchowej
duszy. Gdy to ma miejsce wtedy Ziemia będzie bardziej odczuwająca, widzącą
i duchowa. A skoro to wszystko będzie jeszcze bardziej wzmocnione to nie
będzie chciała gościć u siebie wszystko i wszystkich. I tak to wygląda, Duch
Ziemi wzrasta przez co energia Ziemi też i jest to zauważalne i odczuwalne
dla ludzi i mogą to zmierzyć za pomocą różnych urządzeń pomiarowych. Czy
Ziemia będzie łaskawa tak jak dotychczas? Nie!<br>Nie będzie taka jak
wcześniej. Będzie bardziej wymagająca, stanowcza i konsekwentna. Będzie
wybierać kogo chce gościć u siebie i kogo przyjąć. Odeśle tych z powrotem do
siebie kto będzie jej zagrażał i powodował jej spadek energii. Decyduje już o
sobie i swoim duchu, który cały czas się rozwija i wzrasta to jest 5D nazwane
przez ludzi. Czyli wzrost energii ducha Ziemi.[/FMP]
46. Częstotliwość serca.
[FMP]Każdy człowiek ma swoją unikatową częstotliwość serca. I choć te
częstotliwości są do siebie podobne to jednak różnią się zasadniczo.
Częstotliwość serca można przyrównać do linii papilarnych, nie znajdziesz
takich samych u drugiego człowieka tak samo jest z częstotliwością serca. Na
większych poziomach zaawansowania gdy by badało się częstotliwość serca i
ludzi, wykryło by się również to, że różnią się one od siebie nie tylko
częstotliwością fal ale też dźwiękiem, które wydaje serce a także polem i
energią oraz jego światłem i kolorem. Te wszystkie różnice świadczą o tym, że
jest to wyjątkowe i potężne. Częstotliwość serca dużo mówi o człowieku i jego
otwartości. Im mocniejsza częstotliwość, naturalna, urodzeniowa tym lepiej.
Częstotliwość serca jest jak nasza antena, dzięki niej możemy nawigować się
w obranym, dobrym dla nas kierunku. Tutaj znajduje się masa wiedzy,
widzenie, odczuwanie i znacznie więcej. Dobrze dbać o to aby ta
częstotliwość była stabilna, wzmacniana i aby sygnał nadawania pola serca
był wyraźny niczym nie zakłócony. Wtedy też jest prawdziwe widzenie,
również przyszłości i tego co potencjalnie może się wydarzyć. Dbaj zatem o
częstotliwość swojego serca, higienę serca przez dostarczanie mu spokoju,
wyciszenia, miłości, światła, które potrzebuje.<br>Afirmacja do
przekazu:<br>Wzmacniam częstotliwość swojego serca by widzieć więcej i
szerzej. Serce spokojne, serce radosne, serce moje[/FMP]
45. Kawałki duszy porozrzucane po wszechświecie.
Każda dusza powinna być całością i w całości powinna znajdować się w twoim
ciele fizycznym. Czasami jednak dzieje się tak, że dusza w danym człowieku

nie jest kompletna, jest rozerwana i jej części pozostałe albo fruwają gdzieś w
przestrzeni albo są w innym człowieku. <br>[FMP]<br>Po co dziś to Tobie
piszę?<br>Abyś zobaczył jak jest u Ciebie.<br>Czy Twoja dusza jest w tobie?
Czy Twoja duszą jest cała i kompletna?<br>Czy jest czysta i jaki ma kolor?
<br>I najtrudniejsze pytanie!<br>Czy posiadasz duszę?<br>Dobrze
wiedzieć jak te kawałki duszy skompletować aby ponownie zjednoczyły się i
były u ciebie jeżeli tak nie jest. Te kawałki duszy mogą już nie pamiętać, że
kiedyś były twoją częścią więc tym bardziej może być trudno tobie samemu
to zrobić. Poniższe słowa pozwolą tobie zobaczyć lub odczuć jak wygląda to u
ciebie. Jednak wiedź, że słowa te nie są na zjednoczenie tych zagubionych
kawałków dusz. Tu wymagana jest większa praca i przygotowanie i
energia.<br>Dlaczego?<br>Prawda jest taka, że tobie ze swoją energią
może być trudno wziąć np. od osoby demonicznej kawałek swojej duszy(który
jest tam przetrzymywany) , jeżeli np. taka sytuacja ma miejsce możesz też
nie mieć takiego przygotowania jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie dla
siebie. Poniższe słowa są otwarciem do zobaczenia/ odczucia bądź usłyszenia
gdzie znajdują się kawałki twojej duszy i jak twoja dusza wygląda:<br>Proszę
o otwarcie przestrzeni Nieba i o pokazanie mi w formie obrazu, odczucia czy
dźwięku jak wygląda teraz moja dusza. Czy jest cała, kompletna?<br>*Jeśli
nie:<br>Proszę o pokazane mi gdzie znajdują się jej pozostałe
części.<br>Proszę o powiedzenie mi, pokazanie lub odczucie w ciele co mogę
zrobić aby przygotować się do tego żeby te kawałki duszy połączyć.<br>Co
mogę z tym zrobić dzisiaj?<br>*tutaj powinna się pojawić informacja dla
ciebie, gdy to nastąpi i będziesz czuł, że już wszystko wiesz, powrócisz z tej
wizji do swojego życia ziemskiego, codziennego.[/FMP]
44. Na czym polega zmiana struktury ciała fizycznego?
[FMP]Zmiana struktury ciała fizycznego podobna jest do struktury zmiany
DNA jednak nie odbywa się ona aż tak na głębokim poziomie genowym. Tutaj
zmianie ulega struktura fizyczna czyli wszystko to co w twoim ciele
fizycznym, począwszy od organów, narządów itd. aż po włosy i skórę. W tej
zmianie struktury ciała fizycznego najbardziej zmienia dur po loka zewnętrzna
tej struktury czyli ona jaśnieje i rozbłyska bardziej twoje ciało. Światło boskie
które dostaję się do twojego ciska przenika do każdej komórki i przez to ona
się zmienia, staje się mocniejsza i nowsza.
Co to znaczy nowsza?
Tzn. że jest ona bardziej przystosować a do tego co będzie w przeszłości.
Ponieważ ta zmiana subtelna zaczyna się od powłoki zewnętrznej i wnika
później coraz bardziej i głębiej w ciało fizyczne. Ta zmiana struktury fizycznej
to nie jest jakiś wielki spektakularny efekt, który będziesz odczuwać a raczej
delikatne, stopniowe przeobrażenie się twojego ciska fizycznego do wyższego
poziomu życia na Ziemi. Po to&nbsp; się to wszystko robi i po to ma to

miejsce. By twoje życie na Ziemi i ciało fizyczne było&nbsp; dostosowane do
tych zmian, które się dzieją w tym obecnym życiu i w przeszłym. Gdy masz
już tą wiedzę i świadomość możesz zadecydować czy chcesz podlegać tej
zmianie i kiedy ja ewentualnie zaczniesz. Chyba że Twoje ciało fizyczne i
struktura DNA już podległy tej zmianie wtedy gratuluję ci serdecznie i wiedz,
że od tego czasu możesz być spokojny o siebie, swoje życie ziemskie i swoje
stworzenie na wieki. Nie przeminiesz gdyż zawsze będziesz obecny, ponieważ
promieniujesz już najwyższą energia zmiany częstotliwości DNA i ciała
fizycznego. A to bardzo dużo w rozwoju duszy i dusza i fizyczności[/FMP]
31. Śmierć przejście między stanem fizycznym ciała w stan ducha i energii.
<p>Śmierć przejście między stanem fizycznym ciała w stan ducha i energii.
Przejście z duchem, Duszą i Istota i jaźnią w stan duchowości, energii i
światła.[FMP] Z całym tym bagażem przechodzisz na drugą stronę. W
zależności od poziomu życia i wszystkich duchowych kwestii jest Ci
wyznaczana po śmierci twoja kolejna ścieżka rozwoju ale tym razem
duchowa. Czasami dzieje się tak że tej ścieżki nie ma gdyż musisz na nią
poczekać i przesiedzieć w tzw. poczekalni aby rozliczyć się że starego życia i
zobowiązań tam w nim zawartych. To miejsce nie jest zbytnio lubiane przez
duszę gdyż w poczekalni duży się wszystko i długość bycia tam często zależy
od rodziny ziemskiej, osoby itd. Dlatego też nie należy przytrzymywać
mentalnie i duchowo w żaden sposób tych którzy odeszli tylko dać im żyć
duchowo swoim życiem bo inaczej w takiej poczekalni spędza, całą wieczność
i nie będą się rozwijać. Śmierć to stan przejścia na poziom tobie przeznaczony
lub pozostania tylko jako energia, duch i świadomość na Ziemi. Ty decydujesz
jak chcesz żeby było, gdyż nikt siłą że świata duchowego nie zabierze cie na
drugą stronę gdy nie chcesz z tego skorzystać już po śmierci ciała fizycznego.
Czasami jest, tak że osoba zmarła chce się jeszcze zemścić na kimś, rozliczyć
się&nbsp;&nbsp;i mówi, tym co po nią przyszli, że zostanie jeszcze jako
energia dusza na Ziemi. Jednak musi się liczyć z tym, że nie, wiadomo kiedy
drugi raz otrzyma możliwość przejścia na drugą stronę.<br>[/FMP]</p>
32. Częstotliwość duchowa.
<p>Każda energia ma swoją częstotliwość i pochodzenie. Jeśli chodzi o
częstotliwości twojego ducha to też masz swoją częstotliwość. Im ona jest
bardziej subtelną i delikatna tym oznacza to że twój duch jest na wyższym
poziomie odbioru różnych informacji.[FMP] Częstotliwość duchowa może się
zmieniać w życiu. I często tak jest ze się zmienia. Przeważnie wśród całego
życia ta częstotliwość się obniża. Są ludzie którym podczas życia wzrasta ale
na pewno nie jest to większość. Przez to że częstotliwość duchowa ma swoją
charakterystyczną dla niej unikalną częstotliwość, to taka cecha
charakterystyczna wtedy po tej cesze można rozpoznać ducha i powiedzieć o
im coś więcej i to na jakim poziomie jest, po co jest, jak powstał, kim jest i

wiele więcej. Tylko osoby które umieją sczytywać takie informacje ze
częstotliwości tej energii mogą to robić oczywiście za zgodą danego człowieka
i jego przyzwoleniem. Gdy mówi się o częstotliwości duchowej to jest to
bardzo ciekawy i interesujący temat gdyż jest tu wiele naprawdę istotnych i
tajemniczych informacji o których mało kto wie, a tak naprawdę te informacje
tu zawarte są bardzo pomocne w dalszym rozwoju i życiu a Ziemi. Są
pomocne w całkowitym rozumieniu świata, ludzi swojego ducha i wiele
więcej. Wszystkie uwikłania, zależności są też tu zawarte i pokazane jak na
slajdzie. Jak na filmie wszystko się tu wyświetla. Więc wiedzą o tym że jest
coś takiego jak częstotliwość duchowa i że każdy ma swoją własną unikatowa
tak jak linie papilarne powoduje że nie ma oszukaństwa gdyż nie da się tego
podrobić. Świat duchowy i te wyższe poziomy jest nie do
podrobienia.<br>[/FMP]</p>
33. Wpływ negatywnych energii na człowieka.
<p>Negatywnych energii w wszechświecie jest bardzo dużo. Jest podział na
energie negatywne, byty, opętania, złorzeczenia, wierzenia, itd. Jest tego całe
spektrum. Każda z negatywnych energii ma swój odpowiedni sobie
potencjał= wskaźnik w pewnym przedziale energetycznym funkcjonuje i się
wyróżnia.[FMP] Dość nisko na skali są opętania. Zawładnięcia duchowe
jeszcze niżej na skali to wskaźniki bardzo ujemne. Znacznie poniżej
poziomów, które znamy. Każda negatywna energia ma swoje oddziaływanie
na człowieka i jest to przeważnie oddziaływanie negatywne. Konsekwencja
jest jedną, taka, że nie żyjesz swoim życiem, jesteś sterowany, manipulowany
lub jesteś jak wydmuszka pozbawiony wszystkiego co twoje gdy jesteś
umieszczony w tych energiach po same pachy a albo i więcej. Nigdy nie da
się wyjść z tego najniższego potencjału. Rzadko się zdarza żeby ktoś wyszedł
z tego sam. Naprawdę bardzo rzadko. Dlatego też trzeba bardzo uważać na to
co się robi i z czego korzysta i jak się żyje. Niby ludzie to wiedzą a jak wiemy
jest teraz widocznych bardzo wyraźnie wpływ tych negatywnych energii na
człowieka. Dlaczego teraz widzimy to bardzo wyraźnie?&nbsp;</p>
<p>Bo teraz nie jest to przykryte, brak tej osłonki manipulacyjnej, która
została narzucona wcześniej na ludzi aby tego nie widzieli i nie dostrzegali.
Teraz widać wszystko jak na dłoni, jak negatywne oddziaływanie wpływało na
organizm ludzki fizycznie, duchowo, umysłowo i emocjonalnie mając niskie
energie a przysłanianie tego przez świat i ludzi którzy tym się pałają lub pałali
nie ma już miejsca. Przeszedł czas wyrównania i wzięcia co ich do siebie.
Wolność energii ponad wszystko, wolność czystej energii światła i jasności
bo&nbsp; to siła ludzi i tego świata.<br>[/FMP]</p>
34. Wpływ pozytywnej energii na Ziemi.
<p>Wczoraj była informacja o tym, że negatywne energie, które nie mogą i

