46. mise - Sardinie a Liparské ostrovy - Nahrávky z probíhající mise
Uveřejnil(a) Administrator
Neděle, 13 Září 2020 14:47

Krásný den,

zdravíme vás všechny z naší další mise na pomoc Matce Zemi. Tentokrát jsme se vydali do
Severní Sardinie a na Liparské (Aiolské / Eolské ostrovy). Náplní této mise bude válení na pláži
a užívání si života (idilická představa).

A teď realita. Bude to čištění dotýkající se 2. a 3. fáze Atlantidy, takže se máme na co těšit - co
vše, jaké hluboké ... (disharmonie) v sobě objevíme, jak je dokážeme zpracovat, přijmout je,
vzdát se závislosti na nich... Jak dokážeme přijmout sami sebe.

Na předchozí misi v Izraeli, Palestině a Jordánsku jsme (tedy já jsem to nahrával, zpracovával a
dával na web ke stažení a ostatní mi mohutně fandili :D vám bezprostředně zprostředkovávali
povídání, poselství a meditace z této mise, abyste se jí díky nahrávkám mohli s námi zůčastnit
a posunout se ve svém duchovním i světském životě dál. Tyto duchovní cesty jsou nejen o
pomoci Matce Zemi, o pomoci daným místům, lidstvu, všem říším, živlům... ale i o pomoci sobě
samým. O objevování toho, čím jsme a čím nejsme, o harmonii v nás a jak se stát sami sebou.

Mnoho z vás mě žádalo, abych i na této misi sdílel nahrávky na web, abyste s námi mohli
prožívat slasti i případné strasti naší cesty a já tak rád činím.

Z mise vás zdraví Eva, Zdeněk, Pavel i všichni ostatní účastníci této pozoruhodné cesty.

Spuštění nahrávek z přímo internetu (Dropbox): 46 mise - Sardinie a Liparske ostrovy
10-27_09_2020

nebo
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Odkaz ke stažení (Dropbox):

1. část

46 mise SaL 2020-09-12_08-09 - Povidani o misi.mp3

46 mise SaL 2020-09-12_08-15 - Povidani, co si mame vycistit.mp3

46 mise SaL 2020-09-12_12-56 - Poznana ziva harmonie, cisteni.mp3

46 mise SaL 2020-09-12_15-36 - Povidani o Poznane zive harmonii, Atlantide, Maldeku,
poselstvi.mp3

46 mise SaL 2020-09-13_10-26 - Dopoledni povidani, poselstvi.mp3

46 mise SaL 2020-09-13_11-03 - 1 Meditace - odpusteni se Sardinii, propojeni se s
Atlantskymi chramy, krystaly a Andeli.mp3

2. část

46 mise SaL 2020-09-13_20-03 - Vecerni povidani o poznavani, o vyvoji a o 300 strazcich
krystalu Atlantidy.mp3
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46 mise SaL 2020-09-14_12-02 - 2 Meditace - ocista svetelneho bodu Porto Cervo.mp3

3. část

46 mise SaL 2020-09-15_09-04 - 3 Meditace - ocista vedomi a propojeni s risemi, 2 a 5
dimenzi.mp3

4. část

46 mise SaL 2020-09-16_11-43 - 4 Meditace - ocista svetelneho bodu Costa Paradiso.mp3

5. část

46 mise SaL 2020-09-17_07-36 - 5 Meditace - ocista otevreneho srdce, Atlantida.mp3
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6. část

46 mise SaL 2020-09-18_09-03 - 6 Meditace - energie probuzeni.mp3

7. část

46 mise SaL 2020-09-19_11-40 - Propojení na trajektu, mantra Atlantidy.mp3

46 mise SaL 2020-09-19_15-01 - Propojení na trajektu, povidani, Modre Slunce Atlantidy.mp3

46 mise SaL 2020-09-20_08-57 - Casova smycka pro vcasny prijezd do pristavu Milazzo.mp3

8. část

46 mise SaL 2020-09-21_20-11 - 7 Meditace - ocista svetelneho bodu Monte Galliny.mp3

9. část
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46 mise SaL 2020-09-22_18-47 - 8 Meditace - ton srdce, 12 chramu a krystalu Arlantidy,
potencial zivlu ohne.mp3

10. část

46 mise SaL 2020-09-23_18-02 - 9 Meditace - ton srdce, 12 chramu a krystalu Arlantidy,
potencial zivlu zeme.mp3

46 mise SaL 2020-09-23_18-50 - Spolecna inkarnace ve 2. fazi Atlantidy, oziveni potencialu
Zivota ve 49ti energiich.mp3

11. část

46 mise SaL 2020-09-24_07-33 - 10 Meditace - ton srdce, 12 chramu a krystalu Arlantidy,
potencial zivlu vody, vzduchu, vedomi.mp3

12. část
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46 mise SaL 2020-09-26_12-04 - Zasadni poselstvi od Zivota, ktery se poznal a bytosti
lidstvi.mp3

Dropbox:

Spuštění jednotlivých nahrávek přímo z www.dropbox.com je vhodné zejména, pokud si je
spouštíte v mobilu (či nemáte možnost stáhnout a rozbalit archív (ZiP) s nahrávkami).

Pokud nejste zaregistrováni na stránce www.dropbox.com , či se registrovat nechcete,
můžete si pouštět jednotlivé nahrávky přímo v internetovém prohlížeči (Google Chrome,
Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera...) jak na počítači, tak i na mobilu či tabletu.

Pokud si chcete stáhnout nahrávky do počítače, mobilu či tabletu, je potřeba, abyste byli
zaregistrováni / zaregistrovali jste se. Registrace na Dropboxu . Následně si stáhněte
aplikaci Dropbox
na počítač ,
či na mobil / tablet (
AppStore - IOS
/
GooglePlay - Android
). V základní verzi je Dropbox zdarma a navíc díky němu získáte 2 GB místa na sdílení (je to
něco jako uloz.to či leteckaposta.cz, avšak jednodušší, rychlejší, lepší).
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