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TAJEMSTVÍ MENSTRUAČNÍ KRVE,
aneb co nám (o nás) po tisíce let tají
_______________________________________________
Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a
(pro OSUD.cz připravila Marie88)

...Rozhodla jsem se, po pár měsících praktického vyzkoušení toh
Než přejdu k samotným výsledkům mé praxe, ráda bych se podě
V červnu roku 2010 jsme se po oslavě narozenin mého malého s
Pak se na voji odpojila dvě světla, seřadila se vedle sebe a pak f
A byly - 7 bodů se vznášelo nad polem a při dojezdu domů byly
Během následujícího týdne jsem získala odkaz na video "Poslov
Také jsem zjistila vícevrstevnatost slov v těchto knihách, kdy př
Po několika měsících oživování informací jsem jednoho večera v
Během týdne přišel můj muž s úsměvem na tváři s červenými de
Ano - a tam to bylo! Odpověď na mé přání. Stalo se to v prosinc
Dnes již ani kapičku nazmar - je to mnohem vzácnější než všech
Má zahrada za tuto sezónu vyprodukovala odhadem podle druhu
Oproti loňskému stavu - docela výjimečný stav. Dokonce jsme s
Ta první odzkoušená bazalka dodnes roste v mém skleníku a má
Věřte, že po vyzkoušení mě to velmi překvapilo, opravdu jsem ta
"Země reaguje na záměry, postoje a nálady těch, kdo se o ni sta
Celou planetu zasahuje větší uvědomění. Větší pochopení a vyu
Jídlo, které VYPĚSTOVALA BOHYNĚ, například s použitím MEN
Menstruační krev podle posledních studií obsahuje A
70zde
krátvyvstáv
více k
S láskou Marie
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______________________________________________
Teď na vás nechám působit energii slov z knihy

ZEMĚ - Plejád

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly, že je zdrojem jejich síly. Krev nese gene
Ženám bylo po celé věky říkáno, že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou,
*Můžete si označit půdu, kde žijete, svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána, aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého
Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme, aby se shromáždily ženy každého věku a sn
*Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou.
Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy moh
*Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou **DNA **. Je to kyslík,
Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krist
Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali, kde je pravá pravda. Rozsah té
Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matria
*Po celé věky je energie z Měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala
Chápejte, že Měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv jako části Vědomí se můžete posunou
Potrat nemá nic společného s tím, jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno, aby udržovalo lidi o
Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z Vás, kteří jsou ochotni poznat její vol
Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie, které jste byli učeni. N
Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuá
Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na
*Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi sta
Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód
Dokážete přijmout, že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženo
Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svý
Tito bohové, volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádobybohové nebo samo
*V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. Nebyla to první žena, samozřejmě. J
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Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré ro

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste pozn

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete
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Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, k

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chcem

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k d

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali d

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskut
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