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V sobotu, 31. března 2018, začíná pro životy nás všech něco téměř
NEUVĚŘITELNÉHO – sled „devítkových“ úplňků. Ano, čtete správně. O Bílé
sobotě, která je spojena s oslavou vzkříšení Ježíše Krista, odstartuje zcela
mimořádná a veskrze mystická doba pro každého z nás! Ptáte se, co se
bude odehrávat?
Završení. Zakončení. Zpřetrhání nepatřičného, nepotřebného. Dokončení… Všechno
tohle se odstartuje právě v sobotu 31. března,
kdy začíná poměrně neuvěřitelná záležitost –
sled devítkových úplňků
. Dříve, než si vysvětlíme, co konkrétně
úplněk ve vibraci čísla devět
znamená, je třeba si říct, že ve sledu událostí a změn, které nám s těmito energiemi začínají
vstupovat do života, že není náhoda, že
právě o Bílé sobotě začíná tato mimořádná a dlouhotrvající fáze, která ovlivní život
KAŽDÉHO
!

Bílá sobota (taktéž: SVATÁ, VELKÁ, SVĚTLÁ nebo SVĚTELNÁ) nastupuje po Velkém
pátku a přináší zlom! Končí postní doba, probíhá tzv. Bdění u Božího hrobu, tmu a ticho v
katolických kostelích střídá světlo svící, zvonění a zvuk varhan ožívají, aby myšlenka Kristova
kříže a smrti vrcholila znamením jeho zmrtvýchvstání. Proto též oslava vzkříšení Ježíše, který
se obětoval za nás za všechny!
Ať už si o výše popsaném myslí každý, co uzná za
vhodné, jedno je jisté
: Energetické vibrace tohoto
dne ve spojení s úplňkem v čísle devět budou natolik silné, že se možná bude divit i
pěkná řádka tzv. nevěřících Tomášů
.

ČÍSLICE DEVĚT je posledním, konečným číslem v numerologické řadě. Není vyššího
čísla, protože všechny za ním následující jsou už pouze složené.
Devítka je číslem DOKONČENÍ, završením předchozích osmi číselných cyklů
, v jejichž průběhu se odehrává také řada změn v našich životech, ale jednoduše řečeno, stále
je to tak trošku na nás samotných, zda v daném období poslechneme svou intuici, či nikoli.
Ne tak u čísla DEVĚT, kdy se můžeme tzv. stavět na hlavu, ale pokud má cokoli z našeho
života skončit, odejít
–
tak se také stane
! No a ve
spojitosti s Bílou sobotou
je tedy právě
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první devítkový úplněk dvojnásobně siln
ý:
KONEC jak v symbolice čísla devět, tak v symbolice Kristovy smrti.

Nač se musíme připravit? Ti, jejichž víra je neochvějná a dobře vědí, že tento svět nikdy
neřídila žádná lidská bytost, ale Nejvyšší, jejichž srdce i duše jsou naplněny Láskou a Světlem
, které bez sebemenších postranních úmyslů rozdávají dál (svým nejbližším, cizím lidem,
celému světu), se de facto
nemusejí připravovat vůbec na nic
,
protože vědí, že „stačí“ poslouchat své vnitřní JÁ, vlastní intuici, která nejvíce souzní s
jejich silou a jedinečností
.
Složitější to ovšem budou mít jedinci, kteří tzv. urputně stojí nohama na zemi a stále
ještě si nepřipouštějí, že tady (na pozemském světě) nejsou náhodou a i oni – stejně jako
my všichni! – jsou v neustálém propojení s Nejvyšším.
To ON jim vdechl život (nekonečnost jejich duše), avšak k tomuto si musí dojít (chcete-li dospět,
či prožít) každý sám za sebe.
Každopádně právě těmto jedincům se veškeré nezvratné změny, které jim nyní začnou
do jejich pozemské cesty přicházet, budou brát z lidského (tedy nedokonalého) úhlu
pohledu,
budou se cítit jako oběti, lamentovat nad osudem, pomyslně tlouct hlavou do zdi – a to tak
dlouho, dokud konečně neotevřou oči a neprocítí, že
„tohle“ NENÍ NÁHODA, že „tohle“ NENÍ TRAGÉDIE v jejich životě, ale VELKÉ
POŽEHNÁNÍ!

Buďte tedy připraveni na ZMĚNY – jakékoli, jakkoli silné, protože jen díky nim se
posouváme DÁL a VÝŠ,
nikoli zpátky! Ať už se odehrává a bude odehrávat ve Vašem
životě cokoli, pamatujte, že je to
JEN A POUZE PRO VAŠE
DOBRO
, nikoli proto, že by
Vás snad Bůh neměl rád – naopak! Právě PROTO, ŽE VÁS TAK MILUJE a jen ON v tuto chvíli
VÍ, CO JE PRO VÁS TÍM ABSOLUTNĚ NEJLEPŠÍM. Myslete si o tom, co chcete, ale následně
uznáte sami, že jde opravdu o požehnání a „to, co se Vám přihodilo,“ bylo pro Vás v daný
moment tím nejskvělejším, co Vás mohlo potkat!

A PRÁVĚ Z TOHO DŮVODU a ne náhodou právě v tomto roce (Když se pozorně
podíváte na čtyřčíslí 2018 – po sečtení posledních dvou číslic dostanete DEVĚT a dvojka na
začátku sílu devítky v jistých momentech zdvojnásobuje!)
přichází na řadu sled úplňků v numerologické síle čísla DEVĚT.
Od 31. března až do prosince proběhne každý měsíc úplněk a pokud si sečtete všechna čísla z
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data, na který tento silný nebeský úkaz vychází, dojdete opět k devítce. A s ní přichází vše, co
bylo výše popsáno, včetně:
PROBUZENÍ, OTEVŘENÍ MYSLI, OTEVŘENÍ OČÍ, OTEVŘENÍ SRDCE.

Přejeme Vám všem, aby byl pro Vás každý z těchto úplňků nejen magický a mystický svým
významem, ale zároveň POŽEHNÁNÍM podporujícím Váš růst a Vaše čistě individuální
PROCITNUTÍ v tom, že ŽIVOT je o RADOSTI, LÁSCE, SVĚTLE, ŠTĚSTÍ, ROZDÁVÁNÍ,
OBJÍMÁNÍ a všem, co je veskrze pozitivní a krásné!

SLED ÚPLŇKŮ, které budou probíhat V DEVÍTKOVÝCH VIBRACÍCH:
1.
31. března (ve znamení Vah)
2.
30. dubna (ve znamení Štíra)
3.
29. května (ve znamení Střelce)
4.
28. června (ve znamení Kozoroha)
5.
27. července (ve znamení Vodnáře)
6.
26. srpen (ve znamení Ryb)
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7.
25. září (ve znamení Berana)
8.
24. října (ve znamení Býka)
9.
23. listopadu (ve znamení Blíženců)
10.
22. prosince (ve znamení Raka)

Zdroj: http://www.stylenew.cz/zacina-sled-devitkovych-uplnku/
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