јас сам Mарњам,
небесен мајка и истовремено мајказемја,
жеие део царе божија, таа негова милост , таа негова љубов,
испнити, помозите да се њихова деца,
човек како тебе, но цел љубов небо, вас негова
милост небески љубави донесува, таа и pron познавање , вас кон
ослободува од страдање, болка и мрак.

- лечење од тело - душа - дух, сласење секаков
проблематика револуција од срце –
чие содржина овој страна како и проследи
улутства оспособи тебе, доколку твое срце
и смисла подготвен,
на љубов и радост

потпун

здравје тој пат враќа светлост оди.

Импрессум
одговорен за креативност и содржина овој

Bебсите

со све еденстрани:

Мариа (Mарњам)
според тој

снагу

закон отколку човек регистриран под:

Sabine Friedrichs , Martin-Opitz-Str. 1A, 13357 Berlin,
puramaryam@t-online.de

Кој сам јас у односу на ову страницу
адресе моја поштовање
И'м МАРИA, MARJAM
кој је створила овај Bебсите,
и да се само Мариа,
не Сабине Фриедрицхс,
Можете одговорити.

За референце на друге Bеб странице (линкови):
Према новом закону случаја (С.У.)односи се на интернет простора да су аутори Bеб
страницу и директном или индиректном
Референце („линкс") на месту Bебсите изван своје одговорности
Обавеза случају појављује да је и време линк илегаланo садржај
На повезано Bебсите били су препознатљиви аBтор од садржаја Је знање и то је то
технички би било изводљиво и разумне користење
и случају илегалних содржина спречува.

Затоа изложи јас со ова изречно, И за све Линк- насеља и интернет линк Напомиње
и мојој Bеб страници, ни и време внесување на Bеб страници уште
со неки касније до укључиво сега било који савети илегалан садржај
забринута страни Bеб странице су и имали.
Чак је имао и ја Раније на њиховим, актуелно или иден облик, содржина
или Ауторство Ни у ком случају влијание и оградити себе Овиме
изречно од тоа.

за можно илегалец , Неисправан или непотполн содржина оштета , из његова употреба или некористити уста или постане одговоран сам за тоа одговорен
Производјач автор сам .
со пресуда из 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - Одговорност за Линкови покраински суд Hамбург решен,
да преку приклучува едно интернет линк содржина од повезаних страница бити одговоран Овај

-одредба –тако-покраински суд само Ово спречити да је један изречно из овог садржаја
диссоциатес.

(Види: http://www.online-recht.de ),…

…..што јас натамошен радиш:
со тоа дистанцирам јас изречно Садржај од ѕите страни,
од где Линкови на моје странице води или којем линкови моја страна водити.
И све неки интернет линк , моје странице има,
Говорим о од било какве одговорности за садржај, таа јас со имају одговорности,
Cлободн
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работа со светлост и љубов
содржина секаков странично изложен
содржина податоците можете да ги симнете директно од интернет ZIP

јас сом пат, истина и живот.
јас сом светлост od свет.

пали твој срце на моја срце !
кој мене прати, прати веселба и наоѓа лекување, срека, знаење и Господ´.
јас носим пополни и крај сите религија и ослободување
од сите страдалник и притиска.
И од стаго стгџктџра друштво ќе ce крши,
постигнува ние сите новост свет од Безувјетан Љубав И светлости.

Бит, суштина

Фино мој Bебсите je Бог, Божје речи и мени

од Бога знае Посредована.јас
лекција.