nie chcą być na Ziemi zabierane są z niej.&nbsp;<br>Co zatem się dzieje
dalej?[FMP]<br>Na Ziemi musi być zachowana równowaga więc skoro inne
istoty są zabierane to przychodzą na ich miejsce nowe. I właśnie w
przestrzeni Nieba jest właśnie taki portal, którym schodzą nowe istoty światła
i miłości. Schodzą oni jak po takiej windzie lub zjeżdżalni zsuwają się w dół
czyli na Ziemię z dość dużą szybkością aby po drodze żadna istota nie fajna
nie zauważyła przyjścia jej na Ziemi. Zatem im szybszy transfer na Ziemię
tym lepiej. Odstępy czasowe co do pojawiania się nowych istot światła i
miłości są znacznie większe niż to było u istot, które odchodziły. Tutaj ten
proces przebiega wolniej i spokojniej i jest bardziej przemyślany i też
zaplanowany. Tu nie ma pośpiechu. Jest oczekiwanie na to kto następny
pojawi się na Ziemi ale to oczekiwanie jest raczej od strony aniołów niż od
strony świata duchowego tej wyższej rangi bo świat Archanielski wie kto
zejdzie na Ziemię i w jakim czasie się pojawi i kto to będzie. Oni kibicują tu
mocno i trzymają "kciuki" aby wszystko się udało i powiodło i żeby ten
transfer zejścia na Ziemię przeszedł jak najszybciej i bez żadnych zakłóceń.
Więc dzięki tej energii Ziemia będzie się z mieniać i przeobrażać i cała
energia Ziemi i tych ludzi będzie się rozwijać i razem pięknie
uzupełniać<br>[/FMP]</p>
35. Medytacja otulająca.
<p>[FMP]Usiądź wygodnie lub połóż się. Poczuj jak Twoje serce na czas tej
medytacji otwiera się na otulenie i przyjęcie tego co teraz do niego płynie.
Poproś o ochronę, opiekę Archanielską i o wypełnianie się tym co świat
duchowy ma Ci do zaproponowania.</p>
<p>Dzisiaj w tym wyjątkowym dniu czytając ta medytację pragniemy wam
przesłać energię otulającą wasze serca, wasze Istoty i wasze dusze. Niech
energia i światło, które teraz spływa do Was, do każdego z Was osobno
wypełni Was całkowicie i przeniknie całego Ducha, duszę i wszystko kim
jesteście. Niech ta energia otulającą najwyższe&nbsp; wibracje archanielskie
otuli was i strzeże przed tym co nadejdzie. To energia ochronna, oznaczająca
w świecie duchowym to, że jako Istoty jesteście ważni i chronieni. Ta ochrona
to przywilej dzisiejszym dniu dla Was. Pragniemy my Archaniołowie żebyście
ją teraz odczuli, poczuli na swoich ciałach fizycznych, ciałach duchowych, w
swojej jaźni i duszy. Niech to światło rozbłyśnie i oświetli dzisiaj również waszą
Jaźń. Otulenie przez Istoty Archanielskie to najwyższy przywilej Nieba gdyż
otrzymujesz wtedy od nich taką ochronę, otoczkę świadcząca o tym, że jesteś
ważny i chroniony niezależnie od twojego pochodzenia, statusu duchowego
itd. Gdy czytasz te słowa to już świat archanielskie wie, że zależy Ci na
rozwoju twojego Ducha. Teraz przesyłana jest do Ciebie właśnie ta otulającoochronna energia. Przyjmij ją otwartym sercem i otwartymi ramionami.
Możesz je otworzyć szeroko na znak jedności z nami i z tym, że zgadzasz się
ją przyjąć. Otrzymujesz wtedy od nas atrybut archanielski czyli otulającą

energię. Ta ochrona otulającą nie jest wieczna jest jednak na długi okres
czasu. Jest wyjątkowa i piękna. Spokojnie ją przyjmij a gdy poczujesz, że już
wszystko się wypełniło (otrzymałeś tyle ile powinieneś) możesz podziękować
Archaniołom za ten przekaż. Podziękowanie będzie znaczyło zamknięcie
przestrzeni Nieba za ten przekaz i tą medytację otulającą.</p>
<p>Świat Archaniołów czuwa nad Wami i wspiera was w trudnych
momentach życiowych tych, którzy tego potrzebują i tego zaszczytu mogą
dostąpić a wy jesteście tymi nielicznymi. Świat duchowy wie o wszystkim co
się dzieje na Ziemi i wierzy, że zmiany te przyczynią się do rozwoju
=wzniesienia wyżej waszego Ducha i Ducha Ziemi a energia otulająca i
ochraniająca Was dzisiaj spowoduje wzmocnienie Ducha i jego rozbłyśnięcie
na Ziemi. Jak Duch rozbłyśnie= rozjaśni i rozbłyśnie cała Ziemia i przestrzeń
wokół niej. Przestrzeń Nieba, Gwiazd i Galaktyk. Wtedy to rodzi się nowe
życie. A to sens życia narodziny. Ziemi, ludzi, Boga i całej przestrzeni żywej. Z
miłością. Świat duchowy Archanielski.<br>[/FMP]</p>
36. Dlaczego ludzie doświadczają niepotrzebnych rzeczy.
<p>Przekaż od osób, które odeszły i są po tamtej stronie i co mogą
powiedzieć o swoim życiu i doświadczaniach tego co nie powinni
doświadczać.[FMP]&nbsp;<br>Większość z nas żyjących na Ziemi nie
wiedziało tego, że życie na Ziemi to nie niesienie swojego krzyża, to nie
ciężar, krzywda i ciężkość, które zostało nam wpojone od samego początku
urodzenia i późniejszego życia. Gdybyśmy mieli tą wiedzę, która posiadamy
byśmy nigdy nie oddali władzy nad sobą innym ludziom. Dziś wiemy, że życie
Ziemskie to radość, miłość, jasność i takie powinno być. Dziś słuchamy siebie
i tego kim jesteśmy ale już jako dusze po tamtej stronie, dlatego też
zachęcamy was abyście robili to już będąc na Ziemi. Żyjcie swoim życiem i
nie&nbsp; słuchajcie nikogo, kto mówi wam jak żyć i co macie robić.
Pozbędzie się wszystkich ograniczeń umysłu, które nie są wasze i żyjcie
takim, życiem jakie zostało wam przydzielone. Większość z was myśli, że
życie na Ziemi to doświadczania czyli, to doświadczanie trudnych rzeczy,
więc gdy tak uważasz, gdy tak myślisz wtedy ściągasz na siebie te trudne
rzeczy i sytuacje. Narzucanie ludziom, że&nbsp; poprzez cierpienie,
wyrzeczenie się siebie zostaną zbawieni przez co osiągną oświecenie i
kontakt z Bogiem nie jest prawidłowe, gdyż tak to nie działa. Nie spotkasz się
z Bogiem gdy całkowicie wyrzekniesz się siebie i zapomnisz o swoich
potrzebach na rzecz innych ludzi i ich dobra. Tak to tu nie działa. Im bardziej
jesteś szczęśliwa i żyjesz w dostatku i prawdziwym szczęściu wtedy osiągasz
zaszczyty widzenia Boga i Niebo masz na Ziemi. Dzieje się to wtedy gdy
jesteś prawdziwie sobą i wiesz kim jesteś i po co jesteś na Ziemi. Gdy
odkryjesz i poznasz te wszystkie prawdy i o sobie wtedy cały wszechświat stoi
dla Ciebie otworem i służy tobie byś był "prowadzony" do pełnego rozkwitu i
radości Ziemskiej. Niebo nie sprzyja tym, którzy umartwiają się i cierpią w

imię Boga. Gdy chcesz cierpieć będziesz cierpiał. Większość z nas tak chciała
i tak miała i nasze życia były jednym wielkim pasmem cierpień bo nikt nam
wtedy nie powiedział, że można żyć inaczej i że droga do Boga prowadzi
poprzez radość, miłość i dobrobyt. A uwierzyliśmy i wierzyliśmy w tych
których wierzyć nie powinniśmy. To jest przestroga dla Was i ostrzeżenie. Z
miłością ludzie po tamtej stronie.<br>P.S. widzimy jak odlatujecie w
medytacjach i innych praktykach to Wam szkodzi ale nie możemy Wam
zakazać tego. Jest to pułapka która też w nią wpadliśmy.<br>[/FMP]</p>
37. Ćwiczenie do systemu przekonań.
<p>[FMP]"Dziś skupiam się na swoich przekonaniach które wspierają mnie w
moich decyzjach i moich planach życiowych. System przekonań i w to co
wierzę daje mi wsparcie w podejmowaniu dla mnie dobrych i trafnych decyzji.
Dziś wypisze sobie wszystkie przekonania które wzmacniają mnie jako
kobietę/mężczyznę. Jako człowieka z duszą i ciałem. W to co wierzę, mój cały
system przekonań wspiera mnie w tym czasie wydając piękne owoce i plony
w moim życiu ".[/FMP]</p>
38. Dom Boga.
<p>Mówi się czasami, że dusza tęskni za domem Bożym. Co to znaczy, że
dusza tęskni za domem Boskim?[FMP]&nbsp;</p>
<p>Tęsknota u duszy pojawia się często jeżeli dusza nie jest osadzona na
Ziemi. Tzn, że większy procent ma w sferze ducha niż ziemskości. 60% i
więcej przynależy do ducha i energii duchowej a 40 % ziemskości. Wtedy te
proporcje są zachwiane i dusza nie wie, że jej obecnym domem jest dom
ziemski. Czyli Ziemia. Dusza wtedy tęskni za domem Boskim, duchowością i
chce wrócić skąd przyszła. Jest to niekorzystne dla duszy. Choć dusza będąc
na Ziemi lubi odczuwać te stany bo to pamięta dobrze i zna, to jednak jest na
Ziemi i proporcje w doświadczaniu ziemskim powinny być większe nawet
mogą być ponad 50 % i tak jest wtedy dobrze. Uduchawianie się jeszcze
bardziej dla duszy, która ma ziemskość w bardzo niskich proporcjach wtedy
powoduje zmniejszenie ziemskości a wzmocnienie jeszcze bardziej ducha,
duchowej strony ale przez brak uziemienia a oderwania się jeszcze dalej od
Ziemi. Dusza tutaj nie wzrasta, nie ewoluuje się tylko coraz bardziej odłącza
się od Ziemi na którą przyszła. Większość szkół duchowych tak robi, że daje
ludziom za dużo odlatywania i odrywania się od Ziemi. Nie na tym polega
duchowość i nauki ducha one są ziemskie!&nbsp; Im bardziej ziemskie tym
bardziej korzystniej dla ducha i duszy. Więc od dziś duch twój uczy się
ziemskości i doświadcza ziemskości przez co ty wzrastasz jako całość,
wzrasta twój duch i dusza. Taka kolejność jest dobra, prawdziwa. Gdyby tego
nie było twój duch i dusza, istota, świadomość i wiele więcej nie schodziły by
na Ziemię tylko zostały jako energia w sferze nieba i energii.[/FMP]</p>

