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11:11:11 - A krisztusi mag aktiválódásának napja

11:11:11 - A krisztusi mag aktivÃ¡lÃ³dÃ¡sÃ¡nak napja

Nagyon hosszÃº Ã©s nagyon nehÃ©z felkÃ©szÃ¼lÃ©si idQszak van
mÃ¶gÃ¶ttÃ¼nk. Ã‰vek Ã³ta azon munkÃ¡lkodunk, sokszor teljesen tudattalanul,
hogy kÃ©pesek legyÃ¼nk belÃ©pni azon a felemelkedÃ©si kvantumkapun, ami a
kÃ¶vetkezQ Ã©vben fog megnyÃ-lni. A mai nap a felkÃ©szÃ¼lÃ©sÃ¼nk utolsÃ³ fÃ¡zisÃ¡nak nyitÃ¡nya.

Most fel kell ismerned a benned Ã©lQ krisztusi mag energiÃ¡t, ami a most kialakulÃ³ kvantum tudatod magja. A mai nap
szellemi, lelki Ã©s fizikai dimenziÃ³ban is azt jelenti, hogy egyszer Ã©s mindenkorra kinyÃ-lik a "szemed" a valÃ³sÃ¡gra Ã©s
megpillantod azt a fÃ©nyenergiÃ¡t, aminek segÃ-tsÃ©gÃ©vel te magad hozod lÃ©tre a sajÃ¡t valÃ³sÃ¡godat.

TudatÃ¡ra Ã©bredsz a sajÃ¡t teremtQ kÃ©pessÃ©gednek.

A krisztusi mag aktivÃ¡lÃ³dÃ¡sa azt jelenti, hogy tudatÃ¡ra Ã©bredsz a sajÃ¡t teremtQ kÃ©pessÃ©gednek. A 11-es szÃ¡m az erQ
szÃ¡ma, ami ezen a napon szellemi, lelki Ã©s fizikai szinten egyszerre van jelen.

Ez a hÃ¡rom erQ egyÃ¼tt egy Ãºj minQsÃ©get teremt meg, a kvantum tudat minQsÃ©get. A 11:11:11 energiÃ¡ja egyÃ¼tt a 33as szÃ¡m energiÃ¡jÃ¡t adja, ami a krisztusi kvantum tudatossÃ¡g szÃ¡ma.

A tudatunk egy kvantumugrÃ¡s kÃ¼szÃ¶bÃ©n Ã¡ll. A kvantumugrÃ¡s azt jelenti, hogy tudatunk, az eddigi duÃ¡lis szemlÃ©letbQl
ami a vilÃ¡got jÃ³ra Ã©s rosszra osztja Ã¡tlÃ©p a kvantum szemlÃ©letbe. MÃ-g a duÃ¡lis tudat VAGY-VAGY szemÃ©lete
Ã©rvÃ©nyesÃ¼l, addig a kvantum tudat IS-IS szemlÃ©lettel lÃ¡tja a vilÃ¡got.

A duÃ¡lis tudat, mindig kizÃ¡rÃ³lagos "igazsÃ¡gban", a kvantum tudat a MINDENSÃ‰G egÃ©szÃ©ben gondolkodik
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A VAGY-VAGY szemlÃ©let folyamatosan ellensÃ©gkÃ©pet gyÃ¡rt magÃ¡nak. Az IS-IS szemlÃ©let, vagyis a kvantum tudat
minden egyes "igazsÃ¡gban" kÃ©pes meglÃ¡tni a MINDENSÃ‰G egÃ©szÃ©t. Az Ãºj kvantum tudat kÃ©pes integrÃ¡lni a
MINDENSÃ‰GBEN lÃ©tezQ Ã¶sszes "igazsÃ¡got", amit tapasztalatok Ã¶sszessÃ©gekÃ©nt az EGYSÃ‰GES TUDTAMEZPBE
tesz hozzÃ¡fÃ©rhetQvÃ©.

Krisztus 2000 Ã©vvel ezelQtt mÃ¡r a jelenlegi kvantumugrÃ¡st kÃ©szÃ-tette elQ, gyakorlatilag Q volt az elsQ, aki belÃ©pett a
kvantumkapun.

Az EGYSÃ‰GES TUDATMEZP a most kialakulÃ³ kvantum tudatossÃ¡g kÃ¶zÃ¶s kapcsolÃ³dÃ¡si pontja.

A kvantum tudatossÃ¡g szÃ¡mÃ¡ra az EGYSÃ‰GES TUDATMEZP az a viszonyÃ-tÃ¡si alap, amihez kÃ©pest megteremti a sajÃ
tudatos valÃ³sÃ¡gÃ¡t. A kvantum tudatossÃ¡ggal Ã©lQ ember az EGYSÃ‰GES TUDATMEZPN keresztÃ¼l kapcsolÃ³dik miden
mÃ¡s embertÃ¡rsÃ¡hoz Ã©s a MINDENSÃ‰GBEN lÃ©tezQ minden mÃ¡s tÃ¡rsÃ¡hoz Ã©s azok minden tapasztalatÃ¡hoz is.

Az EGYSÃ‰GES TUDATMEZP a MINDENSÃ‰G Ã¶sszes lÃ©tezQjÃ©nek minden eddig megszerzett tapasztalatÃ¡t, "igazsÃ¡g
magÃ¡ba foglalja Ã©s hozzÃ¡fÃ©rhetQvÃ© teszi, mint egy vÃ©gtelen memÃ³ria, egy hatÃ¡rtalan emlÃ©kezet.

