Dyskusje o miłości Rycerzy Jedi
Dyskusja
52 min. temu
ja się dopiero uczę
wiele już umiem ale to za mało
Witaj ! nauką cenną rzeczą jest
yes, it is
https://www.youtube.com/watch?v=y_3oxD5dDSw&spfreload=10
The Rolling Stones - Time Is On My Side
www.youtube.com
cholera chyba się zakochałem
Cały Wszechświat niedługo stanie przed nami otworem - dopiero będzie się czego uczyć !
Kiedy?
gdy Federacja i grupa Ra zdecydują się zejść w nasz wymiar
Oni sami decydują - ja tylko ślę Im Wici - wezwanie
I każdy powinien to zrobić
to co mówisz jest rodem z gwiezdnych wojen
dokładnie tak jest
dzięki za czytankę przeczytam
na pewno
gdybyś zagłębił się w moje wyznania te ze strony www.przeslanie.com dowiesz się, że te wojny
mają bardzo starożytną genezę - nie z tego wszechświata
przeslanie.com - strona główna
www.przeslanie.com
a wybraniec jest?
jak szerzej na to patrzę to wydaje mi się że wybraniec nie jest tylko jedną osobą
ale materiał na stronie też był pisany na gorąco i przedzielany jest różnymi tekstami ! Nie mam
czasu i zamiaru tego porządkować - niech to zrobią Ci co mają czas ! Chora Biblia mówi o 144
tysiącach opieczętowanych Duchem Świętym - czyli praktycznie liczba nieskończona ?!
sorki ale nie bardzo rozumiem
Jestem pierwszym w Monoteizmie, który tego dostąpił
to proste
my jesteśmy tu w 3-cim wymiarze
a Duch Święty to 6-ty i 7-my i wyższe
doświadczyłem obydwu

ja nie mogę 3 ogarnąć
tak jak i doświadczyłem ciemnej strony mocy - jak JEDI
poznałem tu gościa co twierdzi że zna 64 wymiary
wszystko w moich tekstach - m.in. w książce http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty
jak zwał tak zwał - ja ponumerowałem od 1 do 7 tak jak ezoterycy
to akurat nie trudne gniew lęk agresja strach są z nami na co dzień
ale można nad nimi zapanować - jak JEDI
ja to sam już nie wiem pogubiłem się w tym wszystkim
spoko - masz MOC - jest w Tobie
tak trzeba dużo cierpliwości i wytrwałości ?
czasami i cierpienia
wiem że mam ale nie panuję nad nią
cierpienia też ?
Miłość jest kluczem
i czasu?
ale czas jest po mojej stronie
gdy dotykasz ciemnej strony cierpisz !
gdy kochasz cierpisz?
cierpiałem gdy nie mogłem obronić tych na których mi zależy bardzo cierpiałem i dalej to się
gdzieś we mnie tli
w tym wymiarze który jest wciąż zniewolony przez Ciemność tak cierpisz gdy kochasz - ale gdy
Miłość staje się coraz potężniejsza stopniowo przychodzi szczęście i błogość
Mistrz Yoda też tak cierpiał - to znaczy, że czujesz i jesteś Rycerzem Światłości
nie chcę żeby to się powtórzyło
jeszcze w dodatku zakochałem się a nie wiem jak to okazać
ja też nie chcę - ale gdy czujesz jak umierają w zagładzie planety i galaktyki, a nawet wszechświat
to BÓL jest potworny
boję się odrzucenia ale wiem że muszę to z siebie zrzucić bo nie wytrzymam !
śmiało - działaj
nie wiem wydaje mi się że to zły moment

