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ROK 2019 Z POHLEDU ENERGIÍ  

 

ANEB CO MŮŽEME OČEKÁVAT 
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ČLOVĚK VE TMĚ 
 

 
http://www.spiritualplanet.cz/terapie-tmou-diky-tme-muzes-najit-vnitrni-svetlo/  
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ČLOVĚK VE SVĚTLE 

 

 
https://www.astrohled.cz/clanky/tajemstvi-guy-warrena-ballarda/ 
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BOJ DOBRA SE ZLEM… JIŽ ZAČAL. 
 

NA KTERÉ STRANĚ BUDETE V ROCE 2019 STÁT VY A NA KTERÉ TI, JEŽ JSOU VÁM BLÍZCÍ 

ČI SE S NIMI ÚZCE STÝKÁTE? 

 

Kam směřujete? 

Jak jednáte? 

Jaké postoje zastáváte? 

Co pro sebe do budoucna chcete? 

Co odkládáte? 

Čeho se bojíte? 

Co popíráte? 

Co už jste zaseli? 
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Co do svého života dlouhodobě přitahujete? 

Co jste nedořešili? 

Komu co dlužíte? 

Komu jste neodpustili? 

Jak nakládáte sami se sebou? 

Máte se rádi? 

Jste soucitní? 

Jste štědří? 

Radujete se ze života? 

Pracujete na sobě? 

Šetříte planetu zemi? 

Zajímáte se o druhé – jste nápomocní? 
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PŘIJDOU TĚŽKÉ ČASY PRO TY, KTEŘÍ NEJSOU PŘIPRAVENI. 

 

ENERGETICKÉ POLE SE BUDE ZESILOVAT A VLNY, KTERÉ S NÍM BUDOU AKTIVOVÁNY 

DOVOLÍ VE ZDRAVÍ A PSYCHICKÉ POHODĚ PŘEČKAT JEN TĚM, KTEŘÍ PŮJDOU DO SEBE 

A BUDOU ŽÍT V UVĚDOMĚNÍ, ŽE: 

 

� Pokora je základ 

 

� Všichni jsme součástí jednoho celku – nenávidím-li tebe, nenávist posílám sám na 

sebe a svoji rodinu 

 

� Naše planeta je součástí nás, je to naše srdce, které je nemocné a neuděláme-li 

něco, brzy se zastaví 
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� Víra je to nejdůležitější pro dalších 20 let 

 

� Nejsou již žádné záchytné body, systémy přestávají postupně plnit svoji funkci, 

různé techniky již nefungují – jsme jen my a naše spojení s vesmírem (bohem) 

 

� Budeme se postupně rozdělovat, někteří lidé z našich životů budou odcházet, ať 

již chceme nebo ne 

 

� Nemohou se zachránit všichni, stejně tak, jako vysokou školu nemůže studovat 

každý a je to tak v pořádku 

 

� Každý bude spokojený tam, kde bude (i ti, kteří nepůjdou dál) 

 

� Musíme být silní a soustředit se sami na sebe a na svoji proměnu 
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� Budou přicházet zkoušky ve všech oblastech našich životů a našim úkolem je se 

na ně připravit a zůstávat klidní ve svém středu 

 

� Nic není ztraceno, záleží jen na nás, jak se nám bude při této přeměně dařit 

 

� Nemusíme rozumět všemu, co se děje, to není důležité – důležité je věřit 

 

� Láska, hluboká vnitřní láska ve smyslu soucítění s každou živou bytostí i buňkou je 

cestou dál 

 

� Bude potřeba naprosto změnit naše myšlení od přirozenosti strachu, závisti, 

zloby, vnitřního nepokoje, chtíče k myšlení míru, soucitu, přijetí a pokory 

 

� Vše staré musí umřít, aby se mohlo zrodit nové, skutečné 

 

� Sami jsme si tuto cestu vybrali a máme sílu i schopnosti ji zvládnout 
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� Vše je v pořádku, máme nekonečnou pomoc vesmíru (boha) a všech bytostí 

v něm žijících 

 

DOKÁŽEME TO! 
 

 

https://astroplus.cz/kazdy-ma-nejakou-vibraci-o-energii-vysokofrekvencnich-vibraci/ 