KÃ©pessÃ© vÃ¡lsz minden szemszÃ¶gbQl is rÃ¡lÃ¡tni az Ã©leted esemÃ©nyeire

Az Ãºj kvantumtudatossÃ¡gunk IS-IS szemlÃ©letÃ©t Ã©ppen az teszi lehetQvÃ©, hogy a tapasztalati valÃ³sÃ¡gban kÃ©pessÃ©
arra, hogy a mÃ¡sik fÃ©l szemszÃ¶gÃ©n keresztÃ¼l is rÃ¡lÃ¡tÃ¡sod legyen a tÃ¶rtÃ©nÃ©sekre, szÃ¼ksÃ©gtelennÃ© tÃ©ve m
Ã-tÃ©letet, minden ellensÃ©geskedÃ©st, hiszen a mÃ¡sik tapasztalata az EGYSÃ‰GES TUDATMEZPN keresztÃ¼l Ã©ppen Ã
gazdagÃ-tanak tÃ©ged is, ahogy a MINDENSÃ‰G minden mÃ¡s lÃ©tezQjÃ©t.

Nem kell tÃ¶bbÃ© ugyanazokat a hibÃ¡kat Ãºjra Ã©s Ãºjra elkÃ¶vetned

Az EGYSÃ‰GES TUDATMEZP egyszer Ã©s mindenkorra szÃ¼ksÃ©gtelennÃ© teszi a tapasztalatok Ãºjra Ã©s Ãºjra ismÃ©tlÃ
Soha tÃ¶bbÃ© nem kell Ãºjra Ã©s Ãºjra ugyanazokat a "hibÃ¡kat" elkÃ¶vetned, amit mÃ¡r mÃ¡sok elkÃ¶vettek, hiszen ezeknek a
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"hibÃ¡knak" a tapasztalatai bekerÃ¼lnek az EGYSÃ‰GES TUDATMEZPBE Ã©s onnan szÃ¡modra is hozzÃ¡fÃ©rhetQvÃ© vÃ¡l

Az EGYSÃ‰GES TUDATMEZP olyan lesz szÃ¡modra, hogy a MINDENSÃ‰GBEN valaha megszerzett Ã¶sszes tudÃ¡s
egyszerre kÃ©pes lesz a rendelkezÃ©sedre Ã¡llni Ã©s bÃ¡rmikor elQhÃ-vhatod, amikor csak szÃ¼ksÃ©ged van rÃ¡.Az Ã¡tÃ¡llÃ¡
azonban nem fog egyik naprÃ³l a mÃ¡sikra megtÃ¶rtÃ©nni. Energetikailag ugyan valÃ³ban egy ugrÃ¡s tÃ¶rtÃ©nik, de ennek a
fizikai dimenziÃ³ban idQre van szÃ¼ksÃ©ge a tÃ©nyleges vÃ¡ltozÃ¡sok megtÃ¶rtÃ©nÃ©sÃ©ig.

KemÃ©ny munka Ã¡ll mÃ©g elQttÃ¼nk

NÃ©hÃ¡ny kemÃ©ny munkÃ¡val tÃ¶ltÃ¶tt Ã©v Ã¡ll mÃ©g elQttÃ¼nk addig, mÃ-g mindez mÃ¡r a mindennapi Ã©letÃ¼nk rÃ©szÃ
de Ã©ppen ezÃ©rt nem szabad abbahagynod a munkÃ¡t, mert a java mÃ©g csak most kezdQdik el.Â A felemelkedÃ©s kapujÃ¡
csak a kritikus tÃ¶meg elÃ©rÃ©se utÃ¡n egyÃ¼tt lÃ©phetÃ¼nk be, Ã©ppen ezÃ©rt kÃ¶zÃ¶s munkÃ¡ra Ã©s Ã¶sszehangolÃ³dÃ
szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk.

Folytassuk egyÃ¼tt az elmÃºlt Ã©vek kÃ¶zÃ¶s munkÃ¡jÃ¡t

A "Rakj rendet a fejedben! " cÃ-mq legÃºjabb meditÃ¡ciÃ³s Ã©s motivÃ¡ciÃ³s anyagunk elsQ meditÃ¡ciÃ³ja, Ã©ppen a
legfontosabb lÃ©pÃ©st segÃ-ti az Ã©letedben, vagyis az EGYSÃ‰GES TUDATMEZPVEL valÃ³ Ã¶sszehangolÃ³dÃ¡st. Minden
vÃ¡ltozÃ¡s, ami bekÃ¶vetkezik az Ã©letedben innen indul ki Ã©s minden megszerzett tapasztalatod ide tÃ©r vissza. Az
EGYSÃ‰GES TUDATMEZP az alapja a most formÃ¡lÃ³dÃ³ kvantum tudatossÃ¡godnak, Ã©ppen ezÃ©rt elengedhetetlen, hogy
elkezdd gyakorolni a vele valÃ³ munkÃ¡t, ebben segÃ-t neked a "Rakj rendet a fejedben!"

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!
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80 perc vezetett meditÃ¡ciÃ³ Ã©s kÃ¶zel 70 perc motivÃ¡ciÃ³s gyakorlati cÃ©lkitÃ¼zQ feladatsor munkafÃ¼zettel

MEGJELENT!

LimitÃ¡lt pÃ©ldÃ¡nyban rendelhetQ

2011 november 16-ig!

Kattints ide Ã©s rendeld meg most>>>
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