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Uveřejnil(a) Administrator
Sobota, 21 Březen 2020 17:26

Zapojte se s Evou Puklovou, Zdeňkem Krejčíkem a ostatními do každodenní meditace v
11:00 a ve 22:00
. Propojíme
se mezi sebou navzájem, se stromy, bytostmi rostlinné říše, minerály a delfíny a společně
budeme vysílat čistou poznanou a nekonečnou harmonii do Energetického pole planety,
Energetického pole lidstva a Světelné sítě planety.

Následně tuto harmonii budeme vysílat do center strachu, hlavně tam, kde je teď strach z
koronaviru.

Propojíme se na Bytost lidství a přes ní budeme vysílat tuto harmonii do všech lidských srdcí,
aby se lidi zklidnili.

update 24.4.2020: Po předáni sjednocené řeky harmonie do energ. polí Lidstvi, Planety zeme a
Světelné sítě, pak společnou řekou harmonie a Vědomím nového řádu stvoření likvidujeme
egregory, mocenska centra a systémy, ktere vytvářejí pandemii, strach a paniku a pak sílu
sjednocené lasky a harmonie posíláme všem nemocným, lékařům a všem v 1.linii a koupeme je
v řece harmonie a pak koupeme sami sebe a dotýkáme se svého tónu osobní niterné nejčistši
harmonie a tou silou řeky harmonie tón očistíme, všechny strachy, zanesení a vymyjeme vše až
do kořenů vč.všech starých energií a ve svém srdci si pak otevřeme nový prostor pro ocistěný
tón své osobní niterné nejčistši harmonie, ten ukotvíme v srdci a aktivujeme a prostupujeme jej
do celého svého byti i do fyzického těla, do každé buňky, do jádra buňky, do hmoty, do 3.oka,
do meduly, do paměti a do svých potenciálů 144 energií. Kazdodeními propojeními si otevíráme
svou tvořivost a navyšujeme vibrace i svého vědomí.

Je dobré to dělat tak dlouho, dokud to společenská situace bude vyžadovat.
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Spuštění nahrávek z přímo internetu (Dropbox): Kazdodenni meditace 22-00 03_2020

nebo

Odkaz ke stažení (uloz.to): Kazdodenni meditace 22-00 03_2020

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).

Ulož.to: Stažení nahrávek z internetu ve formě MP3 audio souborů a je zabalená ve formátu
ZIP (je tedy vhodné si nahrávku stáhnout na počítači a po stažení rozbalit archiv ZIP s
nahrávkami). Pokud nemáte v počítači probram na rozbalování ZIP archivu, nainstalujte si třeba
aplikaci
7-Zip .
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