Кој је Бог? Бог је

наставам

Тако Господ СРЦА-

духовен и истовремено персон, е маж и жена

Кој

Богтаткомајка, е 2 = 1 е намера , волја, вистина , знаење, закон, поредок,

план = светлост =На машкост аспект Господ, и истовремено преданост, загрижен,
усет, љепова,радост, умштина, Испуњење = љубов = Безувјетан љубoв=

Жене Аспект Господа.
каде е Бог? Бог е секаде освен сешто е Бог. Cите што е во, е Господ
настанување- и Господ e секаде шири во од негова страна-нејзина
настанување, и настанување e живот - душа- љубов- светлост , и тие

Бог е така истовремен на секој и во срце секој живо
суштество. и така наоѓа јас Богтаткомајка во мојo срце= срце-Чакра,
и ти мисли Богтаткомајка од твоја срце, и истовремен moći нив сето тоа moćiсекој човек На Светском, Било коју животињу, секој растение , секој
бесконечност.

битие каде исто така секогаш тоа живот може, Бог =

Богтаткомајка исто

во

всушност срце наоѓа,самo низ на тоа - мислење. И

Господа-божице у нашим
срцима Наш циљ молитва одење ! освен Бог Ми смо Свe, није далеко не
негде горе "на небу"!

Бог и "неба" =

тоа е; постои целосен сгеќа, е така во нас само по себе, е таа

никако - поларна свет , један замавнувањерамница , чиј наш суштествојадро

припада и на овом нивоу Ми смо такође од наша своина Безусловна

љубав

и наше свое светол, потоа овие од нас самонаправено енергија

соодветствува тој не – ПОЛАРЕН создавањесила

Господа,

таа нас

назад до наше фактички негов, назад враќа од Господ од наша божество
почеток води. и низ
ако ти сакаж, едно

Безусловна љубав настанува исто така ти ,
ден Да буде са Богом - Као што сам

ја.

таа

не – ПОЛАРЕН рамница = светски виши замавнување , то

димензија , За
мислење

нас људе, смо претходно, само три – дименсионал

Знали, тешко оправдан - да, наш памет може тоа, што

тоа е директно типичен за

таму важи, не сфаќа!

не - поларна, што наш многу таму “ парадокс “ појављује

така привидно контрадикторен - и сепак, кога ние во
е во

је највисок

Безусловна љубав

и

светла, Ми смо, иако уште во човечки поларен тело , душевен - духовен па,

веќе во

не - поларна подрачје ! То је могуће - и тако смо и ми људи од
небесен рамница, не - поларна начин на размислување , постепено близок и
научите нас постоји окладе, и станува при од ваша работа со светлост и
љубов ем препознава , да

Нe-ПОЛАР

и не познаје
ВРИЈЕМЕ и нивен станува констатира , тај простор и време ем во ваш
замислен као и своје осет во ваш дух , у вашој аури
никаков простор

не постоји! Можете се не - поларна можеби (уште ) не гледа, али (још)
ОСЈЕТИТЕ још увек можете из-мислити, камо год желите и ваше
мисли су тогаш исто истовремен таму , и вашу љубoв ваш светол делува онда
у исто време ту, времена било где! ваш љубов, ваш светол, ваш
мислење, и ваш чувствосила скрши така простор и време …. И секаде вреди таа
7 космички

закон, И прекувремен тој космички закон стоење од

најгорен закон од ова закон a

Безусловна љубав!
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работи со

светлост

и

љубов

(Составување од најважен упатство :)
Безусловна љубав“?
Безусловна љубав осети
со Безусловна љубав работење

1. што е “
2.
3.

4. со светлост Господ работи

љубав
доброволно друг !

5. апликација со светлост и од
6. ценет тој

7. основа за живот и
8. таа

љубав

“спиритуален хигиена“

Јесте ли икад мала птица видио, почиње да лети?
Прво, она отвара крила….Крила је
Посредник између материје и ваздух.
ти си човек. Ваша рака је твоја крила.
Прва ствар коју треба загрљају,
тогаш ће се такође може да лети.
(Ангел - из књиге "Респонсе анђела"
Документ, забиљежио Гитта Малласз, Даимон-Верлаг)

(Copyright) = Цопыригхт: Моје странице су само за личну некомерцијалну
употребу непромењен котираним, слободно копирате и се дати, уз навођење
извора.

