Widzę
i
czuję
Zastanawiasz się
zwariowałeś?

energię.
czy nie

Józef: Hej. Jestem trochę zmieszany. Ciekawi mnie to, czy jest
ktoś na grupie, kto widzi ruchy energii i takie różne byty
niematerialne. Zastanawiam się czy nie zwariowałem, ale widzę
to i mało tego czuję jak mnie dotykają, otaczają itd. Nie wiem
co o tym myśleć, ani jak się do tego ustosunkować.

Magdalena: Nie zwariowałeś! Ja czuję energię np. mijających
mnie osób na ulicy lub widzę stojące lub poruszające się
różnobarwne energie.

Józef: Dobrze wiedzieć.
W sumie świadomość tego dodała mi
trochę pewności siebie i głębszego znaczenia rzeczy. Tych
energii jest pełno. Cały czas się przenikają. Nie jestem
pewien, ale chyba rozróżniłem takie jakby ciemne, czarne
płaszczki, ale też jasne formy bardziej ludzkie. Jest na pewno
coś takiego? Czym się różnią?

Magdalena: Formy bardziej ludzkie… chodzi Ci o kształt? Kolor
to interpretacja Twoich zmysłów dla danej energii. Mi zdarza
się czasem wystraszyć pędzącej energii, która nagle na mnie
„wpada” lub gwałtownie się zatrzymać, gdy „wyrasta” mi przed
nosem, gdy idę chodnikiem.

Józef: Tak. Chodzi mi o kształt. Mają coś jakby dłonie nawet.
Aha, czyli ciemny to dla mnie zła energia. Czy mam coś z tym

zrobić? A te jasne? To trochę dziwne, szczególnie, że czułem
się jakby nade mną wisiały i „czuwały”, czy coś. :p No
właśnie, te pędzące to dokąd tak pędzą? Tego wszędzie jest
pełno, po co przez nas przenika itd.

Magdalena: Nie pytaj mnie czy masz coś z tym zrobić. Twoja
wola. Świat energii mimowolnie nas przenika lub niższe byty
doją nas ze światła. Im wyższa wibracja istoty tym trudniej
podłączyć się ciemnym mocom.

Józef: OK., dziękuję za informację.

Emilia: Z kolorami jest bardzo różnie. Sama doświadczyłam w
czasie leczenia dobrą czarną energię, taką bardzo miękką
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

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

