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Všetko je len uhol pohľadu. Deň čo deň sa stretávame s novými poznatkami, výzvami, hľadáme
odpovede, riešenia, plačeme, radujeme sa, tancujeme na vlnách harmónie, bojujeme s
obrovskými vlnami neskrotných emócií.

Niekedy sa vôbec nechápeme, túžime byť v harmónii a stále sa niečo vynára, vťahuje nás do
negatívnych emócii. Jeden deň sa usmievame a druhí deň sme nervózny. V našich vnútrach je
chaos, strach, bolesť.

Čo sa to deje?

Priatelia, je tu máj, lásky čas. Ako všetci vieme, máj je čas hlbokých, krásnych emócií.

Za tie roky čo sme v inkarnácii, sme zažili všetko možné a nemožné. Krásu ale aj sklamanie,
nežnosť ale aj bolesť, súcit, odmietnutie a atď. .

Čo všetko sme riešili a /ne/ vyriešili, zabudli, prikryli, schovali veľmi hlboko aby sme to už nikdy
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nenašli? Teraz je čas aby sa to všetko odhalilo. Ako často máme pocit, že sme to alebo ono už
niekde, niekedy prežili? Opakovane vnímame naše strachy z minulosti. Vyplavujú sa
spomienky na minulosť a opäť sa necháme vztiahnuť do deje, opäť prežívame v teraz a tu to,
čo sme si mysleli, že to už máme dávno za sebou.

Na jar síce všetko kvitne, ale aj zároveň sa odhaľujú veci, ktoré sme nestihli riešiť, zabudli sme
na ne, alebo nedostačujúco sme ich riešili. Tento rok, ako som to už napísal v mojom článku „
Rok 2011 – rok veľkej prípravy
“ je fenomenálny. Všetky naše chyby, chybné vzorce myslenia sa derú na povrch a nútia nás
aby sme sa im nejako venovali, všimli, transformovali.

Využime pomoc vesmíru.

Vesmír sa nádherne o nás stará. Pripomína nám milujúco naše neresti a dáva nám šancu v
rýchlenej verzii tieto programy upraviť, premeniť, transformovať.

Emócie ktoré sa vyplavujú prijímajme pozitívne. Vítajme ich ako našich priateľov, spojencov,
pomocné barly. Hľadajme stred harmónie, stred nášho vnútra. Všetky vykoľajenia, nesprávne
kroky sa ihneď premietajú do terajšieho teraz a tu. Veľmi pozorne si všímajme naše pocity,
emócie. Takto sa učíme komunikovať s našim Vyšším Ja.

Vzťahy ktoré momentálne máme, vedú nás k jednote s vesmírom. Zrkadlový efekt pracuje na
100%. Prestaňme prerábať naše polovičky, priateľov, okolie . Prerobme, menme naše vnútro,
seba. To je tá správna cesta.
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Ako na to?

Dajte si odpovede na tieto otázky a zároveň prijmite odpovede od vášho Vyššieho Ja.

-

Prečo sa mi vynárajú tieto emócie?

-

Z čoho mám strach?

-

Čo nechcem aby bolo odhalené?

Pokiaľ ste boli pripravený prijať odpovede, určite tieto odpovede boli v približnom znení, „ bojíš
sa seba samého, bojíš sa prijať vlastnú nedokonalosť, máš strach odhalenia svojich slabostí,
emócií, strachov, sklamaní a atd. .

Tieto disharmonické stavy nás nútia by sme niečo robili, konali. A mi konáme. Hľadáme riešenia
a riešime. Či dobre alebo zle to už záleží na nás a na našej úprimnosti. Tu sa ukazuje aj naše
ego a využíva možnosť nás ovplyvniť cez naše zabehnuté myslenie. Dajte si veľký pozor
nakoľko veľmi často sa premieňa na anjela svetla a ukazuje cez takzvanú vnútornú rovnováhu
najmenší odpor riešenia. Ak prijmete hru ega, zistíte to za niekoľko dní. Problém, ktorý ste
riešili sa vráti naspäť a opäť ste na začiatku. Radujte sa vtedy. Už viete, že to bola hra vášho
ega a teraz to riešte inak. Určite sa pýtate, že ako?
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-

Milujme všetky naše emócie.

-

Úprimne, hlbokou úctou si ich všímajme.