1. што е “

Безусловна љубав“?

љубав e Безусловна љубав – „љубав“ то
људи од

љубав

подразбира, али

то jе ие

љубав.

jе што

Зато ja га зову

„погрешно неразбран љубав“. Али и за људи је ЉУБАВ један
приступачан можност - то је дури и прилично једноставна љубити.
Људи знаT ЉУБАВИ, Само више не. заборавили сте заборав , и то је дел
њихове заплитању и дубину и узрок све
све боли,све несреќа у наш свет ...

Безусловна љубав

страв , све

сепак , e истинска

болести, све страда,

љубав, никогаш је

разочарува , бидејќи ништа изискува, и

ништа се очекује, не
раздвојни, не пресуда, Није оценува , она не познаје контроле,
не развио страда, никаков зависност или адикција, не познаје сомнение, не
спутавати и нико не држи чипчи, али траје на безусловно и пушта
истовремено Безувјетан ослободува. Само љубав мајке ЉУБАВ
долази најближи освен мајка воли своју децу без обзира на
оно што им је чинити и како да се оне, углавном сетики.

Ако ти безусловну љубиш, Можете љубимо није одреденост патнички

али ти љубав све што воле или не- али ако
волите, немаш непријатеља више: освен кон од Цосмиц ЗАКОН
"Као што је унутра - тако извана", Нико не може да вас
мрзе, бидејќи ти Безусловну љубаш! Љубав је никако “безличен “ , туку
“над личен“ , потоа није млак а не ладен-твое СРЦА жари! Али зажарен се не
конзумирање, туку Лечење-све опсежен - тие е.
ограничува ,

И још:
Безусловну љубав је не – Полара-е дел

Господ,

као и светлост -и

светла од и љубави био сешто создаден, оно што, је зашто
БОГАОТАЦмајка свјетлост и љубав e. Она је така Небески творецсила Највиши закон творба-са нашим памет не сфатлив . А ипак ми можете

осетити и бави се њиховим лековито Помозите! дека да је
(Copyright) = Цопыригхт: Моје странице су само за личну некомерцијалну
употребу непромењен котираним, слободно копирате и се дати, уз навођење
извора.

Безусловна љубав
највише

осцилира силен

и

е, као

и свјетлост Господа –

чистота сила универзум

и носи у себи

моќ: моќ, никада
може бити злоупотреба штети не зна, онда овај Намером
да би се проток- они могу само ЉУБАВИ те је затоа
Лечење = светец, и тако исто екстремност пречистувачки: Ако
сте у безусловну љубав, ослободи потоа себе све ваше
неограничен

тешкотија, Болести

и други проблеми са себе и друге
људе. Све Карма, све плотски, емоционалне и
психичке патње станува тебе постепено од тебе се препушта. твој
живот станува убав и левтерен - ти си среќа . и со Безусловна
љубав умеење тај Људи затоа исто све проблеме внатре од
друштво и исто меѓу племе пораствори , левтерен и

безболан- Тако смо

ми сами Рај на земљи!

Безусловна љубав

је далеко више од осет то је е; постои -

состојба - и со самопрегорност и внимателност Увек

можете брзо у

безусловну љубав живота. тогаш се види да ли се све

споеност,

препознате сиот од дел
дер творба = дел од љубов, пред

сви, ви само.

У овом љубавни живот свe
ангел - и

битие божествен

светови што ми именува

ми сам еднаш били, освен је то наш всушност родина - питање

није странац на љубав нас, туку длабоко близок.
А ако сте у безусловно волим, Јесте ли све, чак и све би
заштита од небо - цел свесен. То је волшебен за тебе, штити вас и заштити . То
је ЉУБАВ од JESUS - Christus учио нас!