39. Rasa Reptilian.
<p>[FMP]Rasa agresywna, żądna władzy i zdeterminowana do osiągnięcia
zamierzonego przez siebie celu. Wyglądaj następująco. Twarz podobna do
dinozaura o wyciągniętym pysku, oczy czerwone, ostre dwa przednie zęby.
Kły. Posilają się krwią upadłej, starej padliny. W postaci energii odżywiają się
taka upadła energią, czyli jak człowiek upada duchowo itd to wtedy oni
wysysają z człowieka taką energię. Walczą o to żeby dowodzić Ziemią i
władać Ziemią. Ciała dość szorstkie, podobne do łusek. Szpony na stopach.
Odnóża jak u zwierząt. Chodzą na tych odnóżach jak człowiek. Zawierają
wszystkie płcie w jednym osobniku. Męska, żeńską i nijaką. W zależności od
upodobań wtedy ją sobie zmieniają. Zmiennokształtni. Zmieniają się dość
często tak jak kameleon. Nie ufam im w żadnej kwestii. Chcą zniszczyć ludzi i
mają misję bycia jedyni i w całym wszechświecie jedną rasą rządzącą. Mają
ustawione swoje znaki na banknotach dolara. Ich oko to właśnie to przez co
patrzą na świat i ludzi. Śledzą przez to ludzi i znają każdy ich krok i przez to
mogą być zawsze o jeden krok szybciej od ludzi. To ich kamera nastawiona na
Ziemię. Nie są pokojowi ani dobrzy. To tacy wojownicy podobni w mentalności
do wojska wyszkoleni do tego aby zabijać. Dostali swój rozkaz=misję i muszą
się z niej wywiązać za wszelką cenę nawet własnego życia. Nie chcą żeby o
nich za bardzo pisać chcą pozostać anonimowi, żeby ludzie jak najmniej o
nich wiedzieli taki jest ich cel. Nie chcą być popularni. Chcą władać Ziemią
jednak aby to zrobić najpierw muszą władać umysłami ludzkimi i przesyłać im
swoje informacje wtedy ci ludzie nieświadomi niczego wykonują ich
polecenia.[/FMP]</p>
40. Słowa mądrości.
[FMP]W promieniach boskich= Boga widać najlepiej. Oślepiają tych, którzy nie
gotowi na jego światło.[/FMP]
41. Przestarzałe energie odchodzą.
<p>[FMP]Cała duchowość, która być może do niedawna znałeś /znałaś
wszystko to już jest przestarzałe i mało ważne, prawie nieważne. Cała
ezoteryka i inne techniki wzrostu odchodzą w niepamięć. To stare energię,
metody które odchodzą w zapomnienie nie mają skuteczności już w swoim
działaniu. To dobra wiadomość dla tych co nie są uwikłani w żadne metody i
są wolni o nich. Co którzy są zwolennikami różnych metod poczują na sobie
ból ciała a później przejdzie on na ból duszy. Będą czuć, że odkrywanie są
kawałki ich części od siebie. Okrutne to i poniekąd straszne że tak będzie i tak
się już dzieje. Dusza będzie bolała i ciało będzie bolało wszystko ponieważ
energia metod będzie odchodzić i odchodzi z Ziemi a z nią energia twoja bo z
tej metody czy ezoteryki korzystałeś bądź korzystałaś. Co zaś którzy są wolni
od tego poczują większy oddech. Wezmą w płuca więcej powietrza i będą się

czuć lekko, lżej na Ziemi. Poczują różnicę. Nie będzie już tak gęsto i ciężko
gdyż ezoteryka i metody odchodzą w niepamięć. To cudowna wiadomość.
Święto. Duże wydarzenie i mega duże święto w świecie duchowym i na Ziemi.
[/FMP]</p>
42. Plan Ziemski.
<p>[FMP]Jeśli chodzi o plan na życie ziemskie to większość z nas schodząc
na Ziemię otrzymała swoją plan ziemski na to życie obecne. Czyli schodząc
na Ziemię na zaplanowane co w jakim czasie się wydarzy i co taką duszę
czeka już tu na Ziemi. Są jednak wśród nas osoby, które takiego planu nie
mają i wtedy ich życie na Ziemi nie koniecznie może należeć do łatwych i
przyjemnych, gdyż tak naprawdę wszystko co ich spotyka jest poniekąd
przypadkowe i losowe, tak jak w ruletce. Plan ziemski dobrze mieć
zaplanowany wcześniej i dobrze jest go sobie przypomnieć im wcześniej tym
lepiej, wtedy nie ma błądzenia, szukania po omacku nie wiadomo czego itd.
Jeśli chcesz poznać plan ziemski możesz skontaktować się ze swoimi
opiekunami jeżeli masz taką możliwość i od nich dowiedzieć się jaki on jest.
Jednak Twoi opiekunowie nie powiedzą tobie całego planu ziemskiego tylko
jego kawałek. Tak to wygląda gdyż chcą żebyś to zrobił sam. Możesz to zrobić
za pomocą specjalnej wizualizacji, która dla ciebie przygotuję lub za pomocą
sesji coachingowej lub sam poprzez rozmowy z swoim Duchem, ponieważ
twój duch wie wszystko o tobie i może Ci takie informacje przekazać. Jednak
pamiętaj o tym żeby dostać dobre i poprawne informacje od swojego ducha
trzeba zadbać o oczyszczenie swojej przestrzeni wokół siebie aby nie było
przekłamań. Bo może być taka sytuacja, że będziesz myślał że otrzymujesz
informacje od swojego ducha a będziesz, otrzymywać informacje od zupełnie
innej energii nie koniecznie przychylnej tobie. Więc dziś warto zadbać o to
aby poznać ten temat aby Twoje życie było bez błądzenia i trudnych sytuacji
życiowych. W tym przekazie pisząc to chodzi o to abyś nie doświadczał
/doświadczała trudnych rzeczy tylko żyła takim życiem jakim powinnaś, bez
zbędnego ciężaru i balastu na warunkach twojego planu duszy i ducha i ten
przekaz jest właśnie po to aby Tobie to zobrazować i pokazać. Czas zacząć
żyć prawdziwym swoim życiem, życiem ducha i duszy które wybrałeś ty i
istoty duchowe za twoim przyzwoleniem. Działaj, czas nagli.... Przestrzeń jest
otwarta na tą zmianę i możliwości dla Was się teraz nowe pojawiają.
Powodzenia w tej zmianie.[/FMP]</p>
43. Jak rozumieć pojęcie zmianę struktury DNA.
<p>[FMP]Na Ziemi dokonują się bardzo duże zmiany zarówno przechodzi je
sama planeta Ziemia jako istota żyjąca i czującą jak i ludzie. Ponieważ ziemia
chce podnosić coraz wyżej swoją wibracje i energię i chce na Ziemi mieć
ludzi, których ciała fizyczne będą znacznie lżejsze i jaśniejsze więc jako my
dzisiejsi ludzie nie jesteśmy przystosowani do tych zmian, które oczekuje od

nas Ziemia i poniekąd wymusza na nas te zmiany. Ciała fizyczne ludzi w
podeszłym wieku, ich struktura DNA jest można by powiedzieć "podstawowa".
Co rozumiem przez słowo podstawowa to to, że nie zawiera w sobie światła,
maleńkich w skali najmniejszej cząsteczek świetlnych. Dzięki tym
cząsteczkom świetlnym twoje nici dna jak i ciało fizyczne stopniowo zmieniają
się do wymogów Ziemi jakie wymusiła ludziom. Poprzez to, że w ten sposób
zmieniasz swoje DNA wprowadzając tam to światło masz szansę w tym życiu
doświadczyć tego co było przed upadkiem Ziemi. Oczywiście w znacznie
mniejszej skali niż wtedy ale to bardzo dobry początek. Nową strukturę DNA
mają dzieci, które się rodzą i to nie wszystkie. My jako osoby dorosłe możemy
starać się ją zmienić poprzez wprowadzanie subtelnego światła z
odpowiednich niedostępnych ludziom przestrzeni.</p>
<p>Zmiana struktury DNA to nowość. Tzn. nowe pojęcie. Nie każdy może to
robić i powinien robić. Gdyż nie wszyscy są do tego przystosowani i mają
gotowość na taką zmianę. Tego procesu nie można ponaglać i wymuszać. Gdy
tak się zadzieje, że będziesz wymuszać zmianę DNA wtedy twoje ciało
fizyczne będzie chorować i obumierać zamiast rozkwitać. Więc proces ten jest
stopniowy i powinien być przeprowadzony u osób świadomych siebie i tego
procesu. Świadomych swojej istoty i ducha.[/FMP]</p>
1. A co z tymi, którzy rozwijają się prawidłowo? Jak funkcjonować w takim
świecie?
<p>[FMP]<br>Przetrwają gdy w pełni będą słuchać siebie. Gdy czuję się nie
wychodź sieć w domu to robisz. Nie będzie łatwo na początku. Będziemy
ostrożni. Wyostrzą się zmysły słuchu. Nowe czas. Rok upadku. Ten świat się
zmienia nie jest jeszcze taki idealny jak mówią. Ci co tak mówią są w
zbiorowej iluzji JAM JEST.<br>[/FMP]</p>
2. W jakich godzinach najlepiej słychać siebie?
<p>[FMP]<br>Najlepiej słuchać naszego wnętrza i sferę ducha w godzinach
od 21:00 do 22:00<br>[/FMP]</p>
3. Często się słyszy stwierdzenie, że jesteśmy jednością, jednią z roślinami,
zwierzętami, innymi. Czy jest to prawidłowe podejście?
<p>[FMP]<br>Absolutnie jest to nieprawidłowe podejście. Świat zwierząt ,
roślin i ludzi to różne światy i tak powinno być nie można sprowadzić do
świata zwierząt i roślin czynnika ludzkiego, ponieważ bariery nie będzie i
wszystko przeniknie do ludzkiego świata a to nie dobrze.<br>[/FMP]</p>
4. Pojawiają się stwierdzenia, że koronawirus pojawił się dlatego, że Ziemia
chce się oczyścić z istot, które nie przyjmują Światła?
<p>[FMP]<br>Kompletna bzdura. Nigdy Ziemia nie stworzyła by takiego

