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Kładziemy swoją fotografię (lub bliskiego) w PRAWYM-GÓRNYM ROGU, wydrukowanego rysunku WRÓT. 

Pytamy się mentalnie naszego Boskiego Opiekuna z Nieba 

„GDZIE JEST TERAZ DUSZA MOJA” 

Następnie staramy się odczuć wibracje naszej Duszy na DRODZE (jasny pasek) prowadzącej z UMYSŁU do SERCA. 

 

Jeśli odczuwamy 

wibracje naszej Duszy w 

ZŁOTEJ 

PRZESTRZENI SERCA 

w 100% mamy otwartą 

PRZESTRZEŃ SERCA NA 

MIŁOŚĆ| 

i jesteśmy już blisko 

OŚWIECENIA; 

 



 

 

 



Jeśli odczuwamy 

wibracje naszej Duszy 

na drodze ponad 51 % 
 

Mamy już ponad połowę otwartą 

PRZESTRZEŃ SERCA 

i jesteśmy na dobrej drodze do 

OŚWIECENIA,  

ale musimy być ostrożni, by nie 

dać wciągnąć się w czyjeś 

emocje; 

które mogą wciągnąć nas w dół 

pod władzę czyjegoś UMYSŁU; 

 

 

 



Jeśli odczuwamy 

wibracje naszej Duszy 

na drodze poniżej 51 % 

Mamy trochę otwartą 

PRZESTRZEŃ SERCA , 

jedną nogą jesteśmy na drodze 

do OŚWIECENIA,  

a za drugą nogę jakaś dusza, z 

którą mamy nieodrobioną 

KARMĘ wciąga nas w swoje 

szare wibracje; 

 
Jeśli odczuwamy 

wibracje naszej Duszy 

na początku drogi 

lub poniżej 33 % 

Zaczynamy już otwierać 

PRZESTRZEŃ SERCA, 

 

Jeśli mieliśmy otwartą tzn. że 

coś!!! właśnie zamyka nam 

SERCE. 

 
Jeśli odczuwamy 

wibracje naszej Duszy 

na obrzeżu Niebieskich 

Wrót 

Nasze wibracje podniosą się: 

gdy naprawimy Karmę z byłymi 

…  

(partnerami, parterkami z tego 

życia i poprzednich żyć) 

naprawimy relacje z rodziną … 

uwolnimy obciążenia płynące od 

naszych przodków …  

odzyskamy: cząstki naszej 

rozlanej krwi 

i cząstki DNA z miejsc 

cierpienia … i ze światów 

astralnych … 

uwolnimy się od podczepów od 

innych cywilizacji … 

odzyskamy cząstki naszej 

Duszy, cząstki naszego SERCA 

ze światów ciemności. 
 



 
Jeśli odczuwamy 

wibracje naszej Duszy 

wewnątrz niebieskiego 

pola WŁADCÓW 

UMYSLU 

Możemy być pewni, 

że jeśli nie 

PRZEZWYCĘZYMY SIEBIE 

to wkrótce będziemy 

przeznaczeni 

na PRZEMIAŁ do CZARNEJ 

DZIURY. 

 
Jeśli odczuwamy 

wibracje naszej Duszy 

poniżej niebieskiego 

pola WŁADCÓW 

UMYSLU 

Możemy być pewni, 

że jesteśmy wciągani 

do Ciemności. 

Jeśli nie PRZRWIEMY 

DAWNYCH UKLADÓW 

ZE ŚWIATEM ASTRALNYM 

to wkrótce będziemy 

przeznaczeni 

na PRZEMIAŁ do CZARNEJ 

DZIURY 

razem z Władcami Umysłów. 

 
 

 