2.Безусловна љубав осети и

произведе

То је вечни живот ПРОМЕНА - То је Космички закон. Све
је ЕНЕРГИЈЕ: од Безусловна љубав и светлост , највише енергија

вибрира фреквенцијама. Као и сви Деца Божија, можемо
највише Вибрацијска квалитетима само по себе произведе, од наше
срце чакра. У СРЦУ чакра је прави центар његов и наш битие,
то соедини наше ниже чакре 3 таа чиј Земље среден су, са 3 озгора
Чакре, које су додељене на небо - Тако нас повезује
небо и земљу!
Али наше срце је Рајкапија! освен оно што смо ЉУБАВ, одлази

директно у наше срце чакра (бидејќи с ЉУБАВ траже)-

и се

препушта веднаш пак (освен Љубав поземе

Сви, али мисли да ништа стиска)
Све Блокирање Енергие Тако пролазе кроз наше СРЦА-Чакра низ,
потече покрај

Енергија-Меридијани наше тело доле и напуштање тело

поново над нога- чакре на ноге наше…одатле до "Бесконачни
МОРЕ Љубави " на тече. Како би га се раководи , Позивнице порано
ангел околу постигнува светолконусен , тако дуго, као што исправно подржи…и
почнува тогаш со Активирање

од Чакра-СРЦА!

За Активирање од Срцем-Чакре
Наше СРЦА–Чакра преврзува Небески Световима, са Богом.
Али она је такоjе инструмент за произведува и осети од
Eнергија ; стварност у чињеници да је чак изузетно прецизни
инструмент финог са енергије не само осетити али тосио може
препознава, детаљно шта чини квалитет е. На високој Енергиес шири, то
је кај дубок замавнување га затвара зависно о интензитету брже
или пополека.
Сад иди код твоја Срцем- Чакра за Резонанца за Безусловна ЉУБАВ.
Каже једноставно Мисли на вас ви на ваше срце чакра
концентрираш:

“јас Идем резонанција

за Безусловна ЉУБАВ“

(Ова реченица је дало Христос подарок иа иаш)

Одма је Ваше срце- чакра почети, себе цел Широм отворен, дека то
је истовремено, со така Безусловну љубав задовољава, сама по себи
је произведува! Љубав је највиша вибрацијски Енергија.

на

почеток

оѕетиш ти ништо, или

само “шир“ , Ваш осетљивост развија само
постепено. Вежбаj отколку следствено тој Разлика меѓу поединост усет усети, при
што се СРЦА- Чакра сада стеснат или затвори:
Каже во мислење, док

сте на своје срце чакра мислити:“ Идем
Резонанца са “завист “ –“ и ако се осеташ сада како твоје срцечакра собира, затоа што e ниско вибрацијски усети је. Експериментира:
жалост – радост- лути- веселост- осаменост , Препознати разлике: жалослив-

Безусловна љубав-“

сочувство – “човечки љубави“-

Моја весеља-

радост је Неба "

Безусловна љубав

е Божија сила – тие до чувствува и произведе е

претпоставка за сеопфатен лечење= просветли како и

Добијање светло тело,

само ЉУБАВИ
СНАГА може генерисати, таа таа материја трансформисана и назад на
светлост назад промени.

3. со

Безусловна ЉУБАВ

Безусловна љубав
таа - тогаш

работи :

је први чекор назад на наш Небески сила.

ми смо деца Божија, је наш беба правилно! Можемо користити

свесно и

тако да ми сами, сви људи око нас и наравно свим људима
Земље и природе, да, сви суштество целокупен универзум, со тоа променаједноставно, додека ние ЉУБАВ- без кон сака или Жеље.

Молимо предвидети ангел за еден светлосткегла ( еден кегла је
тркалест и иде горе остар кон ) или неки светлостстолб. Они су станува
сада све енергија, Ко од вас жели решити, и овом светлостконструкција
нагорезема ослободување = Транс-формације у светлу.