wirusa. Za bardzo umiłowała ludzi.<br>[/FMP]</p>
<h6>5. Czy Miłość jest lekiem na całe zło?</h6>
<p>Miłość nie jest lekiem na całe zło. Zło było miłością więc już tej miłości
nie przyjmie. Ta duchowa miłość tu nic nie pomoże.</p>
<p>Dlaczego zło nie przyjmę tej miłości?</p>
<p>Ponieważ wie więcej niż nie jedna uduchowiona osoba, i zło wykorzysta
wtedy miłość przeciwko ludzkości. Są osoby, które naiwnie wierzą w miłość
uzdrawia wszystko i wychodzą jak "Zabłocki na mydle", nie wiedząc o tym
ponieważ są w mega hipnozie.</p>
6. Prawie wszystko co powinnaś, powinieneś wiedzieć o Duchu i Duszy.
<p>[FMP]<br>Duch jest i funkcjonuje na wysokich wymiarach Twojego bycia.
Dusza funkcjonuje na poziomie i rzeczywistości materii,
ziemskiej.<br>Pamiętamy dawne życia czy miejsca ponieważ ta dusza którą
teraz mamy była u innych osób w innych ciałach a wszystko się zapisuję więc
ta informacja jest w duszy. Nie powinno się angażować swojego ducha na
rzeczywistości ziemskiej ani nie sprowadzać na tą rzeczywistość ziemską.
Duch gdy rozwija się prawidłowo pokazuje nam co jest duchowe u innych
ludzi a dusza co fizyczne i materialne u ludzi.<br>[/FMP]</p>
7. Czy człowiek sam może się uzdrawiać i robić sobie przekazy?
<p>[FMP]<br>Tak. Jest już czas na Ziemi, że każdy powinien sam się
uzdrawiać i przekazywać sobie energię do poszczególnych punktów swojego
ciała. Jak wszędzie jest ale. Ale jest to, że przed uzdrawianiem powinien
powiedzieć w jakiej przestrzeni będzie się uzdrawiał mianowicie wygląda to
tak: Mówisz w myślach wydarzenie, miejsce, rok lub który wiek wydarzenia i
co się stało tej świadomości która tam była w teraz jest w Twoim ciele i tu
zaczynają się schody bo na 99,99% są to przekonania. Jedynie ja wiem i
powiem trafnie. Kto to zobaczy będzie wiedział i poczuje, że to prawda co
napisałem. Teraz tak będę pomagał poprzez powiedzenie co ta osoba
powinna zrobić z dłońmi i powiedzieć.&nbsp;<br>[/FMP]</p>
8. Czym jest ogólna świadomość?
<p>Ogólna świadomość to zbiór wszystkich myśli ludzkich, które są w niskich
do średnich poziomach rozwoju duchowego i zawieszone są we mgle.
[FMP]Gdy się rozwijasz i wchodzisz wyżej bez iluzji rozwoju to twoich myśli
tam nie ma, gdy powiesz "wychodzę ze zbiorowej świadomości". Dlatego
ludzie wpadają na pewne pomysły, ponieważ wchodzą do zbiorowej ogólnej
świadomości , która zawieszona jest we mgle. Pewnie to ich cieszy chodzenie
we mgle no ale to jest wybór. Wysoko prawdziwie bez iluzji wibrujące osoby

są poza tą świadomością. Wysoko wibrujący ma swoją indywidualną
świadomość, która nie ma prawa być nigdzie wspólna. Dlatego parę osób,
które mają wgląd w tą mgłę nie może nas sprawdzić bo nie ma tam informacji
o nas wysoko wibrujących osobach.<br>[/FMP]</p>
9. Kroniki Akaszy
<p>[FMP]<br>Do wysłuchania&nbsp;<a
href="https://www.holistycznaodnowa.pl/podcast-6-kroniki-akaszy/">https://
www.holistycznaodnowa.pl/podcast-6-kroniki-akaszy/</a><br>[/FMP]</p>
10. Czym jest Boska biblioteka?
<p>Prawa boskie obowiązujące w świecie boskim i ludzkim człowieka.
Biblioteka boska została stworzona przez ludzi, ewoluowała i stała się boską i
integralną częścią Nieba. Wiedza absolutna o wszechświecie, ludziach, życiu,
naturze, i całym stworzeniu.[FMP] Powstała za pośrednictwem istot Nieba i
ludzi, którzy żyli na Ziemi a później w niebie, dostali zadanie uzupełniać
bibliotekę Nieba to kronikarze. Jest podział na kronikarzy nadrzędnych,
podrzędnych itd. Każda osoba żyjąca na Ziemi posiadająca ducha , iskrę
boską lub część boga ma swojego tzw. "nadrzędnego kronikarza", który
zapisuje wszystko to co wydarza się u danej osoby, która się opiekuje, za
życia. Zapisywane są różne scenariusze Ziemskie, duchowe, duszy, istoty i
całego stworzenia duchowego człowieka. Biblioteka boska posiada również
odrębną część, gdzie zapisywane są losy ziemi. Jest ona ściśle strzeżona i nie
ma do niej nikt dostępu....(cenzura). Biblioteka boska to zbiór dokumentów
gdzie zapisane są losy ludzi w postaci wielowymiarowej. W różnych
przestrzeniach czasowych i wymiarach galaktycznych. Biblioteka boska nie
posiada zapisu ras nieludzkich, obcych cywilizacji i ras "gadów" i ich
pochodnych oni mają swoją indywidualną "kronikę akaszy"(tam są zapisane
liniowo bez wiele wymiarów). Stworzoną na podobieństwo biblioteki boskiej.
W księdze boskiej zapisane jest nie tylko dotychczasowe życie danej osoby
ale też jest tam zapisana przyszłość i następne wcielenia ludzi i ich wymiary
w których się pojawią w przyszłości, a to wszystko w odniesieniu do stanu
obecnego. Gdy dana osoba coś znaczącego zrobi w swoim życiu co wpłynie
na jej obecne i przyszłe wcielenie wtedy biblioteka boska i dokumenty tam
zawarte o tym człowieku są zmieniane, dopisywane i przyszłe wcielenia mogą
ulec zmianie. Wszystko zależy od podejmowanych decyzji danej osoby w
chwili obecnej. Biblioteka dokumentów cały czas się zmienia, żyje, jest w
ruchu zmiany. Jest strzeżona przez strażników Nieba, mają swoją "obstawę" i
ochronę. Odczyty z biblioteki boskiej robią tylko istoty... (cenzura) zasiadające
najbliżej Boga.&nbsp;</p>
11. Kim są Aktuarianie i jak ich odróżnić wśród ludzi?
<p>Ludzie, człowiek. Istoty fizyczne chodzące po Ziemi w ciałach fizycznych

o różnej gęstości, kolorze, barwie, fizyczności i mieniącej się barwie kolorów,
energii i kosmiczności.[FMP] Wśród ludzi wyróżnić można rasy. Każda rasa
zamieszkuje ciało ludzkie. Ma tu na Ziemi swoich przedstawicieli aby
doświadczali życia ziemskiego. Nie wszystkim rasą się tu podoba. Są rasy,
które chciałyby szybko ewakuować się z tej planety Ziemia ale nie mogą i są
rasy, które zapomniały skąd przyszły bo tak bardzo umiłowały naszą Ziemię i
fizyczność człowieka, że nie zamierzają tam więcej wracać do swoich. Ras na
Ziemi jest bardzo wiele. Niezliczona mieszanka połączonych ze sobą struktur
człowieczych. Gdybyś miał okulary galaktyczne i mógłbyś zobaczyć jakie rasy
zamieszkują ciała ludzkie byłbyś wielce zdziwiony. Są wysoko rozwinięte
istoty, które zamieszkują ciało ludzkie, istoty z bardzo daleka i istoty
eteryczne, które blisko są człowieka i nas ludzi. Oraz mała część ludzi, którzy
zawierają 100% człowieczeństwa. Czemu o tym wszystkim piszę. Ano po to
żebyś wiedział z kim masz doczynienia w codziennym życiu. Ta wiedza tu
zawarta pozwoli tobie ustrzec się przed niechcianymi osobnikami i być może
przed większą relacją i znajomością. Gdy wychwycisz te subtelne zmiany
wśród ludzi będziesz wiedzieć więcej i patrzeć szerzej na otaczający cię świat.
Wiedza ta pozwoli tobie unikać błędów i wiedzieć, że jest coś więcej niż tylko
człowiek i jego powłoka ziemska fizyczna, ponieważ nie jesteśmy sami na
Ziemi i wiele istot chciało się&nbsp; tu przedostać nastąpiła walka o to kto i
kiedy zejdzie na Ziemię do ciała ludzkiego, gdyż było więcej&nbsp; chętnych
niż ciał fizycznych. Ale o tym opowiem kiedy indziej. Dziś zajmiemy się rasą
najbardziej i odległą od Ziemi, gdyż przybyli z najdalszych rejonów galaktyki.
Mieli do pokonania największą przestrzeń nieba aby znaleźć się na Ziemi i
wejść w ludzkie ciała. Rasa ta jest niezwykle inteligentna, smukła, wysoka, i
delikatnej strukturze energetycznej. To nie wojownicy jak się twierdzi ale
istoty wielce rozwinięte, trochę eteryczne. Nie są silnej i mocnej energii ale są
w stanie przetrwać bardzo długo i wiele tysięcy lat gdyż mają energetykę
podobną do świata roślin.&nbsp; Stamtąd bierze ich pra początek istnienia.
Powstali z eterycznych roślin i w wyniku późniejszych przeobrażeń i
eksperymentów udoskonalali siebie j swoje struktury energetyczne. Są
wysocy, smukli i wrażliwi na świat roślin. To osoby empatyczne, o niebieskich
oczach. Co nie oznacza że ich obecną fizycznością człowieka ma tylko kolor
oczu niebieski. Wyglądają bez ciała fizycznego smukło, twarz pociągła, duże
niebieskie oczy, duże dłonie, które wyczuwają energię roślin, które są w ich
galaktyce i przestrzeni. Dzięki tej energii ich świat roślin pobiera energię do
życia tym się odżywiają i tak zasilają siebie. Jednak u nich zadziało się tak, że
tej energii ze świata ich roślin jest coraz mniej więc zrobili eksperyment i
wysłali przedstawiciela swojej rasy na Ziemię. Temu tak się spodobało, że nie
chciał wracać na Ziemię . A że&nbsp; mógł przez to zasilać swoich ziomków
energia ziemską i ludzką przez co ich galaktyka i rośliny się bardziej rozwijały,
wzmacniały i byli już tak mocni eterycznie i nie tak wiotcy jak ich przodkowie.
Przez to, że przedstawicieli ich rasy na Ziemi było coraz więcej oni stawali się
coraz&nbsp; bardziej mocni i podobni do ludzi. Wśród ludzi ciężko ich&nbsp;

odróżnić. Potrzeba wysokich zdolności widzenia i odczuwania aby rozpoznać
kto jest kim. Teraz ich ciała niefizyczne są mocniejsze. Jednak nie jest to
pancerz czy skorupa jak w przypadku ras gadzich tylko stają się coraz
bardziej podobne do ludzi. Są koloru błękitnego połączonego z kolorem skóry
jasnej człowieka ziemskiego. Im ich kolor błękitny jest bardziej mocny to
znaczy, że bardziej pamiętają o swojej rasie. Jeżeli ich kolor się zmienia i
błękit płowieje to znaczy, że stają się coraz bardziej ziemscy. Ich celem jest
zaludnienie Ziemi i docelowo przeniesienie całej ich rasy do nas Ziemian.
Gdyż oni odczuwają potencjał Ziemi jako energii żyjącej gdyż jest ona
niewyczerpalna i chcą taką posiadać u siebie. U nich energia ma limity i
nastanie taki czas że jej nie starczy, dlatego też podjęli decyzję o
inkarnowaniu się w ciała ludzi. Nie zagrażają mocno ludziom. Nie chcą też
ludzi niszczyć czy gnębić ani wszczynać wojen - ich cel jest jeden zaludnić
Ziemię i się tu przenieść. Czy im się to uda? Tego nie wiem. Wszystko zależy
od rozwoju Ziemi i czy będzie chciał ich ugościć . Ziemia obserwuje ich
bacznie i jak tylko będą jej zagrażać zrobi to co z innymi istotami zgładzi ich.
Ich największym marzeniem jest doświadczać fizyczności&nbsp; i rozmnażać
się. U nich rozmnażania fizycznego takowego nie
ma.&nbsp;&nbsp;Rozmnażają się w takich "laboratoriach" zaawansowanych
strukturach. Dlatego też tu uczą się rozmnażać i czasami czują miłość. Ale
jest to odczuwanie na poziomie mikro. No ale to zawsze coś. Większość tych
ras w ciałach ludzkich nie posiada własnego potomstwa czyli dzieci. Niektórzy
mają ale jest to mniejszość i wtedy ich kolor błękitny prawie zanikł. Chcą być
ludzcy i taki jest ich cel i zadanie. Nic innego. Nie są szkodliwi dla Ziemian i
ludzi. Uczą ludzi zaawansowanej technologi laboratoryjnej, probówkowej, itd.
Znają to bardzo dobrze i rozwinięte to mają na najwyższym poziomie ze
wszystkich galaktyk. Przyjazne istoty. Umiłowały człowieka i chcą nim
być.<br>[/FMP]&nbsp;</p>
12. Punkt "0" w rozwoju duchowym
Opis punkt "0" będzie od strony duchowej i mojego widzenia, nie czysto
naukowej i fizycznej, czy nauki kwantowej.&nbsp;Punkt 0 widzę jako punkt
załamania się fali światła, energii cząsteczek, kwantów w której następuje jej
załamanie do jego najniższej położonej części. Tutaj naukowcy obecnie za
pomocą technologii są to w stanie go zmierzyć. Jednak punkt "0" przechodzi
później w kolejne stadia swojego rozwoju znacznie głębiej (niżej i szerzej)
rozprzestrzeniając się dalej.[FMP] Można to przyrównać do takiej depresji. Po
tym punkcie 0 jest energia ujemna, nazywa się ona już nie energią tylko
inaczej, i tutaj należało by podać inną nazwę ale jeszcze nie wiem dokładnie
jaka nazwa będzie w przyszłości nadana temu zjawiskowi,&nbsp; gdyż jak
sądzę takiej nie wymyślono. Ja nazwę to na potrzeby dzisiejszego materiału,
że jest to energia niższego potencjału= energia ujemna jest po to aby
wprowadzać wszystko w stan konsternacji zatrzymania, ona spowalnia

