
terça-feira, 20 de abril de 2021
cinco mil curistas da felicidade ... em uníssono ... e você!

quarta-feira, 21 de abril de 2021
cinco mil curistas e você, que compartilham com dez ou cem pessoas

ou seja, 50.000 ou 500.000 pessoas que trabalham pela paz em 

um único sopro de vida.

quinta-feira, 22 de abril de 2021
500.000 ou 5.000.000 que compartilham com dez ou cem pessoas,

estes são 5 ou 50 milhões de almas, corações expressando sua intenção

E crie amor, paz e luz no planeta!

3  tardes mi lagrosas
20, 21 e 22 de abril 2021
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nelly grosjean

3 min de respiração para criar
PAZ no planeta,

contigo !   

AMOR    PAZ    LUZ  
a mesma vibração,

o mesmo comprimento de onda,
o mesmo som

* para espalhar bolhas de paz, amor e luz na unidade!
* para agradecer ao planeta que nos alimenta e ao céu que nos guia
* para fortalecer a liberdade, a coerência e aumentar a gratidão, a soberania ...
* para alcançar cinco mil a cinco milhões de corações em três dias!

nasceu uma ideia brilhante para celebrarmos um aniversário juntos... 
uma ideia que se torna um evento planetário!

respiração de 3 x 3 minutos por 5.000 a 5 milhões de corações em 
uníssono... corações que criam paz, amor e luz para o planeta
         
juntos
* vamos celebrar a magnificência da vida natural, um mundo de 
saúde, bene-volência, alegria, partilha, entre a felicidade, hóspedes 
do spa, amigos, fãs, apaixonados pela vida natural ...
SIM, respirando 3 x 3 minutos, em Unidade, juntos, em Uníssono, es-
tamos criando o mundo de amanhã, este mundo de amor, paz e luz,
este mundo em 5D, este mundo com o qual nossos corações son-
ham!

* vamos celebrar a saúde natural, a alegria recém-descoberta e o 
amor incon-dicional!

* crie uma bolha gigantesca de amor, paz e luz um sopro de vida em 
uníssono, um sopro consciente de cinco mil almas, de cinco mil co-
rações, curadores da felicidade, amigos, fãs, entusiastas através da 
vida naturalmente ... vida em 5D

* vibre com uma nova saúde, irradie uma nova luz

* mostrar nossa soberania e nossa liberdade de ser

A PAZ

sim, podemos inundar nosso planeta com paz, amor e luz,
nós criamos PAZ com nossas respirações em uníssono
(este é um exercício de física quântica aplicada, conforme en-
sinado por Gregg Braden, Nassim Haramein ...)

seu coração de mãe, pai, filho
Eu desejo paz, não guerra,
Eu desejo amor, não conflito
desejo de luz, não escuridão ou confinamento ...

«na presença da paz, tudo o que 
pode resultar dela é a paz»

Gregg Braden 

BOLHAS DA PAZ

* nós criamos, espalhamos bolhas de paz de amor e luz.
em todo o planeta.

* as bolhas de amor que criamos se multiplicam, montam, au-
mentam, aumentam a egrégora de Paz, Amor e Luz na
planeta. 

SEU HIMALAIA

* nossas respirações conscientes, intenções, pensamentos e 
ações criam amor, paz e luz no planeta 

* vá para o topo de sua montanha interna, Himalaia ou Mont-
Blanc, no coração de você, no centro do campo unificado, em 
unidade consigo mesmo, o universo e os multiversos

* crie um mundo de amor, uma egrégora de paz
com 3 x 3 minutos de respiração ... às 21h00 (Hora francesa)

Você está pronto para esta celebração alegre? alcance galác-
tico? SIM ! acontece em casa, em você, em seu coração-cor-
po-mente, conectado online ou simplesmente conectado pelo 
pensamento, onde quer que você esteja ... 

unido pelo sopro da vida, prana, pela nossa intenção de amor, 
luz e paz. funciona, é mágico!

com

a força da intenção e do pensamento transformam nossa realidade!
o poder do fôlego da vida é a respiração consciente!

Graças ao universo,
os multiversos,
a vida!
é magnífico,
é mágico,
É maravilhoso
Obrigada!  
 

você quer compartilhar, espalhar?
sim com prazer! Use este material 
ou crie seu próprio vídeo para
 sua comunidade!

universnellygrosjean.com    smile at life   sorria para a vida    Estou na unidade    I am one

 

https://universnellygrosjean.com/