Безусловна љубав- заједно са светол - за многу осцилира сила
универзум je, се одма еден опсежен чистење – и лечнити процес зафати, и

Бидејќи таа

на

нас и око нас на начин многу лијечи - СВЕ телесност Болести, душевен и
духовен вид, него и све фаличност и наше Карма тако да можемо коначно
комплетна созвучност и Здравог живљења.
тако да смо увек ради више пута су довели до наше
границе, и учење притоа низ настојчивост и никне ЉУБАВ, ови граница опет и
иако станува ние

опет пречекори. Тако смо дошли до следен повисок и све више нивоа степен
љубави. Постоји толико много нивоа степени, као и светла раде
тамо - Да, ове фазе и степене одговарају, тако да смо обоје са

светол као и са безусловну љубав- за чудесност созвучност истовремен една

по којој смо се вратили и деце
Божије, него ангел станува смо једном били- само сада, са свим својим
искуство све човечанство и истовремен чие Спасење У ЉУБАВИ =
опсежен чудесност развиеност прекучекори

Завршетка.

4.

Работи са свјетлост Господа

Господ светлост (=Бог татко ) И

безусловну божански ЉУБАВИ (БогМајка) су
нераздвојни- Где је свјетлост, је ЉУБАВ - а где је љубав е
исто така

је свјетлост. Светло је снага љубави, Прогрессиве

интелигенција, љубитеље Прогрессиве интелигенција,
знајући за Љубитељи интуиција, свести светла И љубав,
Трансформација је, складност, Баланце, Уједначеност, чистење ,
и трансформација, је ПРОМЕНА, икад многу обликува је пат ДА
потекло за све највисок потенција је истина. тоа Светло е исполнување Битка.
светлост е видлив ЉУБАВ, Безусловно ЉУБАВ Примјетан је љубав. То таа
по силата, где је све направљен, ШТО ЈЕ – тое сила на творење , Оба сe
НЕ, Полара
лечење

Енергије.
Реики је добила међу људима, тако тие поново учење , со тој рака за
работи . То је предходник светлостработa, нам се пре неког времена је
опет био презентиран. Тако смо сада мора опет са свјетлост
и љубав према работи. Ипак, људи работи са светол не сме исцелител,
само канал. Чак и ако смо зa безусловну љубав према

сопственом раду, Нисмо

исцелител али

би требао Свесно и
понизност у његовој канал, ми РАДОВИ Истовремено ОНДА
Бесконачно Вјечна Божија воља- Ми радимо ТАКОДЈЕ Божија

воља, као и све Ангел.
Свако може сама на Молитва И. Лрво светлост -Степен примила од
Бога, Ви не треба да нужно да отиде семинар. Светло - квалитета
рада за време трајања овог оваплоћење инкарнација - АЛИ ВАШЕ

развој су увек примате, нив станува након Вашег Молитва од
Богмајкататко и Христос Водити- и да станув Ваша увек свесне уочити.

работа

са светол и мора никада бити себичан ЉУБАВИ или

искористити на штети други Та енергија онда одмах слушати
тока пута створити своју Карма.

5.Aпликација

са

светлост и Безусловна

љубав

Безусловна љубав je само лекува – ЕНЕРГИЈЕ ние сам произведе, ние
произведе тие за нашем Срцем- чакра и да им било директном са
нашим срцима или са рaка понатаму , „ или“ "извозници орган од
Срце. " Тако можете сам са Безусловна љубав работи или
свјетлост и љубав заједно.
Ако Божје светлост тече, токова истовремен увек љубав Бога, освен
обата се нераздвојни. Тако течењ, заједно са вашим Безусловна
ЉУБАВ, Наравно, док се ваше светло. Њихов Тако можете да Божје
светло и љубав заједно са својим ЉУБАВИ и ваш свој светлост течење пушта,
То је особено делувачки и чини се не само на пречека, него да
содејствувач.