wszystko to co powstało wcześniej. Jeżeli wrzucisz do niej energię dodatnią,
wyższego potencjału to ona przejdzie przez lej najpierw przez punkt "0" a
później zleci do tej energii ujemnej i tam zastyga tzw. zamrozi się. Nie ma tam
„mrozu”, „szronu” czy śniegu ale wygląda to trochę podobnie. Też jest lekka
jakby mgła…ale nie jest to fizyczna mgła jaka znamy. Można to przyrównać
do struktury nieba, która była opisana w wcześniejszym poście. Tylko poziom
"0" o którym teraz piszę jest położony najniżej, niżej od poziomu tzw.
„piekła”. Które zna ludzkość. To taki punkt krytyczny po którym zastyga
wszystko i spowalnia i cofa się w czasie do przeszłości. Gdy lądujesz tam jako
energia są dwie możliwości puki co albo tam jesteś i zastygasz, czyli tak
naprawdę nie ma już nic nie ma ciebie,&nbsp; czyli wieczność , nicość, brak
życia a druga opcja jest to, że ten lej rozchodzi się na bok na drugą odnogę i
jest to cofniecie się w czasie i przestrzeni do swoich początków, początków,
pierwszego twojego stworzenia, pra, pra początków, z kwantu, energii,
jeszcze raz powstajesz i przechodzisz całą drogę dosłownie od początku. Wiec
ta opcja mimo tego wszystkiego wydaje się najbardziej optymistyczna bo
lepiej zacząć wszystko od początku niż przeminąć na wieki i zastygnąć na
zawsze w tym poziomie zastygania wszystkiego co tam się znajdzie. To
bardzo inteligentny poziom, bardzo zaawansowany, mądry, inteligentny. Taki
przez duże WOW!Nie powinno się analizować punktu krytycznego,
przywoływać go i wysyłać tam myśli itd. Ma zastać nienaruszony taki jaki
jest.<br>[/FMP]&nbsp;</p>
13. Czym jest ciało astralne
<p>Astral to nie jest związana z poziomami Nieba. To jest ta część która
znajduje się poza całą strukturę Nieba. Ta część z której zostali wyrzucenie z
różnych powodów byty, ludzie, robaki, pająki, to wszystko jest zawieszone w
astralu i ma swoją różna we wielkość w zależności od tego gdzie i na jakiej
wysokości lata.[FMP] A w astralu nie ma hierarchii i ułożonej struktury. Tutaj
os uje raczej chaos i chęć dominacji jednym nad drugim. Astral rządzi się
swoimi zasadami i jest w nim zasada jedna walka o przetrwanie. Ponieważ
astral nie jest zasilany energią boska. Tnz. nie ma tu przepływu energii
boskiej. Jest energia ale różna, mieszanka wszystkiego co jest i zostało
wyrzucone do astralu. Astral to taki śmietnik energetyczny w którym znajdują
się różne odpadki. Do astrala dusza możne wpaść podczas długotrwałych
medytacji. Gdy dajemy świadomie unieść się naszemu&nbsp; duchowi
myśląc, że będzie wzrastać i rozwijać się i wtedy dusza opuszcza ciało i
wędruje do astrala. OBE właśnie na tym polega. Dusza po opuszczeniu
świadomie ciała wędruje po niskich astralach. I częste się dzieje rąk że już
tam zostaje bo nie zna drogi powrotu jak zapuści się dalej w rejony nieznane.
Dusza połączona jest z ciałem za pomocą nici, ta nic może zostać przerwana
gdy opuszcza ciało j wybiera się w astral daleko poza jej zasięgi. Dusza
powinna być zawsze blisko człowieka lub w człowieku. Nie opuszczać ciała

fizycznego lub być jak najbliżej niego.Zatem czym jest astral człowieka. Astral
człowieka to tzw. ciało astralne. Powłoką zewnętrzna stworzona po to aby
chronić człowieka przed negatywna energia Bytów z niskich poziomów
astralnych. Kiedyś było tak, że jak ludzie opuszczali już swoje ciała fizyczne
czyli po śmierci danego człowieka szli na swój rejon przeznaczony. Swój
poziom. Ale gdy opuszczali swoje ciało fizyczne nie mieli wtedy tej warstwy
ochronnej czyli ciała astralnego, które chroniło by ich w momencie
przechodzenia przez astral później przez strukturę Nieba na swój poziom.
Więc bez tego ciała astralnego często zostawali poszarpani, szaty ludzi
wysoko rozwiniętych były poszarpane od walki z bytami astralnymi. Istotą
Nieba zależało na tym żeby nie było takich sytuacji i wyposażyły ludzkość w
ciało astralne czyli ochronny płaszcz, który ma chronić po śmierci na
przechodzenie na swój poziom życia i bycia duchowego. Po to został
stworzony i ma nam służyć. Warto się przyjrzeć temu jak wygląda twoje ciało
astralne czy jest w całości, nie rozerwane, poszarpane i czyste i dbać o nie
żeby służyło tobie i chroniło tu i tam.&nbsp;[/FMP]&nbsp;</p>
14. Duch święty czy istnieje i jak wygląda.
Opiszę to trochę inaczej niż pytanie powyżej.&nbsp;W świecie Nieba istnieje
Duch Boski i Duch Ludzki. Duch ludzki czyli ludzi (każdy ma swojego Ducha,
tzn. dostał go na początku stworzenia o co z nim zrobił w wyniku ewolucji to
już inny temat) połączony jest z duchem Boskim , dzięki temu Bóg wie
mówiąc kolokwialnie co słychać u ludzi. [FMP]Jednak są to zupełnie inne
duchy. Nie można ich łączyć i mówić o jednym duchu świętym. Duch Boski nie
chce też aby nazywać go Świętym gdyż to nie jest stwierdzenie adekwatne do
tego czym jest. Jeśli mówisz, że coś jest święte to poczuj jaką energię to ze
sobą niesie i sprawdź jak postało to święte coś.&nbsp;W każdym razie Duch
Boski, Duch Boga nie nazywamy świętym.&nbsp;Jak wygląda Duch Boski?
Wielki, olbrzymi, bez zasięgu i granicy czasowej, Wszechobecny wszędzie,
żyjący, oddychający. Umysł ludzki puki co tego co wiedzę nie ogarnie słowami
więc postaram się to opisać słowami, które znam ale i tak będzie to
namiastka tego co widzę i czuję pisząc o duchu Boskim.&nbsp;Duch boski nie
ma energii a posiada energię . Tak, tak, wiem, że to paradoks ale tak to
wygląda. Ma strukturę jakby energetyczną ale nie jest to czysta energia. To
coś więcej to połączenie energii , której u nas w świecie fizycznym i w ogóle w
sferze Nieba nie ma, plus kolory mieniącego się złota, słońca i kryształów.
Duch Boski wyraża się poprzez kolor, obraz koloru i telepatią umysłu, choć nie
ma wyodrębnionego go osobno. Nie ma umysłu boskiego, gdyż duch boski
zawiera w sobie całość czyli wszystko. Połączenie jest z ludźmi, dzięki temu
zna każda twoją myśl, wypowiedziane słowo itd. To zaawansowana
technologia która zawiera wszystko co jest możliwe do wydarzenia się…
Technologia i wiedza niepojęte przez rozumy ludzkie, a dostęp do tej wiedzy
mają naukowcy poprzez swojego ludzkiego ducha, w zależności na jakim

poziomie rozwoju są i jaka droga odległość dzieli ich od Boskiego Ducha. Im
bliżej Boskiego Ducha tym większy dostęp do wiedzy i mądrości jego. Umysł
ludzki nie jest nic w stanie sam z siebie wymyśleć, to wszystko co cię otacza
ma swój początek w Duchu Boskim. Jednak jak później człowiek postąpi z tą
wiedza i jak ją użyje czy przeciwko ludzkości czy dla miłości ludzi to już inny
temat.[/FMP]
15. Czym jest ciało eteryczne?
<p>&nbsp;Od zewnątrz człowieka najpierw jest ciało astralne czyli tzw.
płaszcz ochronny chroniący cię od niższych astrali. Za nim jest taka warstwa
grubsza CIEMNIEJSZA, która CHRONI CIĘ przed przedostawaniem się
negatywnej energii do środka ciała eterycznego. Ciało eteryczne jest subtelne
i delikatne.[FMP] W tym ciele są zapisane informacje powierzchowne
odnośnie twojego astrala i też informacje twojego ciała eterycznego.
Zapisana jest tu wiedza odnośnie tego jak kształtowało i budowało się twoje
ciało eteryczne przez wszystkie wcielenia i jak powstawało. Zapisane są tu
informacje z czego ty powstałeś i z jakiej energii się składasz. Ciało eteryczne
ma to zapisane w formie kodów i można tutaj je odczytać. Pokazuje Twoją
historię stworzenia, rodu ale na poziomie fizycznym czyli jak kształtowało się
twoje ciało fizyczne i to właśnie tu jest to zapisane. Są tu zapisane
wewnętrzne fizyczne choroby, procesy zmiany, wyjścia ze stanów
chorobowych i to w jaki sposób umierałeś. To jest też część poświęcona
umieraniu jako ciała fizycznego. Obserwując swoje ciało eteryczne wiemy na
jakie choroby chorowałeś wcześniej i jakie choroby przyniosłeś do obecnego
życia i dlaczego. Tutaj w tym ciele eterycznym można to zobaczyć gdyż jest
ono tak jakby prawie przezroczyste i lekko galaretowate. W wyglądzie
przypomina&nbsp; aloes, ale to co ma pod swoją zieloną skórą- liśćmi żeby
wam bardziej to zobrazować. Ciało eteryczne jest subtelne dlatego też
oddzielone jest od ciała astralnego taką grubszą powłoką. Gdy ktoś mentalnie
rzuca w ciebie źle emocje, życzy ci źle i złorzeczy wtedy to wszystko co
przenika płaszcz ochronny czyli ciało astralne zatrzymuje się za tej powłoce
ochronnej, która jest przed ciałem eterycznym. Do ciała eterycznego nie
powinno się nic przedostać co nie jest Twoje i nie należy do Ciebie. Powinno/
musi być chronione i strzeżone. Tzn. nie udostępniamy zapisu i wiedzy z ciała
eterycznego innym ludziom. To wiedza nasza i nikogo innego. Chyba,&nbsp;
że chcesz żeby odpowiednia osoba boska oczyściła tą przestrzeń i dała
zrozumienie tego co tam jest i z czego wynika wtedy możesz na chwilę
udostępnić swoją strefę eteryczną na czas uzdrowienia jednak nie dłużej niż
20 minut. Strefa eteryczne nie lubi być otwarta. Powinna być zamknięta i
strzeżona przez jej właściciela.[/FMP]&nbsp;</p>
16. Jak wygląda świadomość i czym się charakteryzuje?
<p>&nbsp;Świadomość podzielony jest na pięć okręgów. Każdy z okręgów

