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W tyglu tych doniosłych dla Ludzkości przemian które dokonują się równolegle
w 14 tu– światach, pojawia się plejada nierozumnych wróżbitów i jasnowidzów
, którzy złowieszczą wybuch III wojny światowej, czyli programują na nas
śmierć i cierpienie. Jedni tkają piękny wzorzysty dywan na kanwie Zbiorowej
Świadomości Ludzkości, inni swoimi lepkimi i ciemnymi , działającymi jak
trucizna myślokształtami, niszczą go. Dokonują posiewu w eter myślokształtów,
które stanowią dla nas wszy...
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Ziemia i wszystkie istoty żyjące w obecnym czasie, tj. w Epoce Kali Yugi, na
płaszczyźnie świadomości przechodzą wielką transformację. Wielu Awatarów i
Zrealizowanych Mistrzów dokonuje starań aby Sathya Yuga - Era Prawdy,
mogła zaistnieć na scenie świata. Potrawa ona równo 1 tys. ludzkich lat.
Również równolegle w tym czasie przechodzimy z Ery Ryb, której patronem był
Jezus, do Ery Wodnika, której patronował będzie nie kto inny jak serdeczny i
bliski Przyjaciel Jezusa, Wniebowstąpiony Mistrz Saint Germain.
W tyglu tych doniosłych dla Ludzkości przemian które dokonują się równolegle
w 14 tu– światach, pojawia się plejada nierozumnych wróżbitów i jasnowidzów
, którzy złowieszczą wybuch III wojny światowej, czyli programują na nas
śmierć i cierpienie. Jedni tkają piękny wzorzysty dywan na kanwie Zbiorowej
Świadomości Ludzkości, inni swoimi lepkimi i ciemnymi , działającymi jak
trucizna myślokształtami, niszczą go. Dokonują posiewu w eter myślokształtów,
które stanowią dla nas wszystkich wielkie nieszczęście. Niestety również Pani
Paulina wpisuje się w ten niechlubny grafik, nakłaniając swoich fanów do
czynienia zapasów na okres końca 2016 i początku 2017 roku.
Równie niebezpiecznym, a może nawet po stokroć destrukcyjnym działaniem,
jest obraza Wniebowstąpionych Istot i Awatarów.

Sri Sathya Sai Baba jest środkową inkarnacją Adwetu Pana, pierwszą
reprezentował Sai Baba z Shirdi, a kolejną będzie Prema Sai, którego
pojawienie się nastąpi już niebawem.
Nie kto inny, Ta Sama Boska istota 5 tys. lat temu, za czasów Pandawów była
Awatarem Kryszną, a 20 tys. lat temu Awatarem Ramą, po Obu pozostały
wiekopomne dzieła w postaci Bhagawad Gity – Świętej Księgi Joginów i
Ramajany, dzieł, które ze względu na swój uniwersalny charakter stanowią
niewyczerpalne Źródło Premy, Bhaktii Dźnany, dla tysięcy Joginów na całym
świecie.
Zstąpienie tak wielkich Świateł zawsze uwarunkowane jest przywróceniem
Boskiego Porządku ( Dharmy ) i zniszczeniem asurów, rakszasów i demonów,
które toczą ten świat, niczym korniki. Boski Plan toruje sobie drogę zawsze
skutecznie.
NIE OCENIAJ, JAK NIE CHCESZ BYĆ OCENIANY
Dobry- zły, ciemny- jasny, grzech- świętość, to produkty małego umysłu i ego ,
a ściślej Manasu i Ahamkary, które pracują w sferze świata uwarunkowanego.
Nie ma on niczego wspólnego z Brahmanem czyli Jaźnią, Która pozostaje stała i
niezmienna, poza ograniczeniami uwikłanymi w czas i przestrzeń, a tym samym
poza granicą oceniania kogokolwiek.
Gigantycznym nieporozumieniem więc jest zwracanie się przy pomocy
wahadełka do Najwyższej Boskiej Istoty z prośbą o dokonanie czyjejś oceny,
czyli.. części Samej Siebie.. :), nie istnieje taka możliwość.
Dusza Ludzka nie spożywa owoców tego świata, pozostaje zawsze Czysta i
pełna Światła, Jaźń jest Pełnią Boskości, umysł wraz z ego w chwili tzw śmierci
ulegają rozpadowi, komu więc może zależeć na dokonywaniu ocen?..
Odpowiedź może być tylko jedna, wielkiemu EGO.
Zapewniam Panią, że im dłużej będzie Pani dokonywała podobnych pomiarów,
tym ilość własnych bovisów będzie rosła, a innych malała.. :), tak działa ten
dwaityczny, oparty na filarze ego mechanizm.
DUCHOWY FISKALIZM
Proszę mi wskazać choć jedną osobę na świecie, która usłyszałaby od Słońca
lub Mateczki Ziemi:
- Ja ofiarowuję tobie życie, więc zapłać mi w zamian 3zł. 50gr.
Natura służy i służy, jedynie człowiek wszystkim kupczy.

Kiedy podąża się za linkiem wskazanym przez Panią, który pojawia się pod
każdym Pani filmikiem, odnosi się wrażenie, że trafiło się nie na stronę osoby
duchowej, lecz stronę Deutsche Bank, wszędzie skrupulatnie i świadomie
wyżyłowane cenniki. Po Miłości na którą się Pani tak często powołuje nie ma
już ani śladu, sama szorstka proza fiskalna.
Proszę Pani,
PRAWDZIWE ISTOTY DUCHOWE NIE BIORĄ ZŁAMANEGO CENTA ZA
DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ, POBIERAJĄ TAK ZWANĄ DAKSZINĘ,
CO OZNACZA „CO ŁASKA”, wyjątek stanowią jedynie publikacje książkowe.
Nie mam najmniejszego powodu aby nie posłać Pani i Wszystkim Pani fanom
Światła Miłości, takiego Prawdziwego, niczym nie uwarunkowanego,
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