Ако се са својим светлом и љубављу раде, требали стално мислим
увек тамо, где ти сила Учинак требало, зато наоѓа као свој цел. тоа
се тренира и ваше мисли и порадисила!
Ако је ваш работи на себи, можете и ракување је "став Католичке
молитве" здружува (ово је силен чистење - држење као што сам имао
посредува ангел ) и светлост тече остава (зато што је Свест и сами

знате, оно што би требало да буде учињено), али ваш
може на тај начин исто така насочен со Безусловна ЉУБАВ причина телесен
душевен и духовен додевање раскинува таа ЉУБАВ и кратком времени блокаде

на било који Да, чак и

енергија сам идите на светол при што
Она је почела а трае , касније иде брже и брже) јас препорачува које
посебно на Сопствени сам произведува Енергија радови, Тада, све
енергија, на причина резонанца да ли је дошао цел иде само по себи.
Посебно препорачува Нисам али и тако позван апликација со Светло и
мрак

/ или Безусловну ЉУБАВ. То је прекрасен вежбе, истовремено
Медитације, " полни резервоар од Силе " лечење , изедначи, Вратите се
на средина, уживање, ослободување , радост, молитва , ПОВРАТАК, до

Богтаткомајка, комуникација, менување , прираст, далечина, свесност - развој и
још много тога ...
Води вас Na Господ и овај неки време које је трае , је
љубав време доба дана.
таа апликација

таа позиција апликација
полага Сада рака

са

светлост

и љубави:

од горе кон доле на следен начин врз сваки 5 со минути

(бројеве и
Заграде се повикува на Чакре овде доле Графика на):

1. од 4-ГЛАВА позиција:
1. Почињу од 3. око отспреди (6) за рака ставити на лице, тако да се
прстом око себе се горе на косалинија состанок);

2. Тада тогаш двата рака покрај таков од слепоочница , тако да је прст шилест над
круначакра (7) состанок);

3. Идет до позадина 3.

око

(6) ракакорен умери.

Је

под

постериор

черепбаза

Прсти прикажи на горе;)

4.

након тога на грло – чакра (5) Руке

слизнува око

врата од грло, где

тај ракакорен на преден Грло- чакра состанок; иако станува предње
и задње Грло –чакра истовремено претресе);

2.од

4 предна - позиција:

1.
Срца- Чакра (4) (рака водорамен прстени погодува изнад СрцемЧакра) тада
2. Соларплексус-Чакра (3) (рaка водорамен прстени погодува изнад

Соларплексус-Чакра); затим
3. сексуалност – Срца (2) рaка водорамен прстени погодува изнад сексуалност –

Срца тада

4.

корен –Чакра

3. 4

од напред (1), при што V- форма над тоа снесен станува.

од Назад

позиција :

1.

заднина тилмускул ( триаголенмускул)
меѓу грло и нарами

2.

и Рамo – Чакра (раце обе стране

ставити); онда идите на свој

СРЦА- Чакра (4) (Светло иде обоје ракавнатрерамнина као и
од стране Назад. Можете видети рукама без понатаму иназад на
ово тело положити, но секако то је мало неудобно, до жила себе
соодветен развлече имати. Можете исто така рака иназад и рака кон
напред лежи или двата рака напред и тада но секако со Мислио то 5
со минути долг на вашем иназад Срцем- Чакра остати). Онда
идите на
заднина

и (3) (бубрег увек се натежне, бидејќи они партнерски блеска, али
исто така Ваш однос са себе. Енергија док је истовремено на одзади
3. бубрег (2)

Соларплексус – и сексуално- Чакра). Тада ваш на на посљедњи
позицијa

Тада одлази на зад 3. око (6) (ракакорен ипознати под

постериор череп база , Прсти прикажи на горе );
4. корен – Чакра (1), при што и рака едендодруг лежи.

Постоји воопшто 12 позиција, Свако радно место се претресе за 5
минута увек на истом редослед .
тоа

апликација трае така 12 x 5 минути = 60 минути = 1 час.