nigdy nie jest zły moment - czekanie nic nie daje - działaj
tzn sam nie wiem wszystko mi się miesza
tak już jest gdy hormony działają - ale jest to piękne
zresztą jeśli jest to Twoja pokrewna Dusza szybko odnajdziecie do siebie drogę poprzez Miłość
czyli co w sumie nie muszę nic robić
jedynie pokazać że jestem
zdradzić swoje położenie
musisz - okazać, że Ci zależy i że Kochasz
MOC sama nas przyciągnie
dokładnie
problem w tym że nie bardzo wiem jak i chyba nie umiem
tak było ze mną i z Żoną
dasz radę - trochę śmiałości
alkoholu nie pić?
oj nie - nigdy w takiej sytuacji - po tak
po to może szampana
a co z zasadą JEDI nie żeby z nikim się nie wiązać i niczego nie posiadać?
po jak już będziesz sam żeby rozluźnić napięcie - no chyba, że od razu do czegoś dojdzie - ale lepiej
zaczekać
Wojownik gdy walczy nie powinien się wiązać zbyt mocnymi więzami - ale gdy żyje w Pokoju to
powinien jak najbardziej - a my zmierzamy ku Złotej Erze Pokoju
nie odbiera
chcesz się umówić ?
nie wiem jak ty ale ja myślę że największa bitwa dopiero przed nami
no nie wiem a co powinienem zrobić?
się zobaczy czy będzie bitwa ? może zwyciężymy SŁOWEM
choć wierzę że nikt nie musi umierać
i zwyciężymy Mistycznie
no nie wiem czy słowo wystarczy nie wszystko można załatwić za pomocą dyplomacji
ale trzeba próbować
nie jeśli czyimś losem włada ciemna strona

przeciągnąłem WIELU z Ciemnej strony na Świetlistą - masz to w książce
takiemu komuś jedynie siłą można coś wytłumaczyć
da się i perswazją - da się - wierz mi
na pewno nie SITHA
Z SITHEM - Szatanem jest problem - próbowałem, nie udało się na razie
Może po prostu trzeba go unicestwić?
ale przecież kiedyś był taki jak my walczył o to co kochał
niczym się nie różnił
to się da zrobić - trzeba wrzucić do Otchłani - ale Bóg tego nie chce, chce Go ocalić
to co powinienem się dobijać do niej dalej czy poczekać ?
spokojnie - wyluzuj - spokojnie - nic nerwowo
wiesz myślę że prawdziwa miłość jest cierpliwa ? mam rację ?
TAK
i niecierpliwa też bywa czasami
Ten OGIEŃ nigdy nie gaśnie - i jest Piękny
mi to brak cierpliwości jak młodemu Lukeowi Skywalkerowi ale pracuję nad tym do tego mam jego
imię
a jak myślisz jak się o kimś myśli to to się odzwierciedla i ta osoba też o tobie myśli ?
Dojrzejesz do wszystkiego jak Luk
tez tak myślę
dokładnie - wysyłasz mentalne i uczuciowe sygnały - i to zaczyna działać
nie wiem po co tak się śpieszę
ale wiesz 25 lat to już czas żeby się żenić
oj serduszko bije
żeniłem się w wieku 24
czyli co ona czuje podświadomie moją miłość ?
TAK
ostatnio mocniej bije
ciśnienie mam
ha ha

od tygodnia też nie paliłem trawki
mam postanowienie że rzucę
dobrze ?
skończ z trawką - pij wytrawne Californijskie wina
czyli ona już wie ze ją kocham?
może też nie wie co robić
TAK - dociera to już do Niej
ma też dużo na głowie ostatnio jej brat miał 3 tygodnie temu wypadek jego przyjaciel zginął a on
połamany w szpitalu, rękę już stracił
do tego ma szkołę dużo nauki ?
to daj Jej czas by doszła do siebie
boję się że sprzątnie mi ją ktoś z przed nosa
ale jak i ona mnie kocha to nie ma miejsca dla nikogo innego
ano - to się Jej pokazuj - niech Aury się łączą i jednoczą
pokazywać w jakim sensie ?
dzwonić odwiedzać ?
oczywiście, ma widzieć, że PŁONIESZ na JEJ widok
nie odebrała ode mnie
mam iść do niej do domu ?
spoko - może się teraz pilnie uczy
właśnie tak myślałem
spróbuj np jutro się umówić
no spróbuję
powinienem próbować
jak mówił Joda rób albo nie rób nie ma próbowania
oczywiście - ale nie nerwowo żeby nie spłoszyć Jej - Kobiety bywają delikatne
no spoko
i pewnie mam nie wyjeżdżać z jakimiś wyznaniami miłosnymi
mam tylko nadzieję że jutro nadejdzie
niech widzi, że PŁONIESZ na JEJ widok, że KOCHASZ - sama się podda
trochę mnie to uspokoiło co mówisz
tak zdobyłem swoją Kobietę - i do dziś się kochamy

dziwne jest to że chciałem pielęgniarkę lekarkę a ona aktualnie się uczy w tym kierunku
przypadek?
Może ?
Na pewno jest jak być powinno
będzie dobrze - Ufaj
Bogu?
On Ma plan?
sorki mam Gości
spoko nie przeszkadzaj sobie rozumiem

