Krystal Freeman udostępniła link.
Wydarzenie
krystal28.wordpress.com
. . Ron Head, który od dłuższego czasu przekazuje informacje od AA Michała i innych istot (strona
Oracles and Healers: wspomniał parę miesięcy temu o 'wydarzeniu', które będzie ostatecznym
punktem …
Ron Head, który od dłuższego czasu przekazuje informacje od AA Michała i innych istot (strona
Oracles and Healers: http://oraclesandhealers.wordpress.com/category/rons-channeled-messages)
wspomniał parę miesięcy temu o ‘wydarzeniu’, które będzie ostatecznym punktem zwrotnym w
procesie Wzniesienia. Ostatnio, w trakcie dwóch sesji Theta-Healing z Suzanne Spooner, otrzymał
on dalsze informacje na ten temat. Dostępne są jak na razie dwa nagrania po angielsku,
przetłumaczone fragmenty pochodzą z drugiego z nich; oto linki do artykułów zawierających te
nagrania:
http://tauksuzanne.com/2013/11/08/the-event-from-suzanne-spooner-ron-head-of-speaking-withself/?relatedposts_exclude=1087
http://tauksuzanne.com/2013/11/17/the-event-part-2-from-suzanne-spooner-and-ron-head-ofspeaking-with-self/
“Większość spośród was, którzy jesteście na tej {duchowej} ścieżce, już od pewnego czasu
doświadcza niewielkich przebłysków wydarzenia, które się zbliża. Niektórzy z was widzą – choć
niekoniecznie są jasnowidzami – niektórzy w swych chwilach ciszy widzą światło wewnątrz siebie.
Niektórzy z was czują wibracje, mrowienie, gorąco, albo mają odczucie bycia otoczonymi przez
wielką miłość. Wyobraźcie sobie połączenie wszystkich tych czynników zintensyfikowane do
punktu, kiedy możecie tego doznać z otwartymi oczami i na jawie. Wyobraźcie sobie uczucie
miłości tak wielkiej, że sprawia ono, że płaczecie jak dziecko. Wyobraźcie sobie, że doznajecie
wrażeń fizycznych, do opisania których jesteście w stanie użyć wyłącznie słowa w rodzaju
‘błogość/rozkosz/szczęśliwość/ {ang. bliss}, i wyobraźcie sobie że wiecie, kiedy to się wydarza,
skąd to uczucie pochodzi… Wszystkie te rzeczy, które widzicie są energią, wszystkie te rzeczy są
informacją, inteligencją, wszystkie te rzeczy to ja, ty, my…wiedza o tym wszystkim przyjdzie wraz
z tymi doznaniami. I choć ten stan świadomości może się zatrzeć – ponieważ gdyby tak się nie
stało, nie chcielibyście dalej żyć swoim życiem – jednak od tego momentu wszystkie pytania
znikną, nieprawdaż? cały ten brak poczucia własnej wartości, cały brak poczucia, że zasługujecie,
wszelkie te pytania czy ktoś was słyszy czy też nie, czy jesteście doceniani czy nie, czy jesteście
kochani czy nie, czy jest wam wybaczone czy nie – wszystkie te pytania już nie będą dłużej istnieć.
…..
Wyobraźcie sobie siebie w godzinę po tym wydarzeniu, albo następnego dnia – czy będziecie mieć
te same priorytety jakie macie teraz? czy będziecie mieć te same przekonania jakie macie teraz? czy
te same rzeczy będą dla was ważne, takie jak to co powiedział ten czy tamten polityk, czy też co
zrobiła ta czy tamta osoba…nie będzie to dla was ważne! I to, co będzie się działo wokół was też
będzie inne niż teraz, również dlatego, że tak wielu ludzi w różnych miejscach na świecie zmieni
się w tej samej chwili i w ten sam sposób co wy. Wiele z tego, czym się teraz zajmujecie, zniknie,
po prostu już się nie wydarzy. Będzie wiele zamieszania, będzie wiele niebotycznego zdumienia,
mnóstwo wykrzykników ‘O mój Boże!’ pisanych drukowanymi literami w całym internecie
{śmiech}, mnóstwo telefonów do przyjaciół…ale wasz świat będzie odmieniony…
…..
Chrystus powraca do waszego świata. Nie chodzi o to, że kiedykolwiek go opuścił,
rozumiecie. Ale percepcja Świadomości Chrystusowej będzie tak wszechogarniająca, że ci z
was, którzy jej łaknęli, a jednak do tej pory jej nie odnaleźli, będą jej doznawać. I będziecie

postrzegać ją jako część siebie samych, a także jako część tych, którzy w nią wątpią. A kiedy już
tego doznacie, zmieni to was na zawsze, nawet jeśli nie będziecie umieli pozostać w tym stanie
świadomości…jeszcze. … Spędziliśmy właśnie wiele minut opisując coś, co nie może zostać
opisane, może zostać tylko doświadczone. … A wydarzy się to, że zasłona zostanie podniesiona, zaś
wy doświadczycie tego, kim jesteście… I czy wtedy będziecie chcieli opisać to komuś, kto tego nie
doświadczył? nie wydaje mi się… Ale będzie wokół was tak wielu ludzi, którzy tego doświadczą,
że po prostu będziecie spoglądać na siebie i mówić ‘ahaaa!…’ Nie będziecie musieli nawet mówić
‘Ty też?’, ponieważ ujrzycie to na swoich twarzach. … Powiedziano wam, że ten duch, że ta istota
powróci. A wy wyobrażaliście sobie – ponieważ w tych czasach taki mieliście stan świadomości –
że jakaś istota ludzka, która mówi, chodzi i oddycha, pojawi się na ulicy, klepnie was w ramię,
obejmie was i powie ‘Cześć! Wróciłem!…’ no niezupełnie to się wydarzy…a jednak wydarzy się
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Grzegorz Skura znowu kolejne ostrzeżenia o nadchodzących wydarzeniach, zazwyczaj
strasznych, które się nie wydarzają, a o których później wszyscy zapominają, lub teksty
powstają o przepracowaniu czegoś wielkiego przez ludzkość i tak już od kilku lat
Niczym to się nie różni od koscioła katolickiego który straszy ludzi kataklizmami czy
grzechem i piekłem
Przecież miało nas nie być już teraz według przekazów z przed pół roku czy 10ciu
miesięcy...
9 godz. temu · Lubię to! · 1
Marzena Przybylska Nie od kilku lat ale od kilkuset. Sama pamiętam z 6 takich
"przełomowych" dla świata terminów. To taki rodzaj suspensu, jak w powieści
9 godz. temu · Lubię to!
Krystal Freeman Grzegorzu, w którym miejscu ten przekaz "straszy". Czy go przeczytałeś?
Wydarzenie ma być jak najbardziej pozytywne dla ludzkości. Pozdrawiam
3 godz. temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Wreszcie ! Wreszcie ! Bogu niech będą dzięki ! Są trzy stopnie
oświecenia ! Jestem w Świetle i Miłości - Miłość i Światłość są we mnie - Jestem Miłością i
Światłością ! Bogu niech będą dzięki !
kilka sekund temu · Lubię to!

