
Wtorek, 20 kwietnia 2021 (21:00)
pięć tysięcy opiekunów szczęścia… jednocześnie  wraz z Tobą!

Środa, 21 kwietnia 2021 (21:00)
Ty i pięć tysięcy osób które prześlą dalej dziesięciu lub stu lub pięćdziesięciu 

tysiącom lub pięciuset tysiącom osób którzy razem jednym oddechem 

będą oddychać dla pokoju!

Czwartek, 22 kwietnia 2021 (21.00)
pięćset tysięcy lub pięć milionów osób udostępni wiadomość dziesięciu lub 

stu osobom to 5 lub 50 milionów serc i dusz które tworzą miłość, 

pokój i światło na tej ziemi!

20, 21 i 22 kwietnia 2021
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nelly grosjean

POKÓJ   MIŁOŚĆ   ŚWIATŁO  

3 minuty świadomego oddechu dla planety
by stworzyć

MIŁOŚĆ, POKÓJ i ŚWIATŁO  
ta sama wibracja,

ta sama długość fal,
ten sam dźwięk

* by rozesłać na cały świat pokój, miłości i światło, wszyscy jednocześnie!
* by podziękować planecie która nas karmi i niebu które nas prowadzi
* by umocnić wolność, jedność, niezależność i zwiększyć wdzięczność...
* by wzruszyć serca pięciu tysięcy…  pięciu milionów ludzi w trzy dni!

zrodził się wspaniały pomysł aby razem świętować rocznicę… 
pomysł ten stał się wydarzeniem światowym!

3 razy po 3 minuty oddychania przez 5 tysięcy… 5 milionów serc 
jednocześnie... serc, które tworzą pokój, miłość i światło dla 
świata
         
*  razem celebrujmy cud życia w zgodzie z naturą, celebrujmy 
zdrowie, życzliwość, radość, możliwość dzielenia się z innymi, 
celebrujmy przyjaciół, fanów, pasjonatów natury... TAK, oddy-
chając 3 razy po 3 minuty razem w Jedności, Jednocześnie 
tworzymy świat jutra, świat miłości, pokoju i światła, świat 5D, 
ten o którym marzą nasze serca!

*  celebrujmy zdrowie, radość ze zdrowia i bezwarunkową 
miłość!

*  stwórzmy gigantyczną przestrzeń miłości, pokoju i światła, 
oddychajmy w jedności, świadomie, oddech pięciu tysięcy dusz, 
pięciu tysięcy serc, kuratorów szczęścia, przyjaciół, fanów, 
entuzjastów natury… życia w 5D

* wibrujmy nowym zdrowiem, promieniujmy nowym światłem

* pokażmy naszą niezależność i wolność istnienia

 

POKÓJ

tak, możemy wypełnić naszą ziemię pokojem, miłością i 
światłem, to my tworzymy POKÓJ naszym oddechem (jest 
to ćwiczenie z fizyki kwantowej, którego uczą Gregg Bra-
den, Nassim Haramein ... 1000 osób które oddycha pokój 
podczas X minut, tworzy pokój na powierzchni..., podczas 
X czasu, ratio : 1% populacji daje ilość wystarczającą dla 
zachowania… POKÓJU)

twoje serce matki, ojca, dziecka,
chce pokoju a nie wojny,
chce miłości a nie konfliktu,
pragnie światła a nie ciemności...

“w obecności Pokoju wszystko, 
co może z niego pochodzić, to Pokój“

Gregg Braden 

TWORZENIE POKOJU
* twórzmy, rozsyłajmy, dzielmy się pokojem, miłością i 
światłem na Ziemi

* miłość, którą tworzymy mnoży się, przyciąga, rośnie 
i zwiększa egregor Pokoju, Miłości i Światła na naszej 
planecie

WEJDŹ NA SZCZYT HIMALAJÓW
* nasze świadome oddechy, intencje, myśli i działania 
tworzą na ziemi miłość, pokój i światło

* wejdź na szczyt swoich wewnętrznych Himalajów,  w je-
dności z samym sobą, z wszechświatem i z wieloświatem

* stwórzmy świat miłości, egregor pokoju oddychając 
świadomie trzy razy po trzy minuty, o godzinie 21:00 w 
dniach 20, 21 i 22 kwietnia

czy jesteś gotowy na ten radosny festiwal o galaktycznym 
zasięgu? TAK ! to dzieje się naprawdę! w twoim domu, w 
Tobie, w Twoim sercu-ciele-duszy, jesteś połączony, po-
dpięty za pomocą Twoich myśli niezależnie od miejsca 
gdzie się teraz znajdujesz… 

zjednoczony za pomocą oddechu, prany, poprzez intencję 
miłości, pokoju i światła, to niesamowite, to działa! 

with

wydarzenie światowe
5000 dusz jednocześnie

siła myśli i intencji zmienia naszą rzeczywistość!
moc oddechu czyni oddech świadomym!

dziękuję 
wszechświatom, 
multiświatu, życiu!
to jest wspaniałe 
magiczne, 
to cud
dziękuję 

udostępnij tę wiadomość 
swoim znajomym
światło, miłość i pokój

nelly 

universnellygrosjean.com    smile at life   sourire à la vie   je suis dans l’Unité   I am one

 

https://universnellygrosjean.com/