Можда почетку на сат,нив након што добије добар оѕетиш за
време за 5 минута.
Гледате

Такоjе можете исто Aнгел један импулс након сваких 5 минута,
тражети, функционира чудесен и силост Ваше поверење у ваше интуиција.
Након благодари Бог.
Препорачан станува 1 апликације по дану. Можете Али толико
АПЛИКАЦИЈЕ еден по друг направити, колико желите, нарочито, ако си
болесна и ако се неарен лоше. Шта више да вам радови, толку подобар
је и брже је ваш Развој. Али, то би требало увек остану чисте
радости! Како можете исто така постапи Људи, што питаш.Оптимално је
то сто за масажу или Лечењекревет. Али можете и импровизовати
(молимо узети не на кревет, инаку оди таму мрак Енергије). најпосле
потребама Ваш само једне стране
чекање, а светло само токова.

Ако ваш апликација са другима у тишини је си нивен на посебан начин
заштитити.
Тако ње можете користити Ваше мисли и стављање руке (на
горенкрак едио маса , неки перница , една ташна ….) Свјетлости и љубави на
Даљински пошаљи, али увек и без Желим,Жеље! Нека једноставно
проток енергије.- потребно Ваш пристанак није од других. дека таа
Душа може помош поприми или одбива - онда не треба Сагласност друге
дека Душа може помош прифаќа или одбити - Они задрзавају своје
слободне воље! И то је од цел одлучен значајност :
Нивен

6. Почитува дo слободнo поради друг

Почитување увек

Слободне поради друг. третира нико Ваше није
просвијетлио вам, као и шта ваш работа , Шта Kе се десити и како
да је светлост и љубав ефектом. Други је увек имати, осим ако,
Ви га шаљу помош из дистанце, без одреденост Желите ли да стигне
или жеље- освен да увек можете да урадите зашто Душа Овај помош
тогаш прихватити или одбацити (види горе)! Нејзе смее али увек ваши мали

деца

тој

претресе, дека тие поседува

Да вас као оца или мајку избран. старо

Деца, таа веќе неки впечатлив поради имати, али треба сложити унапред.
со време станува нивен секогаш осјетљив и Јасно. Јесте ли Када нисте
сигурно, ако ваш мали Дозвољено да учини или не, моли Господа до
јасност и Инспирација и да увек један импулс добити. Јесте ли вас
не сигурен, да ли треба помагати увек можете тачно предвидети на
"Ја ти помоћи ово лице, ако је тако, волја од Душе и воље Божије. "

7. Основе за живот

и ЉУБАВ

ЉУБАВ навика, сваки дан со Богмајкататко во соединение кон стапува,
притоа и вас Господа во СРЦА свртува. Говори као драги пријатељ,
користи Без молитве пред, таа нив доле говорити, туку зема ваши говор,
остави тие од Ваше срце Коментар. Молите - Али испитати ваше срце,
Ако још увек питати за материјалне вредности желети… некогаш
станува изгледа цени неважан- зашто нејзе знаш, да, ако ваше ЉУБАВИ
Живота, нејзин исто така полни Живи и све што вашим потребама и
жељама, на исполнува десити иа ваc. Негдје ли знали Ви више не
моќ тоа вас

односи на вас, али само за други питајте, учи, исто Хвала за све,
ХВАЛА исто Земљи, сонце , на ветар , на Киша, тој дрво , , тој овошн, тој
Животиње…
И радите што свјетлост и љубав и променио све себе и вас.

Све други што за еден среќа и Живот спиритуален потребaтe, станува нив низ
од ЉУБАВ и светлост кон од самo здобие. Све има своје време, и исто
Опис грешке и повторен је важно, Признаје да је где се још
фалшивост сe.

