Wahadła określą wiek duszy?
Józef: Czy potrafi ktoś określić, poziom zaawansowania duszy
za pomocą wahadła?
Mam na myśli w skali od jeden do „n”.

Damian:

Przepraszam,

że

pytanie, ale jestem ciekaw.

nie

odpowiadam,

tylko

wysnuwam

Po co coś takiego robić?

Paweł: Kiedyś ostro siedziałem w wahadełkowaniu, także mogę
sprawdzić.

Józef: Damian, dla własnej satysfakcji.

Krzysztof: Dla Ego satysfakcji, że się jest wyjebaną
zaawansowaną duszą, mądrą i skromną, i mogącą hejtować ten
duchowy plebs wokół.

Józef: Ego chce ekspansji, dusza doświadczeń, a duch się
manifestować. Mam nie zaniedbywać siebie?

Krzysztof: A ja mam pytanie jaka jest dokładność tego i
dlaczego uważacie, że to działa? Bo jak jedna osoba robi to
wygląda śmiesznie… ale jak zleciłem 3 osobom niezależnie to
każda ma inny wynik.
Może zrobimy eksperyment i kilka osób
mi sprawdzi i na prv poda? Porównamy czy odczyt spójny.

Damian: https://swiatducha.wordpress.com/2009/01/01/wiek-dusz/
Luki napisz tutaj do tego kolesia, on dość precyzyjnie waha.
On i czasem jego pomocnik, Oskar (tam niżej przykłady wieku
dusz).

Damian: Andrzej dodatkowo określa rozwój czakramów i ciał
subtelnych (warstw aury).

Paweł: Nom, polecam, mi też sprawdzał któryś z nich to
wszystko. Bardzo dokładne wyniki.

Krzysztof: Ja też potrafię określić czakry, wiek duszy, kolor
aury, ilość seksualnych partnerów do 500 wcieleń wstecz itp.,
ale jak sprawdzacie wiarygodność tego?

Damian: Poprzez wgląd własny, każdy zna siebie najlepiej,
mi też sprawdzał i wiele rzeczy pokrywało się z moimi i innych
jasnowidzących wglądami.

Krzysztof: Vincent, jak po przez własny wgląd to po co pytanie
o to kto to sprawdza?

Damian: Większość z nas czasami potrzebuje potwierdzenia tego
co przypuszcza, to całkiem naturalne, rozjaśnia sytuacje,
potwierdza nasze odczucia.

Krzysztof: Nie łykam Pana Andrzeja… łatwo jest sobie oceniać
teraz, że lamowie mają po około 11 a Jezus 18, a Kozidrak 6,5,
bo ładnie śpiewa… to każdy potrafi. Jak by ocenił ich jako
dzieciaki i przewidział, że ten i ten to mają po 12 to pewnie
będą duchowymi przewodnikami czy coś. Opis też naciągany, że
dusza młoda to będzie gonić za pieniędzmi, a stara to już nie…
a ludzie co w młodości gonią, a potem się zmieniają? Jak ich
ocenić? Chyba, że w ciągu jednego życia przeskoczyli kilka
poziomów… 200 wcieleń na godzinę.

Krzysztof: Vincent, jasne, że obiektywne potwierdzenie byłoby
fajne… ale nie spotkałem jeszcze takich co by 3 wróżów
niezależnie ten sam wynik podało (no chyba, że Lamie to
wszyscy dają wysokie noty… pewnie za telemark przy lądowaniu
:P).

Damian: Dojrzałość osiąga się w wieku dwudziestu paru lat,
wtedy wszystkie ciała duchowe są już wykształcone (zazwyczaj)
i na człowieka oddziałowuje dość solidnie dziedzictwo
doświadczeń poprzednich wcieleń… priorytety i sposób myślenia
człowieka już wtedy dużo powie o wieku jego duszy.

Paweł: Ujmę to tak, spróbuj samemu się tym zająć, a potem
pogadać możemy.
Aczkolwiek sam też nie popieram takiego wahadełkowania na
zabój, bo łatwo w tym o autosugestie i podświadome wpływanie
na wynik. Ale z reguły jak się jest już wprawionym to wyniki
wychodzą dobre, sam jak się tym zajmowałem w takim stopniu, że
nie wyobrażałem sobie dnia bez wahadła to nawzajem z grupką
dobrych przyjaciół wzajemnie się weryfikowaliśmy.

Krzysztof: Czyli wiek duszy to nie wartość ezoteryczna, którą
trzeba wahadłem mierzyć, tylko zespół cech, które można
obiektywnie ustalić i ocenić, a więc wartość psychologiczna?

Józef: U Pana Andrzeja te dusze opisane są dość schematycznie.
Nie utożsamiam się z moim opisem.

Damian: Mniej więcej tak, sumuje się też na to ogólny
potencjał człowieka, nie potrzeba do tego wahadełka, ale
trzeba to jakoś usystematyzować, dlatego Andrzej, np. kieruje
się określonym zakresem liczb, jest tak po prostu łatwiej.
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

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