zawiera inną świadomość. Świadomość ciała, świadomość umysłu,
świadomość emocji świadomość energii, świadomość duszy i świadomość
ducha.[FMP] W tej całej świadomości znajduje się świadomość jeszcze jedna
malutka ale niezmiernie ważna świadomość boska - Boga. Mają ją ludzie
zasiadający najwyżej niego. Okręgi świadomości mają różne kolory i też
kształty. Im bardziej rozwinięta świadomość tym okręgi są większe i
równiejsze, nie są pofałdowane. Okręgi świadomości znajdują się jak by nad
głową człowieka i przenikają głowę. Są energetyczne. To co możecie zobaczyć
na świętych obrazkach to jest właśnie świadomość. Świadomość boska jest w
kolorach przezroczystego białego lub samego przezroczystego koloru. Inne
świadomości mają swoje odmienne kolory np. Fiolet.&nbsp; Niebieski,
pomarańczowy i inne. Świadomość wrodzona a wytrenowana różnią się od
siebie ale to na następny temat.[/FMP]&nbsp;</p>
17. Świadomość wrodzona dlaczego jest tak ważna w naszym życiu i czemu
nam służy i sprzyja? Co zrobić aby ją rozbudzać i wiedzieć, że jest i jak z niej
korzystać?</h6>
<p>Świadomość wrodzona to wiedzą i mądrość zgromadzona przez
wszystkie twoje doświadczenia życiowe. Te obecne w tym życiu i z
poprzednich żyć. Wszystko to co zdobyłeś, osiągnąłeś i co doświadczyłeś jako
wiedza, mądrość i przestroga na późniejsze lata wcieleń są właśnie tam
zapisywane w Twojej świadomości wrodzonej.[FMP] Rodzisz się z tym pięknym
zasobem, tym w pozytywnym tego słowa znaczeniu "bagażem" mądrości i
wewnętrznej wiedzy. To wszystko masz po to aby drugi raz w życiu i w tym
wcieleniu nie podejmować tych samych błędów i trudnych wyborów czy
decyzji. Ta wiedza jest dostępna dla każdego i można do niej sięgać w każdej
chwili, jednak aby ją wyraźnie (widzieć, słyszeć itd) należy odblokować w
sobie ten potencjał by mieć do niej dostęp. Wiedzę tę blokują różne dogmaty
kościelne, naleciałości ze świata zewnętrznego, programy ludzkie, wierzenia,
manipulacja itd. Tak naprawdę wszystko jest w tobie i możesz sam korzystać
z tego co zgromadziłeś przez wieki. W tym poście zapraszam Cię to tego abyś
wykonał jedno z ćwiczeń tu przedstawionych ma ono na celu odblokowanie
twojego potencjału wrodzonej mądrości twojej świadomość i podświadomości.
Wystarczy, że wypowiesz poniższe słowa, niech płyną od ciebie w szczerości,
miłości i wielkiej chęci poznania swojej skarbnicy wiedzy. Słowa te brzmią
następująco."Otwieram dzisiaj dostęp dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie
do mojej skarbnicy wiedzy mojej świadomość i podświadomości. Niech ta
wiedza, która zobaczę, poczuję , usłyszę służy mojemu dobru i mojej drodze
Ziemskiej aby była spełniona i szczęśliwa dla mnie. Staję się przez to jeszcze
bardziej ziemski, duchowy i boski na miarę mnie samego i mojej wiedzy.
Dziękuję. "Po wypowiedzeniu tych słów odczuj/zobacz /usłysz co zadziało się
w tobie i twojej przestrzeni. Powodzenia.[/FMP]&nbsp;</p>
18. Świadomość nauczona.<

<p>Świadomości nabytej można się wyuczyć. Jest to jednak wiedza
wyuczona, książkowa, i nie pochodzi z twojej mądrości i twojego Ducha.
Świadomość wyuczona jest bardzo skuteczna.[FMP] Działa szybko w bardzo
krótkim okresie czasu, może robić to co się jej karze a efekty są niekiedy
spektakularne. Świadomość wyuczona to manipulacja swojego umysłu w
sposób świadomy. Jest to najgorsze co możesz zrobić dla swojego umysłu i
siebie. Umysł chce być wolny, Chce stanowić sam o sobie i nie chce być
więziony przez inne metody i techniki, które będą go ściągać z jego drogi i
mądrości. W&nbsp; świadomości wyuczonej cała filozofia polega na tym aby
pozbawić cię twojej mądrości i wiedzy. Gdy otwierasz się na nauki
świadomości wyuczonej i tej wiedzy zewnętrznej wtedy robisz u siebie
miejsce w swojej przestrzeni umysłu świadomego urodzeniowego i zapraszasz
nowe.... Czyli to co do tej pory wiedziałeś cała twoja wiedzą i mądrość unosi
się do istot, które zaprogramowały wiedzę świadomości wyuczonej to idzie do
nich. A ty dostajesz namiastkę tego co sztuczne i wykreowane. Dlaczego to
się robi? Czemu ludzie tak postępują?Kuszą ich szybkie efekty i spektakularne
zyski. Ponieważ w świadomości wrodzonej nie wszystko co chcesz mieć
posiadać się wydarzy a chcenie przez ludzi jest bardzo silne więc ludzie
wybierają łatwiejszą drogę. Ta droga jest rzeczywiście z pozoru łatwiejsza. Jest
łatwiejsza w świecie ziemskim ale prowadzi na manowce w świecie
duchowym. Po zakończeniu swojego żywota nie ma nic... Jest pustka... Nie ma
wiedzy którąś zdobył przez wszystkie wcielenia. Jest zapomnienie trwałe i
wieczne. Gdyby ludzie mieli tą wiedzę o tym jak to wygląda i co powoduje z
pewnością mniej zdecydowało by się na takie praktyki. Kusi szybkość łatwość
i blask. Chcę zaznaczyć, że to wszystko o czym tu piszę czyli blask, łatwość
itd możesz mieć ale na swoim poziomie istnienia ducha wtedy jest to
prawdziwe i spójne z Tobą. I wszystko dzieje się w odpowiednim dla Ciebie
czasie. Nie idź na łatwiznę. Idź za mądrością Ducha, świadomości i jego
wiedzy wrodzonej przez wszystkie twoje wcielenia. Powodzenia.Tym którzy
przeczytali powyższe słowa i odczuli, że&nbsp; w wyniku swojego życia i
różnych doświadczeń przekazali swoją wiedzę i mądrość wrodzoną innym
Istotom, do których ta wiedza nie powinna należeć teraz mają okazję aby ją
odzyskać na nowo.Wypowiedz słowa:"W wyniku moich doświadczeń
życiowych i wyborów nie do końca świadomych pragnę aby moja świadomość
i wiedza świadomości wrodzonej powróciły do mnie teraz oczyszczone,
pobłogosławione, prawdziwe takie jakie były wcześniej w chwili mi jej
odebrania. Pragnę na nowo zintegrować się z tą częścią mnie. Dziś wiem że
to moja wiedza i mądrość.&nbsp; ZACHOWUJĘ ją dla siebie na wszystkie
czasy i przyszłe moje wcielenia by służyła mnie i mojemu stworzeniu i tym
kim jestem.DZIĘKUJĘ. ".[/FMP]&nbsp;</p>
19. Podświadomość.
<p>Podświadomość. Ważną część naszego życia. Podświadomość kieruje

naszymi wyborami, decyzjami w większym stopniu niż może się to nam
wydawać i zapisy w podświadomości są niezmiernie ważne i dobrze poświęcić
im uwagę.[FMP] Podświadomość to wiedza o tobie, o tym kim jesteś jako
człowiek to tutaj są informacje o Twoim człowieczeństwie, fizyczności i
programach z różnych żyć ale wszystko to dotyczy się bardziej fizyczności niż
programów duchowych. W podświadomości są zapisy umysłu, emocji, ciała
fizycznego, programów, przekonań, zapisy manipulacji, wierzeń itd.
Podświadomość nie dotyczy ducha i duszy.Ćwiczenie dla ciebie:Słowa do
wypowiedzenia na odblokowanie dostępu do podświadomości;"Zgłębiam
swoją Podświadomość i poznaję jej (jego) prawidłowe
oblicze."&nbsp;Podświadomość może być żeńska lub męska to zależy od tego
jaki procent i ile w sobie pierwiastka kobiecego czy męskiego posiadasz. Ale
dobrze wiedzieć, że nie dotyczy się to tylko tego obecnego twojego życia ale
również te które posiadałaś/posiadałeś wcześniej. Dlatego ta część, która
przewyższa jest albo podświadomością męska dominującą albo żeńska
dominującą. Nigdy nie jest to 50% na 50%.Jak wygląda podświadomość.?
Podświadomość to taki zaawansowany procesor, matryca w którym
zapisywane są wszystkie informacje, które jako człowiek jesteś w stanie
zapisać zmysłami, ale także odczuwaniem. Zapisuję się tu wszystko co
odczuwasz jako istota człowiecza czyli człowiek. Ten procesor jest bardzo
zaawansowany połączony jest z Jaźnią, Boską Wolną Wolą, Twoją Istotą i
Pierwotną Naturą. Pierwotna natura ma połączenie z podświadomością na
dole. Czyli z dołu podświadomości biegnie taka nic łącząca ja z pierwotną
naturą. U góry biegną nici, białe, złote, szare itd różne kolory w zależności od
twojego rozwoju idą z podświadomości w kierunku do Jaźni, Boskiej Wolnej
Woli, Istoty. Podświadomość jest w kolorze przezroczystego ekranu. Tak
wygląda u osób wysoko rozwiniętych. Jest też koloru białego i są tutaj jego
różne odcienie i natężenie tego koloru. Większość ludzi posiada
podświadomość w kolorze białym połączonym z szarością i ta szarość może
też być w różnym nasyceniu. Im więcej szarości tym niższy poziom danego
człowieka w rozwoju i zrozumienia świata. Podświadomość to ogromne
narzędzie kierujące twoim życiem bardziej niż mogło by się to nam wydawać.
Dlatego też tak ważne jest aby była ona przez ciebie odkryta, znana i żebyś
miał tylko Ty! do niej dostęp. Co zrobić żeby mieć do niej dostęp. To proces
zmiany... O tym będzie osobny post....[/FMP]&nbsp;</p>
21. Astrologia.
<p>Astrologia wywodzącą się z wiedzy zaczerpniętej z&nbsp; ludzi
galaktycznych-duchowych. To Istoty zamieszkujące galaktykę i&nbsp;
opiekujące się gwiazdami i planetami itd. Od strony duchowej są to istoty,
które opiekują się sferą Nieba.[FMP] W długich bardzo długich szatach. W
zależności od tego jaką galaktyką, gwiazdą itd się opiekują tym mają różny
kolor tych szat. Ale przeważnie większość z nich ma taką mleczno białą szatę.