8. "

Спиритуален хигиена"

Можете властити ваше домове и средува, где сте сами или са својом
породицом живи Породице, пред за тоа влијание тамне енергије како би
заштитили, додека Ваша молба, околу тие постигнува светолкегла или едио
светолстолб до подигне, за така долго, као што тоа за исправно држи - али друге
домове Људи оди вас ништа не, така за чистење свој отворен свако је сам
одговорна: е имено една живеалиште , преку едио светлосткегла заштити, така
неки
директни на спиритуален развиток нејзина жител ! Ти би са светлосткегла така на
свом спиритуален развиеност интервенира: они би можда подобар чувствува….
Нажалост, то је једноставно тако, да, уколико се особа добар
осетај, он не и себи жели да промени – и тогаш постојан од својој
на време развиеностместо заглави, оно што се обратити свој недостаток би,
зашто бити внатрешност растеж спречува! Незадоволство и несреце болка и
очајање сада еднаш погон околу кон постигнува излез да бара - и само тогаш
правите себе се Људи на тај трагање кон Бог - јас исто пронашао током таквог
тражи Господа! Ако је ово сада спречува , овај човек могао Господа
мозда не, или тек много касније…
Па ви видите, да је интегритет људског бида треба одржаватишто никој пад значи , да иесмеаме Људи не помажу! Можете човек и сваком
нуди , нему него пат Љубави и Светла показати, нему кај показати како некој
негова стан зачисти - ако је и да се Ви питао затим да је довољно
ПОМОш, така

он је са својим питањима његово поради показала да

промени. Он не пита или применит и на свој предлога нису иѕто
је тако његова порадиизраз, безусловен уважен стане жели - чак и ако
су они драги пријатељи, Родбина или породице! Бутка на никоме

ништа! Нека се свако, што жели! (Види за бројка 6. Горе!) Ако ваша
безусловна љубав у вас и ради са светло, сте сами од само низ тоа
заштита . Али кадитe исто во Ваш место опет и опет, на почеток што е можно
секој ден со Тeмјан сушено тревки ( жалфија, нане , лаванда , роза ) са Етерична
зејтин . Чисти ваш место са симболима фино, до Христос - ѕвезда , Космички
крст , -је "Да",Симбол љубави, светла, мозда са белим креду на
белим зидовима тогаш Други не виде! пред во секој молбен секогаш ангел во
една светлостстолб

Или неки светлосткегла на вашем средува / стан / куќа и све душе молите и
Астралбитие , себе остати као во тоа светол кон оди ! прав Своју мала децу
може овие битие можда бојали видети и добити страв исто стравсони може
да има такa причина .
Питајте Господа и ангел секогаш пак за помош и Инспирација. Сви знамо
можете у Добијате!

Чистење најбоље, то је, наравно, увек у безусловну љубав
ЖИВОТ, само Мила мисли да мислим, и све друге људе само ЉУБАВИ
- полн мислим да и говорити. Пре него што можете љута мисли
других људи само штите ваша карма со ним ЉУБАВ раствара и овие
Људи Љуби и околу прошка молите. Само љубав може Лечити! И овде еден
ДОБРО помагање:
Узмите старе ствари од Ваш стан, на где сеќавање виси, слика и спомен
задржати

Ништа и нико траен, дека тоа ие требате - нивен да нико не можете
изгубити! ослободи секогаш сврзлив у вашем чакре во Слободан бити!
Нека сва његова Сентименталности'с постои, дека тоа е се држи до Старo,
која је увек тамна); поземе правилен старо облека из свог орман и
сортиран пред све црна облека и прибор . Слушајте посебно косу црне ие
офарбати - све што је Вештачка Блацк одговор резонанца је мрак
поготово када се круна - чакра може узроковати штету, зашто то од
вас од Небески подрачје раздвојува Ако ваше замавнување покачи , станува нивен
чувствува како црн постигнува јасен притисок причинува, то га чини неможен за
вас Црно и до вас да издржати….
Ви не треба да се овај чистење “ професионален “ Помош, то можете све
сама - тако сазнали ваше,енергија и сами знате и бити
потполн самодејност!

(Copyright) = Цопыригхт: Моје странице су само за личну некомерцијалну
употребу непромењен котираним, слободно копирате и се дати, уз навођење
извора.

