Számmisztika - Tudod mire születtél? Egy számmisztikai elemzés megmutatja neked! - Schilling Péter

Novemberben dobd le a rabláncaidat!

Novemberben dobd le a rablÃ¡ncaidat!

A mÃ¶gÃ¶ttÃ¼nk lÃ©vQ hÃ³napban rÃ¶vid lelki Ã-zelÃ-tQt kaptunk az elQttÃ¼nk Ã¡llÃ³
Ã©v energiÃ¡jÃ¡bÃ³l. Hamarosan megnyÃ-lik elQttÃ¼nk a felemelkedÃ©s kapuja, ami
mindannyiunk szÃ¡mÃ¡ra egy csodÃ¡latos lehetQsÃ©g arra, hogy a rezgÃ©sed
fokozatos emelkedÃ©sÃ©vel egyÃ¼tt tÃ¡gÃ-tsd a tudatodat Ã©s egyre inkÃ¡bb a
kezdeben tartsd az Ã©leted esemÃ©nyeinek Ã©s kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeinek tudatos
teremtÃ©sÃ©t.A rezgÃ©sed emelkedÃ©sÃ©vel Ã©s a tudatod kitÃ¡gulÃ¡sÃ¡val egyÃ¼tt
fokozÃ³dik a teremtQ kÃ©pessÃ©ged is, Ã-gy a gondolataid egyre nÃ¶vekvQ
sebessÃ©ggel vÃ¡lnak valÃ³sÃ¡ggÃ¡ az Ã©letedben.

Komoly feladatok vÃ¡rnak mÃ©g rÃ¡d

De mielQtt elindulhatnÃ¡l ezen az Ãºton mÃ©g komoly feladatok vÃ¡rnak rÃ¡d. November hÃ³napban szembe kell nÃ©zned a
dÃ©monaiddal. A dÃ©monaid mindazoknak a dolgoknak az Ã¶sszessÃ©ge, amik rablÃ¡ncon tartjÃ¡k az Ã©leted Ã©s
megakadÃ¡lyozzÃ¡k, hogy a felemelkedÃ©s kapujÃ¡n belÃ©phess. Ez a kÃ-sÃ©rtÃ©s idQszaka, amikor Ãºjra szembe kell nÃ©z
mindazokkal a dolgokkal, amik visszatartanak a fejlQdÃ©sedben.

A dÃ©monok lehetnek emberi kapcsolatok, korÃ¡bban vÃ¡llalt kÃ¶telezettsÃ©gek, de lehetnek olyan a tanulmÃ¡nyaid sorÃ¡n
megszerzett ismeretek is, ami mÃ¡ra mÃ¡r inkÃ¡bb korlÃ¡tok az Ã©letedben mintsem felemelQ erQk. VÃ©gig kell gondolnod,
hogy melyek ezek az erQk az Ã©letedben, amik sÃ¶tÃ©t dÃ©monokkÃ©nt, fÃ©lelmek Ã©s kÃ©tsÃ©gek formÃ¡jÃ¡ban tartanak
attÃ³l, hogy valÃ³ra vÃ¡lthasd az Ã¡lmaidat.

Most nagyon bÃ¡tornak kell lenned.

Â
Sajnos az Ã¶nkÃ©nt vÃ¡llalt rabsÃ¡ggal szembenÃ©zni sokszor nem is olyan kÃ¶nnyq. EzektQl a lÃ¡ncoktÃ³l megszabadulni
fÃ©lelmetes is lehet, hiszen annak ellenÃ©re, hogy visszatartanak tÃ©ged a fejlQdÃ©stQl egyben biztonsÃ¡got is nyÃºjtanak
szÃ¡modra. MÃ¡r jÃ³l ismered Qket Ã©s megtanultÃ¡l egyÃ¼tt Ã©lni velÃ¼k Ã©s talÃ¡n Ã©szre sem veszed, hogy folyamatos
kÃ¡bulatban tartanak tÃ©ged, megakadÃ¡lyozva az Ã©bredÃ©sed.

KÃ©szen Ã¡llsz rÃ¡, hogy szembeszÃ¡llj a dÃ©monaiddal?
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Ha sorra veszed Qket az Ã©letedben, akkor egyenkÃ©nt talÃ¡n nem is olyan fÃ©lelmetesek, mint egyÃ¼tt. A dÃ©monaid
gyakran az Ã©letedben megjelenQ akadÃ¡lyok Ã©s kifogÃ¡sok kÃ©pÃ©ben jelennek meg elQtted, amiket bÃ¡rmikor kÃ¶nnyedÃ
magad elÃ© hÃºzhatsz ha ki akarod kerÃ¼lni a vÃ¡ltozÃ¡st. Ennek a jÃ¡tszmÃ¡nak azonban egyszer Ã©s mindenkorra vÃ©get k
vetned.

Csak a szÃ-vedre hallgass, akkor nem veszÃ-thetsz!

EljÃ¶tt az ideje, hogy megpillantsd a felemelkedÃ©s kapujÃ¡t Ã©s a lÃ¡tvÃ¡ny emlÃ©kÃ©nek segÃ-tsÃ©gÃ©vel kiszabadÃ-tsd m
Ã©leted eddigi gÃºzsba kÃ¶tÃ¶tt Ã¡llapotÃ¡bÃ³l. Most minden erQ a rendelkezÃ©sedre Ã¡ll ahhoz, hogy ezt a lÃ©pÃ©st megtedd
Csak a szÃ-vedre hallgass, mert egyedÃ¼l a szÃ-ved egyre hangosabb szava lesz az egyetlen ÃºtitÃ¡rsad ebben a
fÃ©lelmezesnek tqnQ csatÃ¡ban. Ha nem hagyod, hogy a szÃ-ved szava Ãºjra elnÃ©muljon, akkor minden erQd meglesz
ahhoz, hogy sikerrel szÃ¡molj le az Ã©leted legfÃ©lelmetesebb erQivel.

Amikor kell kÃ©znÃ©l van a segÃ-tsÃ©g!

A hamarosan megjelenQ "Rakj rendet a fejedben" cÃ-mq Ãºj anyagunk segÃ-t tisztÃ¡zni az elQtted tornyosulÃ³ akadÃ¡lyokat
Ã©s nehÃ©zsÃ©geket. Ha szembe tudsz nÃ©zni velÃ¼k, akkor mÃ¡r fÃ©lÃºton vagy a megoldÃ¡s felÃ©. Ez az Ãºj anyag jÃ³l Ã
meditÃ¡ciÃ³ spirituÃ¡lis energiÃ¡it a motivÃ¡ciÃ³s feladatok gyakorlatiassÃ¡gÃ¡val, ami segÃ-t szÃ¡modra lefÃ¶ldelni azt az egyre
emelkedQ rezgÃ©sq energiÃ¡t, ami folyamatosan Ã¡ramlik felÃ©d.

Kattints ide Ã©s rendeld meg most>>>

Rakj rendet a fejedben!

Oszlasd el a zqrzavart Ã©s kezdj tiszta lappal teljesen Ãºj Ã©letet, ahol egyensÃºlyba kerÃ¼l a spiritualitÃ¡s Ã©s a gyakorlat!

80 perc vezetett meditÃ¡ciÃ³ Ã©s kÃ¶zel 70 perc motivÃ¡ciÃ³s gyakorlati cÃ©lkitÃ¼zQ feladatsor munkafÃ¼zettel
http://szammisztika.com/
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MegjelenÃ©s: 2011 november 7

LimitÃ¡lt pÃ©ldÃ¡nyban rendelhetQ

2011 november 16-ig!

Kattints ide Ã©s rendeld meg most>>>
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