Duch Święty Pełnia Światłości i Miłości
mjacek2000@interia.pl napisał:
> > Media mediami, owszem zwodzą Ludzi ale tym co najbardziej czyni
> > Człowieka bezwolnym to brak kontaktu z Duchem Świętym - Osobową
> > Światłością i Miłością - którego mamy w sobie. Jeśli nie będziecie
> > PRAGNĄĆ swej jedności z Duchem Świętym zawsze będziecie tylko
> > zwykłymi NIEWOLNIKAMI !!!
tuwix napisał(a):
> Szczerze powiedziawszy uważam tzw. Ducha Świętego za kolejny mit
> chrześcijański nie mający wiele wspólnego z rzeczywistością.
>
> Pozdr.
> mjacek2000 napisał:
WITAJ !
I tu się mylisz - dotknięcie nieskończonej Pełni Światłości i Miłości jest
tak cudownym stanem, że umierasz z ekstazy - umierasz z nieskończonej
ekstazy - i co ciekawe - ta Pełnia jest w Tobie i w każdym !!! Aby Ją
poznać trzeba PRAGNĄĆ !!!
Pozdrawiam. Jacek
To są tylko Twoje domysły Tuwix - gdybyś tego doświadczył zrozumiałbyś zrozumiałbyś PEŁNIĘ - ale nie doświadczyłeś bo tego jeszcze nigdy nie
PRAGNĄŁEŚ - to jest Twój największy błąd !!!?
Masz nie nad sobą - masz w Sobie - PEŁNIĘ - i to jest największy Cud !!!
> > Można mówić o trzech stopniach oświecenia - Jestem w Świetle i
> > Miłości - Światło i Miłość są we mnie - Jestem Światłem i Miłością.
> > Dotarłem do drugiego poziomu ale nic nie straciłem ze swego zupełnie
> > normalnego człowieczeństwa. Dlatego uważam, że wszyscy Bogowie
> > Święci i tym podobni byli są i zawsze będą zawsze tylko zwykłymi
> > Ludźmi - właśnie ta zwykłość jest najbardziej fascynująca !!!

Pozdrawiam. Jacek
Ty oczywiście nie wiesz tego, co doświadczyłem, jak i nie wiesz co pragnąłem,
i co pragnę, ponieważ Ci tego nie mówiłem, więc to też są domysły, tyle że
gorzej dla nich, bo w odróżnieniu od moich pozbawione żadnych podstaw i
to jest Twój największy błąd. :)
Pozdr. Tuwix
Tuwix !
Spoko, spoko, nie obrażaj się tak szybko - po prostu jeszcze nie
poznałeś prawdziwego PRAGNIENIA - ja na moment poznałem i wzniosłem
się mistycznie do nowego Nieba - 7D STO - Pełnia Miłości-WiedzyWszystkiego. Będzie o tym można poczytać na stronie która się tworzy
- wolno bo obecnie mam w domu wiele prac budowlanych i nawet nie mam
czasu pospieszać Twórcę strony żeby się sprężał !
Pełnia Światłości, Pełnia Miłości, Pełnia Wiedzy - nie ma granic - dlatego
6D STO i 7D STO są obszarami wszechobecnej nieskończoności - czyli
obszarami niepodzielnego panowania Ducha Świętego - te obszary są w nas jest więc w nas Duch Święty !!! Niesamowite - czyż nie ?! - nie ma granic,
a jest w nas !!!
Pozdrawiam. Jacek
Ja mam inne zadnie na ten temat. Mnie nie przekonałeś, bo nie użyłeś
przekonujących argumentów.
Pozdr. Tuwix
Trzeba w to po prostu wejść - Serce jest Bramą !!!
Pozdrawiam. Jacek
Z tego, co ja wiem to serce jest czwartą czakrą. Więc można wejść do
czwartej gęstości. W kwestii oświecenia to najbardziej podobała mi się
opowieść Buddy. Chodził i pytał mędrców jak zostać oświecony, poczym
usiadł pod drzewem i wpadł na to, że od dawna jest oświecony... :)

