Zaczepiają
Cię
żebrzący?
Poznaj mój sposób <3 <3 <3
Opisze Ci zdarzenie w którym wczoraj brałam udział. Byłam na
lokalnej imprezie, projektuje biżuterię i ją sprzedaje. Masa
ludzi, hałas, śmiech. Stoję i rozmawiam ze znajomymi,
podchodzi Cyganka z niemowlakiem z jakąś kartką, typową dla
wyciągania pieniędzy, prosi o pieniądze, ja nawet nie myśląc o
sytuacji automatycznie odmawiam.
I rozpoczyna się akcja, kobita wpada w gniew i odchodzi
mamrocząc pod nosem,
natychmiast czuję inną energię i wiem, że babka rzuciła
przekleństwo. Co ciekawe odpaliło mi wkurzenie, wiesz mega
irytacja, że kobita mnie atakuje dlatego, że nie chciałam jej
dać mojej energii (pieniędzy). Zaczęłam to czyścić, pojawiło
się przepięcie w czakrze serca, takie mocno nieprzyjemne
kłucie.
Stałam z tym kłuciem w sercu i zastanawiałam się czy mam
wzorzec strachu przed cygańską magią, czy faktycznie kobita ze
złości zaatakowała. Cokolwiek to było było nieprzyjemne.
Kilka minut później poszłam ze znajomym do sklepu i zobaczyłam
tę Cygankę z dzieckiem. Podeszłam, zapytałam czy mówi po
polsku. Powiedziała, że trochę, a ja na to ” Słuchaj dlaczego
rzuciłaś przekleństwo ? To nie jest dobre. Nie rób tego, bo to
nie jest dobre.” Miałam w kieszeni jakieś pieniądze, dałam
jej. Przytuliłam, życzyłam wszystkiego dobrego i żeby dbała o
siebie i o dziecko i poszłam. Zrobiłam to zupełnie naturalnie,
bez cienia gniewu, autentycznie dobrze im życząc.
Energia związana z atakiem była taka, że strzeliła mi metalowa
kuta klamra od paska, więc przepięcie potencjałów musiało być
spore.
Zostałam po tym wszystkim z kacem moralnym, bo wiesz ona

żebrała świadomie, kłamała żeby wyciągnąć pieniądze, ba
rzuciła klątwę, czyli była 100% agresorem. Jednak ja w swoim
„rozbawieniu” nie potraktowałam jej jak człowieka, nie zadałam
sobie trudu aby pomyśleć, czy chcę jej dać te pieniądze.
Postąpiłam jak bio robot, z automatu poszło „nie”.
Co myślisz o całej sytuacji ?

ODPowiedź
hej
zebrzacym daje milosc
nawet im to mowie
„jedyne co moge ci dac aby ci pomoc to milosc”
jak sie dyskusja wywiazuje to im tlumacze
ze ja wierze w ich potencjal i ze nie potrzebuja
tak zyc ze moga inaczej i miloscia ich wspieram
poza tym widac ich reakcje na milosc gdy im mowisz
ze dajesz im milosc
czesto ajk dajesz hi vibe to wychodzi
najnizszy vibe w tym temacie i na to tez nie ma sensu reagowac
wrecz wzmocnic love
kiedys w zielonej gorze byl taki pijaczek co 20 lat
w kryminale spedzil na nim sie anuczylem tego
bo kazdego dnia mialem z nim do czynienia
jelsi dajesz milosc to jestes nietykalna
dlatego aj nie tworze jakis ochron barier
energetycznych zeby byc oddzielonym
tylko sle milosc a jest to rpaktyka ciekawa
bo wtedy takie sytuacje budza i poakzuja
na ile jest sie love

