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De mi az a dimenzióváltás?

De mi az a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S?

KÃ©pzeld el, hogy az Ã©leted eddig megszokott menete
hirtelen drasztikusan megvÃ¡ltozik. LÃ¡tszÃ³lag minden rendben mÃ©gis szinte
egyik pillanatrÃ³l a mÃ¡sikra minden amit eddig megszoktÃ¡l, amivel egyÃ¼tt
Ã©ltÃ©l egyszer csak, mintha semmivÃ© foszlana. Ez bizonyos szempontbÃ³l
nagyon fÃ©lelmetes Ã©s bizonytalan szituÃ¡ciÃ³, azonban ha kÃ©pes vagy a
tÃ¶rtÃ©nÃ©seket egy mÃ¡s szemszÃ¶gbQl nÃ©zni, akkor meg fogod Ã©rteni, hogy az
Ã©leted Ã©ppen egy fejlQdÃ©si fordulÃ³ponthoz Ã©rkezett Ã©s egy DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S
kÃ¼szÃ¶bÃ©n Ã¡llsz

Hogyan kezelheted a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S tÃ¼neteit?

A helyzet megoldÃ¡sÃ¡nak a kulcsa a ugrÃ¡sszerq fejlQdÃ©s szÃ¼ksÃ©gszerqsÃ©gÃ©nek idQbeni felismerÃ©se. Hiszen mind
vÃ¡ltozÃ¡snak komoly elQjelei vannak, amit szinte csak szÃ¡ndÃ©kosan hagyhatsz figyelmen kÃ-vÃ¼l. Ha tudod, hogy eljÃ¶tt
az ideje annak, hogy az Ã©leted egy Ãºj szintre lÃ©pjen, akkor kÃ©pes vagy felÃ¼lni a vÃ¡ltozÃ¡s hullÃ¡mÃ¡ra Ã©s egy komoly
DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•SON mÃ©sz keresztÃ¼l, aminek eredmÃ©nyekÃ©ppen az Ã©leted Ã©s a szemÃ©lyes fejlQdÃ©sed egy Ã
lÃ©p, ahol Ãºj kihÃ-vÃ¡sok Ã©s Ãºj lehetQsÃ©gekÂ vÃ¡rnak.

A DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S megtÃ¶rtÃ©nhet az egyÃ©ni Ã©letedben is, de megtÃ¶rtÃ©nhet globÃ¡lisan is, amikor az emberek egy
vagy nagyobb csoportjÃ¡t, vagy akÃ¡r az egÃ©sz emberisÃ©get Ã©rinti. Az emberisÃ©g jelen pillanatban Ã©ppen egy ilyen glob
vÃ¡ltozÃ¡st, vagyis DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•ST Ã©l Ã¡t. Minden globÃ¡lis vÃ¡ltozÃ¡s az egyÃ©ni Ã©letedben is megtÃ¶rtÃ©nik ezÃ©r
pillanat azt jelenti, hogy Ã©ppen rÃ©szese vagy a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•SNAK.

A vilÃ¡g, amiben Ã©lsz nem kÃ©pes tovÃ¡bb fejlQdni a jelenlegi formÃ¡ban

A jelenlegi DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S azt jelenti, hogy a vilÃ¡g, amit eddig ismertÃ©l elÃ©rkezett egy fejlQdÃ©si fordulÃ³pontra Ã©s e
a szinten mÃ¡r nem kÃ©pes a tovÃ¡bbi fejlQdÃ©sre. Az a vilÃ¡g, amiben jelenleg Ã©lsz hanyatlik, de ezzel egy idQben mÃ¡r
lÃ©tezik egy ÃšJ DIMENZIÃ“, ahol tovÃ¡bb folyik a fejlQdÃ©s. A kÃ©rdÃ©s csupÃ¡n az, hogy te melyik vilÃ¡gban Ã©lsz a hanya
vilÃ¡gban, vagy a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•ST kÃ¶vetQ Ãºj vilÃ¡gban.
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Ã•gy kÃ¶vetik egymÃ¡st a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•SOK az Ã©letedben

Mivel te egy kimondottan tudatos ÃºtkeresQ ember vagy, ezÃ©rt ki merem jelenteni, hogy Te mÃ¡r Ã©ppen a kÃ©t vilÃ¡g
kÃ¶zÃ¶tti fordulÃ³ponton Ã©lsz. A rÃ©gi vilÃ¡g mÃ¡r nem lÃ©tezik, de mÃ©g az Ãºj vilÃ¡gba sem lÃ©ptÃ©l be teljesen. EzÃ©rt v
hogy minden olyan kÃ¶dÃ¶snek Ã©s bizonytalannak tqnik szÃ¡modra, de ez teljesen rendben van Ã©s rÃ©sze a
DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•SI folyamatnak.

2012 a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S Ã©ve

2012 szÃ¡ma a 14. Ez a szÃ¡m az ugrÃ¡sszerq fejlQdÃ©s, vagyis a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S szÃ¡ma. Az idei Ã©v miden tekintetbe
DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S Ã©ve, akÃ¡r a szemÃ©lyes egyÃ©ni Ã©letedben, akÃ¡r az emberisÃ©g kÃ¶zÃ¶s ÃºtjÃ¡ban.

Egy Ã©vvel ezelQtt felismertem, hogy az az irÃ¡ny amerre az elmÃºlt Ã©vekben egyÃ¼tt haladtunk szÃ¼ksÃ©gszerqen egy
fejlQdÃ©si fordulÃ³ponthoz Ã©rkezett Ã©s vÃ¡ltozÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©g. Minden lÃ©pÃ©s, amit kÃ¶zÃ¶sen tettÃ¼nk meg az e
nÃ©gy Ã©vben Ã³riÃ¡si fejlQdÃ©st hozott mindannyiunk Ã©letÃ©ben.

A kÃ¶zÃ¶s utunk is fordulÃ³ponthoz Ã©rkezett

EzÃ©rt egy kÃ¶zÃ¶s DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•S rÃ©szesei vagyunk. Ennek a vÃ¡ltozÃ¡snak a tudatos elQkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©n dolgoztu
elmÃºlt kÃ¶zel egy Ã©vben Ã©s elÃ©rkezett az a pillanat, hogy kÃ¶zÃ¶sen tegyÃ¼k meg ezt az Ã³riÃ¡si lÃ©pÃ©st.

HÃ©tfQn reggel 8:00 Ã³rakor egy kÃ¶zÃ¶s DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•ST fogunk Ã¡tÃ©lni, ami Ã¡tfogÃ³ vÃ¡ltozÃ¡st fog hozni az eddigi
kapcsolatunkban Ã©s abban a formÃ¡ban, ahogy eddig tanultunk egymÃ¡stÃ³l Ã©s egyÃ¼tt fejlQdtÃ¼nk.

Ezt a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•ST egy nyilvÃ¡nos bejelentÃ©st kÃ¶vetQen egyÃ¼tt Ã©ljÃ¼k majd Ã¡t 2012. jÃºlius 2-Ã¡n reggel 8:00
Ã³rakor. Ennek a napnak a szÃ¡ma szintÃ©n 14 Ã©s akÃ¡r hiszed, akÃ¡r nem nem szÃ¡mÃ-tottam ki elQre.Â Ez a nap sajÃ¡t
magÃ¡t jelÃ¶lte ki a DIMENZIÃ“VÃ•LTÃ•SRA.
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