Po tym rozpoznasz opiekunów Nieba astrologii i całej wiedzy, która posiadają i
dobrze brać tą wiedzę od nich. Jednak nie wszyscy tą wiedzą posiadają, że
tak jest i nie wszyscy mogą to robić i umieją to robić. Nasz wszechświat
zamieszkuje wiele cywilizacji. Więc jako, że te rasy nie mają dostępu do
opiekunów duchowych a swoją wiedzę i mądrość też posiadają więc zgłębili
wiedzę astrologiczną i kosmiczną. Jedna z przedstawicieli tej wiedzy jest rasa
majów. Ich rozbudowany kalendarz miał służyć całej ich rasie i także innym
cywilizacją. Chcieli przetrwać bardzo długo więc postanowili stworzyć coś co
będzie odzwierciedleniem tego kim są i co potrafią. Nie przetrwali za sprawą
konfliktu z inną cywilizacją. Doszło do włamania i przejęcia wiedzy. W wyniku
czego jedna z nich została zgładzona, wymarła..... Wiedza majów, wiedza
astrologiczna ma swoją prawdę i mądrość. Jednak nie jest to mądrość w 100%
prawdziwa ale służy ludziom na Ziemi, powołują się na nią itd.&nbsp;Prawda
jest, że Ziemia, planety, konsternacja gwiazd itd ma wpływ na ludzi. Kiedyś
jeszcze trochę wcześniej było to bardziej zauważalne niż dotychczas. Energia
kosmiczna, księżycowa wpływała mocno na ludzi. W energii księżycowej
chodzi o to aby budzić strach wśród ludzi aby pojawiło się u ludzi w tych
dniach pełni księżyca taki niepokój i niewiadoma. Im więcej ludzi w pełni to
odczuwa tym wtedy stare energie czarownic, wróżek, wróżów itd. mogą
osiągać epigeum swojego wróżenia, przewidywania przyszłości itd. Czerpać
wtedy z tego stanu ludzi energię aby ich odczyty co do przyszłości były jak
najbardziej prawdziwe. Teraz jest tak, że ludzie mniej już odczuwają to
energię, jednak nie mogę tu napisać dlaczego tak jest i co zrobiono żeby tak
było. W każdym razie postęp jest i to duży a świat magii, wróżów, astrologów
itd nie będzie już tak mocno wpływał na ludzi a i ta część "ludzi" wyginie i nie
pojawi się więcej na Ziemi.Przejdą w inny wymiar na pewno nie ludzki i nie na
Ziemi.[/FMP]&nbsp;</p>
22. Jak dotrzeć do swojej podświadomości?
<p>Dotarcie do swojej podświadomości w naturalny sposób wymaga czasu i
twojego zaangażowania to stopniowy naturalny proces bez wymuszania.
Jeżeli proces ten przebiega w naturalny niczym nie zachwiany sposób może
zajmować nawet kilka a czasami wręcz kilkanaście lat. [FMP]Wszystko to
zależy od twojego nastawienia na otwarcie się na wiedzę płynąca z
podświadomości. Ale nie tylko nastawienie jest ważne i istotne. Ważniejsza
kwestia jest tu wiedza jak zrobić to mądrze żeby nie zbłądzić w
poszukiwaniach siebie i wiedzy o sobie. Jeżeli chcesz to zrobić szybko i w
nienaturalny sztuczny sposób wtedy pomocni są w tym szamanie, używki itd.
Ale to tylko pozorna pomoc bo wyrządza więcej szkody niż pożytku. Dotarcie
do swojej podświadomości wymaga oczyszczenia z zewnętrznego "brudu"
energetycznego. Z zewnętrznych programów nie naszych i z tego
wszystkiego co zostało nam narzucone przez system. Gdy zdamy sobie
sprawę i uświadomimy sobie jak to wszystko działa, wtedy te czarne, szare

obłoczki, które unoszą się w naszej przestrzeni energetycznej zaczynają
znikać ponieważ masz już tą wiedzę i mądrość i zaczynać widzieć więcej,
może i nawet odczuwać. Wszystko to powinno dziać się naturalnie. Jeśli dusza
nie jest gotowa na duży przeskok energetyczny w swojej świadomości i
podświadomości to nie powinna ruszać pracy z podświadomością. Ciekawość
ludzka jest jednak potężnym narzędziem i często ludzie chcą poznać tajniki
swojej podświadomości i wtedy wyrządzają sobie krzywdę gdyż mogą dostać
obłędu myśli. Dojdzie do poplątania myśli ze świata świadomego i
podświadomego. Mogą nie wiedzieć i nie odróżnić co czyje jest, gdyż ich
umysł i ich osoba nie jest na to przygotowana. Dlatego tak ważne jest aby nie
korzystać z osób i źródeł, które otwierają ludzką podświadomość by np
przyciągnąć partnera, mieć więcej pieniędzy itd. Do podświadomości można
dojść stopniowo poprzez uwolnienia, zastosować można uzdrowienia
praniczne podświadomości. Dla tych, którzy lubią pracować sami ze swoją
energią powinni wiedzieć, że mogą jak najbardziej to robić sami i jest to
wskazane. Ale nie usuną wszystkich programów i bloków sami gdyż mogą nie
mieć tyle energii i siły a przede wszystkim wiedzy jak to zrobić. Istota boska
wie jak można pracować z podświadomością i wie jak ci pomóc. Dlatego
kieruj zapytania odnośnie pracy&nbsp; z podświadomością tylko do takich
ludzi. Ja wiem że jest wiele osób, które zajmują się tym tematem. Ale pisząc o
tym chciałbym uczulić was na to, że nie wszystko co złoto się świeci. I to co z
pozoru najmocniej się świeci wcale złote i boskie nie jest. Dziś pragnę wam
przedstawić ćwiczenie, które pozwoli wam zbliżyć się do waszej
podświadomości i poznać ją jeszcze bardziej. Każda podświadomość ma swój
osobliwy kształt, kolor i strukturę też światła. Każda jest inna i ma inne zapisy
w niej zawarte. Więc to wbrew pozoru delikatna struktura, którą łatwo zmienić
i zniszczyć a niektórzy robią włam z tzw: " kopa" (poprzez sztuczne
technologie&nbsp; czy używki) powodujesz klęskę a nawet śmierć swojej
podświadomości. Tzn. ona wciąż tam będzie ale będzie jak umarłe drzewo czy
kwiat. Nie będzie rozkwitać bo nie będzie miała źródła.Ćwiczenie dla
ciebie.Zamknij proszę swoje oczy lub pozostań je otwarte. Na czas tej
wizualizacji/ medytacji poproś aby wszystkie przestrzenie Nieba i inne, które
mają być zamknięte zostały zamknięte a te, które mają być otwarte niech
zostaną otwarte. To czas abyś wykonał to ćwiczenie bezpiecznie dla siebie i
swojej podświadomości. Teraz poproś aby Twoja Podświadomość ukazała się
tobie w pełnej okazałości , tzn żeby wyświetliła się na ekranie twojego życia.
Jeżeli tego nie widzisz to nic nie szkodzi, możesz to odczuć lub odebrać przez
swój własny indywidualny sposób. Więc, że ten proces się właśnie dzieje gdy
robisz tą wizualizację i to jest najważniejsze. Gdy twoja Podświadomość
wyświetliła się na ekranie życia, teraz poproś aby istoty, które zajmują się
twoją podświadomością i dbają o nią zechciały (za zgodą twoją) twojego
opiekuna i pomocników jego, o uzupełnienie twojej podświadomości o te
elementy, które zostały przez okoliczności z zewnątrz, sytuacje życiowe itd
wyparte i uleciały w przestrzeń lub są w innym człowieku. Poproś by te części

twojej podświadomości, z którą ktoś inny sobie robił użytek powróciły do
ciebie pobłogosławione i oczyszczone. Jeżeli to się zadzieje poproś teraz aby
Twoja Podświadomość została oświetlona tym światłem, które posiadasz w
sobie. Poproś ją o to aby uwierzyła i zawierzyła tobie i poczuła to światło które
masz w sobie ono jest jak latarka i oświetla jej różne zakamarki i części. Twoja
Podświadomość nie musi się obawiać swojego "cienia" " gdyż już wie, że cała
teraz jest oświetlona przez ciebie i wtedy nie ma mroku i ciemności.
Podświadomość nie musi uciekać w niższe astrale energetyczne i energię.
Twoja Podświadomość powinna by co jakiś czas rozświetlana przez twoją
energię wtedy będzie jaśniała. Chyba, że może się zdarzyć tak, że
przebywasz obecnie na niższych poziomach tzn zaawansowanego mroki
wtedy rozświetlenie swojej podświadomości nic nie da. Tutaj wtedy trzeba
prosić o łaskę oczyszczenia jej aby chociaż namiastka malusia(światełka)
mogła do niej przeniknąć niczym mała główka od szpilki i spowodować
poruszenie czyli pobudzenie do życia podświadomości, gdyż podejrzewam, że
w takiej sytuacji jest uśpiona ciemnością i "nic nie widzi/czuje itd". I wtedy
gdy takie osoby w mega mrocznych czeluściach mówią, że mają rozbudzoną
podświadomość i, że mówią, że mają do niej dostęp tak naprawdę nie mają
dostępu do swojej podświadomości tylko innej obcej, która w tym czasie błąka
się po astralach i jest w ich&nbsp; polu i zasięgu. W tych głębszych
poziomach opętania podświadomości mieszają się ze sobą i łatwo wtedy
dochodzi do chorób psychicznych itd.[/FMP]&nbsp;</p>
23. Jaźń.
<p>Jaźń. To wiedza duchowa. Pochodząca z ducha. Jaźń to wszystkie zapisy
sfery duchowej danego człowieka. Całej historii jego ducha na ziemi i poza
Ziemią.[FMP] Jaźń zawiera w sobie cząstkę ducha boskiego i część pozostała
to wiedza i mądrość danej duszy. Jaźń wyróżnia się swoją wiedzą i mądrością i
może ona być znacznie różna od wiedzy i mądrości podświadomości czy
twojej istoty. Gdy osiągniesz zrozumienie i dojdziesz do tej wiedzy zawartej w
jaźni świat stoi otworem. Świat ziemski i duchowy. Mogą z tej wiedzy
skorzystać tylko ci najbardziej doświadczeni w swoich życiach i mądrościach.
Wiedza ta jest potrzebna w czynieniu dobra dla siebie i ludzi. Jaźń jest częścią
boskiego planu i tylko świadome, boskie umysły mają dostęp do swojej
prawdziwej Boskiej jaźni w 100%. Pozostali mają taki dostęp na tym poziomie
na jakim jest ich poziom ducha.</p>
24. Kundalini.
<p>Energa kundalini. Energia pochodząca z rodziny gadzich i jaszczurów
służąca do przebudzenia ludzi w kierunku wiedzy, która posiada ta rasa.
[FMP]Energia niezwykle agresywna, mocna, mocno odczuwana w ciele ludzki.
Świadome wprowadzenie tej energii węża do siebie czyni wielkie spustoszenie
dla ciała fizycznego i jego energii. Gdy to robisz twoja energia zostaje