Kam nás vedú ? Určite k podstate problému, čo zistíme len s našou najvyššou možnou
úprimnosťou.

-

Rozdeľujú, spájajú nás?

-

Uzatvárajú, blokujú alebo vedú nás k hlbším pocitom?

-

Vnímame viac vášne alebo nezáujem?

Uvažujte, rozmýšľajte, úprimne prijímajte odpovede bez strachu, ilúzií. Každú emóciu prijmite
ako priateľa, porozprávajte sa a rozíďte sa v láske. Áno priatelia, komunikujte s vašimi citmi,
pocitmi. Komunikujte bez strachu, s pochopením, láskou, súcitom. Vypočujte ich, počúvať je
dar. Ak sa neviete stotožniť s nimi, majú negatívni náboj v sebe a neviete ako ďalej, tak ich
zabaľte do Svetla pomocou vašej lásky, pomocou vášho strážneho anjela, anjela lásky,
zavolajte archanjela Michaela, svetelné bytosti na pomoc a prepustite tieto emócie . Vesmír sa
o ne už postará. Samozrejme nezabudnite sa im poďakovať. Tieto emócie majú za úlohu vám
niečo pripomenúť a tak s úctou a vďakou ich v láske prepúšťajte.
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Aké dary ešte očakávame od vesmíru v máji?

17.5. nás čaká spln mesiaca. Prinesie obrovské množstvo energie lásky, vášne, túžby, odvahy,
kreativity. Emócie ktoré nás do teraz trápili alebo nás ešte trápia, chcú aby sme ich vyriešili,
prepustili, uvoľnili miesto pre nové, krajšie, hlbšie, čistejšie, pozitívnejšie emócie.

Prijmite počas splnu a v ďalších dňoch s úprimnou a hlbokou láskou tieto nové energie. Prijmite
ich do seba ako na jar prijíma pôda nové semeno aby to mohlo vyklíčiť, rásť, kvitnúť a na jeseň
nás potešiť so svojimi plodmi.

Tohto ročná úroda je veľmi dôležitá. 28.10.2011 sa končia všetky cykly transformácie vedomia.

Ak prežívate emočnú krízu, berte to ako príležitosť nádhernej práce kde odmenou bude
kvalitnejšia komunikácia s vašim Vyšším Ja.

Využime všetky pomôcky na obnovenie komunikácie s Vyšším Ja.

Už dlhú dobu pracujeme na obnovení komunikácie. Niekedy vnímame, že je to lepšie a
inokedy horšie. Náš komunikačný kanál sa stále prečisťuje, stabilizuje.

Čo všetko môžeme robiť, rýchlejšie napredovať?
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Hlavne netlačte na to, nič nemusíte! To nie je riešenie. Chcieť, túžiť s láskou a musieť je rozdiel.

Nájdite si hlavne dostatok času na seba.

Všímajte si váš život, nebojte sa pochvaly. Keď prežívate radosť z nových úspechov, pochváľte
sami seba. Zabaľte sa vtedy s láskou a ďakujete všetkým zúčastnením za ich pomoc. Ďakujte
strážnemu anjelovi, vesmíru, archanjelom, majstrom, všetkým zúčastnením ľudom, emóciám,
všetkým a všetkému čo a kto vám príde len na myseľ. S láskou ďakujte, ďakujte a ešte raz
ďakujte. Prežiarte všetko, celé svoje bytie Svetlom lásky, celú svoju existenciu.

Nájdite dostatok času na meditácie, čistenie a harmonizáciu čakier a aury.

Nalaďujte sa na Matku Zem, vesmír.

Spolupracujte s anjelmi, archanjelmi nanebovzatými majstrami.

Osobne okrem tohto všetkého využívam možnosť pomoci v komunikácii ale aj v ďalších
veciach esenciálne kvapky „ Esencia Svetla “.

Veľmi účinne mi pomáhajú riešiť, transformovať, pochopiť, prepustiť , uvoľniť všetky moje
stuchnuté, zažraté, schované, zabudnuté emočné programy, ktoré mi bránia v obnovení,
stabilizácii vyšších kvalít komunikácie s mojim Vyšším Ja. Nechcem sa hrať na dokonalého.
Možno som o nejaký ten krôčik pred niekým ale do cieľa všetci stúpime aj tak v rovnakom čase.
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Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v
neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto
poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.
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