Co
symbolizuje
fioletowe
światło? Fiolet w medytacji.
Józef: Witam, co sądzicie o medytacji z fioletowym światłem.
Wypala ona złe energie i prowadzi do poznania prawd duchowych,
i napełnia miłością uniwersalną. Ogółem jestem na swój sposób
fanatykiem tej barwy. Ściany mam fioletowe w swym pokoju i
palę fioletowe świece, i to samo wizualizuję.

Damian: Ale wizualizacje tworzysz w celu… ? W jakiej intencji?
Fiolet i jego odcienie faktycznie mają takie właściwości jakie
napisałeś, u kogoś kto ma „niedobór” tej barwy w polu, ciężko
namówić do tego by otworzył oczy szerzej, rzadko kiedy bywa
też w stanie uniesienia czy zachwytu, nadmiar, daje zbyt duże
skłonności do introspekcji i izolacji.

Józef: To też zależy czy robię dla siebie, czy dla kogoś, ale
idę w stronę światła do źródła i do tego używam tej barwy. I
powiem dużo mi pomogła

Józef: Coś ci powiem, gdy pracuję z tą barwą stałem się
otwarty dla ludzi i na samotność nie narzekam

Paweł: Kiedyś byłem wiernym fanem medytacji z fioletowym
płomieniem. Jest nawet cała inwokacja fioletowego płomienia.
Jam Jest Jam Jest światłością fioletowego płomienia.. Ble ble.
Hmm, a pomagać pomaga faktycznie, schodzi fioletowy płomień.
Na początek dobre to jest.

Damian: Dobrze oczyszcza, ale nigdy się nie ładowałem tą
barwą, mam trochę wewnętrznych obaw, że mógłbym za bardzo
odlecieć, a długo pracowałem nad porządnym ugruntowaniem,
złoty wydaje mi się o wiele bezpieczniejszy.

Józef: Tak prawdę mówiąc pracuję innymi barwami, a do fioletu
dodaje złoty.

Józef: Np. pentagram ognia tworzę w swej wizualizacji w
złocisto-fioletowym ogniu.

Max Love: Fioletowy płomień (światło) wywodzi się z
zoroastranizmu, oni mają to jako swój symbol, cała ich święta
księga Avesta jest o oczyszczaniu, a rytualnie palili i dalej
palą nieliczni tego wyznania takie wielkie ogniska na 3 pietra
budynku
sam nie praktykowałem, mam znajomego, który od lat
to praktykuje, nawet kiedyś przestał jeść na 3 miesiące i
leciał na fioletowym płomieniu

Damian: Purple haze all in my brain

Gosia: Witaj Józef
Dla dzisiejszych medytujących i
intencjujących podsyłam inspirację… Dzisiaj wyjątkowy piękny
dzień <3 Moc, miłość, opieka <3 Dla Was wszystkich
https://angemonika.wordpress.com/…/29-wrzesnia-swieto…/

Dawid: Fiolet to jeden z moich ulubionych kolorów

—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3