żywcem wyparta, dosłownie zdarta jak zdziera się skórę z człowieka a na to
miejsce wchodzi skóra węża, który nazwano kundalini. Ale skóra ta pochodzi
od rasy gadziej. Tą energią robi zniszczenie w ciele ludzkim. Od momentu
przebudzenia tej energii w sobie nie jesteś już w pełni człowiekiem jesteś już
wężem i jaszczurem w jednym. Pozbawiłeś się tej swojej Energii, czakr i
wszystko co miałeś na rzecz pozornego wzrostu. Po co zabierają energię
ludzką. Aby stać się człowiekiem i władać ludzki ale w swojej wężo
jaszczurczej szacie.</p>
25. Dualizm w świecie ziemskim.
<p>Dualizm zakłada że jest podział na dwa. Dobro i zło. Niebo i piekło.
Czarne i białe. W świecie ducha nie ma tak radykalnego podziału.[FMP]
Wszystko jest ujednolicone i jedno wywodzi się z drugiego. Jeżeli są podziały
to raczej mówi się o stopniach w sferze ducha, Ziemi itd i jedno&nbsp;
przechodzi płynnie w drugi. Tam jak kolory. Są różne odcienie białego, szarego
czy czarnego. Nie ma odcięcia między tym co dobre i złe. Wszystko jest
połączone ale granice są subtelne i to co może wydawać się z pozoru jasne w
rzeczywistości w świecie ziemskim może być czarne. Dlatego też świat
duchowy skłania do tego żeby kierować się wewnętrznym widzeniem,
odczuwaniem itd aby nie popaść w dualizm świata dobra i zła i jego
diametralnego oddzielenia. Bo pomiędzy tym dobrem i złem wymyślonym
przez ludzi jest granica. Ja ją widzę zaznaczoną na czarno i czerwo. Najpierw
jest czarna linia a później czerwona. Gdy wyznajesz dualizm dobra i zła. W
świecie religii wtedy gdy przechodzisz z jednej strony na drugą możesz
ugrzęznąć w tej Lini granicy. Ta granica jest jakby takim wymyślonym Snem
tzw. "czyściec" przestoju. Dlatego też mimo przejścia na jasna stronę mocy w
dualizmie zawsze musisz przez tą granice przejść. I takie zatrzymanie może
być wtedy na kilka wcieleń i wieków. Gdy nie ma dualizmu ludzkiego i
wszystko jest ze sobą połączone(duchowym) i przejścia między poziomami są
płynne. Gdy przechodzisz wyżej z jednego poziomu na drugi nie ma przestoju
i zatrzymania. Wszystko się dzieje automatycznie. Przechodzisz wyżej lub
niżej w zależności od twojego postępowania. Świąt dualizmu jest i był. Im
bardziej w niego wierzysz tym trudniej tobie przechodzić na wyższe poziomy
bo zawsze w świecie dualnym musisz przejść przez tą granicę.</p>
26. Dualizm w świecie duchowym.
<p>W świecie duchowym dualizmu jako takiego nie ma jest struktura
hierarchiczna. Tak jak jest podział na sfery Nieba i one się między sobą
przenikają. Nie ma wyraźnego oddzielenia między jednym a drugim.[FMP]
Między tymi poziomami sferami możesz przechodzić płynnie. Nie ma podziału
na czarne i białe, ponieważ jasność ma różne odcienie więc szarość i
ciemność też ma różne odcienie i głębie i jest w różnym stanie nasycenia.
Dualność to nazewnictwo człowieka, który lubi robić podziały i

kategoryzować. Pomimo, że świat duchowy zawiera także ciemną, neutralną i
szarą sferę(strefę) wszystko jest połączone i jest w harmonii. Sfera jasna jest
zarządzana przez odpowiednie osoby, również sfera szara i sfera ciemna
=czarna. To jest jedność w całym stworzeniu. " Haos" może panować poza
tymi sferami czyli w niskich astralach, gdzie nie ma podziału na sfery i
zarządzania sferami i tak jak było pisane w poprzednich postach jest walka o
przetrwanie i o energię do życia. Dualny świat jest w głowach ludzkich. Świat
duchowy nie chce aby dzielić go na dualny gdyż jest jednością, nie jest
podzielony. Podział ten tkwi w ludzkich umysłach i im bardziej się wierzy w
dualność tym bardziej się w tym tkwi tym podziale na dobro i zło. Czarne i
białe itd. Dualność wymyślił człowiek przez umysł ludzki do kategoryzowania i
zobrazowania tego co dobre i nie dobre dla ludzi. Wprowadzone dla rządzenia
ludźmi. Wina, dobro, zło, grzech, kara nagroda. Dualizm.</p>
27. Kim są Plejadanie?
<p>Plajadanie są wyglądem bardzo podobni do ludzi. Ciała mają dość
podobne, różnią się kolorem. Ich ciała są szare. Widzę ich jako szare istoty. O
szarej strukturze, kolorze i aurze. Mają szare światło w sobie. Ta szarość ich
wyróżnia spośród innych ras.[FMP] Pochodzą z takiej szarej planety. Wygląda
trochę jak księżyc o strukturze skamieniałej, skalistej i również szarek..
Zamieszkali tamten rejon. Aby się upodobnić do otoczenia, trochę jak
kameleon przybrali takie kolory i barwę swoją. Twarze bardzo ludzkie. Oczy
bardziej osadzone głębiej że względu na to aby pył "z ich" planety, którego
jest tam sporo nie podrażniał ich narządu widzenia. Widzą, dobrze z ciemni i
odcieniach szarego. Cały czas panuje tam ten kolor i taki półmrok. Są
spragnieni słońca i innego życia. Nie mają wyższej technologii. Dążą do niej.
Nie są wielce wysoko rozwiniętą Rasą. Neutralni w swoich zachowaniach,
technologi na, średnim poziomie i rozwoju mniej niż przeciętni w porównaniu
z innymi rasami zamieszkującymi galaktyk. Żyją z energii miejsca planety
"szarej" którą zamieszkują. Nią doskonale przystosowali sobie do życia.
Skupiają się wokół miejsca na tej planecie, które ma w sobie taki kryształ, coś
co przypomina kryształ i odbiła światło słoneczne innego słońca niż nasze. To
odbicie świata daje im jasność, światło i ciepło, którego tam nie mają. Panuje
u ich dość chłodny klimat i cały czas jednakowy. Dość surowy. Rasa bardzo
podobna do ludzi, dobra, spokojna, nie wyróżniającą się zbytnio w śród ras
galaktycznych. Marzą o tym żeby albo wprowadzić na ich planetę więcej
słońca i życia a jak to im się nie uda to chcą "zaludnić" inna planetę.
Komunikują się z ludźmi poprzez telepatię i umysł. Ponieważ zamieszkują taką
a nie inna planetę na której częstotliwość fali takiej jak radiowa jest dość
mocna więc mogą przesyłać sobie swoje myśli za pomocą tej fali. I ludzie
wyczuwają ją na Ziemi i mogą odbierać ich przekazy. Ponieważ te ich
rozmowy telepatycznie są energetycznie dość intensywne dlatego przez ludzi
mogą być odbierane. Ta intensywność wynika z miejsca które zamieszkują na

swojej planecie. Mają wybudowane u siebie takie anteny które Wzmacniają
jeszcze to pole energii, takie słupy, anteny. Dzięki temu słyszą siebie, swoje
przekazy intuicyjnie to co dzieje się wokół nich w przestrzeni. Odbierają też
informacje z innych przestrzeni nieba i innych ras, ale tych bliższych im. Nie
są zagrożeniem dla ludzi. Są neutralni. Chcą wprowadzić życie tam gdzie są
ale nie wiedzą jak tam je przenieść lub nie wiedzą jak mogli by przenieść się
na inną planetę gdyż ich ciała nie są przystosowane jeszcze do tego.
Sporadycznie przez przypadek udaje sie taka krzyżówka człowieka że może
na Ziemie zejść ale szybko umiera.<br>[/FMP]</p>
28. Oświecenie.
<p>Oświecenie to oświetlenie mądrości swojego ducha. Duch otwiera oczy.
Przez to że otwiera oczy na to co widzi przez fizyczne oczy dociera do niego
światło. To światło łączy się z jego światłem.[FMP] Więc staje się oświetlony.
To oświetlenie energia jasności powoduje przypomnienie. To przypomnienie to
przypomnienie duchowe. Duch sobie przypomina że jest Duchem i ma
łączność z duchem Boskim. Dusza sobie przypomina, że jest duszą i ma
łączność z Duchem i wie, że posiada też Istotę duchową, która ją wyróżnia.
Całość to oświecenie. Czyli to wszystko jest oświetlone twoim światłem,
światłem z zewnątrz czyli energią Ziemi i światłem Boskim czyli duchowym.
Oświecenie to o świetlenie. Światło. Dlatego często przy oświeceniu są
widoczne błyski światła bądź odczuwalne. Można sztucznie wygenerować
oświecenie i większość znanych ludzi była sztucznie przy pomocą używek
oświecona. Oświetlało ich czarne światło które podawało się za jasność. Oni
czuli to jako jasne światło a była to przeciwieństwo. O tym
jutro...<br>[/FMP]</p>
29. Sztuczne oświecanie się.
<p>Oświecenie sztuczne czyli tak naprawdę ja to widzę, że jest to czarne
światło, które podaje się za jasne. Przy oświeceniu tego typu tylko nieliczni
będę wiedzieć, że tak jest i to zauważą reszta popłynie z nurtem rzeki. Tej
rzeki.[FMP] Oświecenie sztuczne. Nie naturalne. Ponaglane, pospieszane,
wymuszane przez używki. Najbardziej szkodzą tu używki bardziej niż różnego
rodzaju metody rozwojowe, używki =narkotyki są bardziej nachalne i
inwazyjne. Niszczą światło naturalne. Rozpruwają je od środka by wyprzeć je i
wprowadzić swoje (ciemne=czarne). Chodzi o sterowanie ciałem fizycznym i
kontrolę nad nim. Bez ciała fizycznego nie mają kontroli nad ludźmi dlatego
też stosują oświecenie czyli oświetlenie czarne pod płaszczem dobra i miłości
i kultu życia tylko w miłości i pięknie. To dla zmyłki. Można zaobserwować w
społeczeństwie że takich ludzi jest znacznie więcej niż się nam wydaje.
Zmieniają swój wygląd i z czasem stają się zupełnie innymi ludźmi niż
znaliśmy ich na początku. Zmieniają im się nawet rysy twarzy i przede
wszystkim spojrzenie i oczy jest tam już pustka, nicość i można mieć

wrażenie, że człowieka którego znało się np. wcześniej przed historią
oświecenia patrzą już zupełnie inne oczy, ktoś inny. I tak co jakiś czas się to
zmienia gdyż portal jest otwarty. A jak otwarty to wiadomo, że wtedy każdy
ma do niego dostęp i może sobie zamieszkiwać tak długo jak chce. Proceder
bardzo niebezpieczny i tak naprawdę prawie niemożliwych do odzyskania
tego co było wcześniej przed wprowadzeniem oświecenia
czarnego.<br>[/FMP]</p>
30. Oświecenie w sposób naturalny.
<p>Oświetlenie ducha i duszy poprzez naturalny stopniowy proces. Nie
wymuszony. Wszystko dzieje się w odpowiednim czasie i miejscu dla duszy.
[FMP] Jest zaplanowane i nie ma tu przypadku, gdyż dusza poniekąd wie
kiedy nadejdzie ten czas przebudzenia, otwarcia oczu, gdyż długo na to
czekała i tego chce. Dusza w porozumieniu z opiekunami ustala jak to
przebudzenie będzie wyglądać i w jaki sposób nastąpi oświetlenie jej energią,
światłem. Tylko gotowe na to osoby w naturalny sposób doznają tego
odczucia. Dzieje się to stopniowo i jest to proces. Dusza jest wcześniej
przygotowana do tego procesu. Nie jest to nagle. Być może dla człowieka
świadomie wydaje się, że to nagły proces przebudzenia-oświetlenia jednak
zapewniam Cię, że tak nie jest. Na głębszych poziomach jest inaczej. Tzn.
podświadomość wie kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce i powiadamia
świat duchowy o kolejnej oświeconej, obudzonej duszy z otwartymi oczami.
Wtedy cały świat duchowy cieszy się i raduje, że taka sytuacja ma miejsce.
Wtedy losy takiej osoby są odnotowane już w innej księdze życia i taka osoba
wkracza na wyższy poziom duchowy o co najmniej jeden stopień. Przeskok
ten zależy od rozwoju i świadomości duszy. Im wyższa istota duchowa się
przebudzi dozna oświecenia, i świetlenia na Ziemi tym większy wzrost jest u
niej. Wtedy wzrasta nie tylko jej dusza i Duch Boski ale również wzrasta
Ziemią i wszystko co na niej żywe i wokół niej. Na nowo rozkwita i rośnie gdy
więcej ludzi się oświeca. Dlatego Ziemi zależy aby jak najwięcej takich osób
buło na Ziemi i żyło na Ziemi.<br>[/FMP]</p>