Pozdr. Tuwix
Owszem - najwyższa czakra odpowiedzialna jest za kontakt z 6 i 7 wymiarem bo wtedy następuje połączenie z Absolutem albo jak wolisz z Duchem Świętym
Pełnią Światłości i Miłości ! Ale Pragnienie aby energia kundalini wzniosła
się ponad najwyższą czakrę płynie z Serca !!! Dlatego Serce jest Bramą
prowadzącą do poznania Boskości !!! Jezus mówił; 'miej serce i patrzaj w
serce'
Pozdrawiam. Jacek
Byłem mistycznie w STS 6D [Ciemność-Nienawść-Lęk-Hierarchia] i 7D [Nieskończona Nienawiść]
oraz w STO 6D [Światłość/Miłość/Odwaga/Wolność] i 7D [Pełnia Miłości/Pełnia Wiedzy/Pełnia
Wszystkiego]. Przybyłem - inkarnowałem się - z 6D STO - jestem kolejną po Henochu, Mojżeszu i
Świętym Józefie inkarnacją Świętego Michała Archanioła zwanego też jako JAHWE - z opozycji
Oriona podobnie jak grupa Ra Adonaj.
Pozdrawiam. Jacek
Z tego co wiem to Jahwe wg Biblii to Bóg czyli coś uważane za 7D. No skromności to Ci nie brakuje. :)
Natomiast wg jednego z channelingu 7D Ra to sztuczna inteligencja.
Pozdr. Tuwix
Z tego co ja wiem - z doświadczenia [mistycznego] - jest na 7D [w 7 wymiarze] i Pełnia Miłości STO
[STO - służący innym] [nowe niebo] i Otchłań Nienawiści STS [STS - służący sobie] [nowe piekło]
Pozdrawiam. Jacek
Witaj !
Skromność mam - bo jestem zwykłym prostym człowiekiem - ale muszę
powiedzieć do końca Prawdę jaką obecnie znam zgodnie z życzeniem Ducha
Prawdy, który daje mi natchnienie - może trochę zaburzone natchnienie przez
Ciemność ale natchnienie. Jahwe to owszem Bóg Jedna Nieskończona Pełnia
Światłości i Miłości - a Tych, którzy się z Tą Pełnią zjednoczyli jest
bardzo bardzo Wielu - w tym wielu Archaniołów !!! Ra owszem osiągnął wysoki
poziom rozwoju technokratycznego ale nie można mówić, że jest to sztuczna
inteligencja - bo jednocześnie osiągnął wysoki poziom rozwoju duchowego.
Jeśli chodzi o poglądy co do 3-go czy 4-go poziomu mamy nie do końca

zbieżne zdania - ja mam pragnienie żeby pełnię Wolności jaka jest w niebie
przenieść na Ziemię !!!
Pozdrawiam. Jacek
Chwalebne pragnienie, ale co jeśli Ziemianie nie podzielą Twego pragnienia?
Pozdr. Tuwix
Gdy się zorientują, że są manipulowani i zamieniani w niewolników PRAGNIENIE przyjdzie samo !!!
Pozdrawiam. Jacek
Wersje zdarzeń co do Jezusa są sprzeczne. Kasjopeanie mówią co innego, Biblia co innego, a Koran
co innego. Sama Biblia to dzieło wybiórcze. każdy niemal z tzw. Apostołów napisał swoją
wersję zdarzeń, a oficjalnie zawarto tylko 4 z nich. Dlaczego? W jakim celu? Czy były one prawdziwe?
Tacy Kasjopeanie twierdzą przykładowo, że to była manipulacja.
Pozdr. Tuwix
Cały czas jesteśmy manipulowani - i tu na Ziemi coś takiego jak wolna wola
po prostu nie istnieje ! Jedyne co możemy to pragnąć zjednoczenia z Duchem
Świętym - zjednoczenia i Duszą i Ciałem - komu się to uda stanie się
Nieśmiertelny !!!
Pozdrawiam Jacek

