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Значення любові.
На каналізації майстра Пабло Венециано.

 
Улюблена шахта, сьогодні я хочу поговорити про справжню цінність любові. Любов -
це чеснота, яку ви не можете запропонувати або забезпечити світ, якщо ви вперше
вибираєте його всередині себе, так само, що відбувається з кожною чеснотою та
якістю життя. Вони будуть слухати фразу, тому згадані, що він говорить: ", що ви не
можете дати те, що ви не маєте всередині", і це дуже вірно. Ви людські ангели, які
навчаються направити свою енергію свідомо. Кожна енергія, як світла або темрява,
вимагає свідомого використання та домену. Цей домен у використанні цієї енергії,
створений через посилання та відносини, які ви зберігаєте з цими енергіями з часом.
Я дам вам приклад, але, перш ніж я хочу запросити вас отримати ідею, що життя є
нейтральним та вмістом. Це ви, хто завантажує вміст до життя. Якщо ви носите життя
лише з вмістом, що надходить від розуму, то ви відійдете від істини. Якщо ви носите
життя з вмістом, що надходить від енергії серця і з чистотою душі, то вони будуть
виконувати божественну волю, волю вашого духу. Цілісність дуже важлива, оскільки
цілісність ознаменувала реальну стан своєї еволюції та дозрівання його свідомості.
Природно, що вони можуть це зробити, але вони не повинні лізуватися, тому що, коли
вони намагалися обдурити, вони генерують розділення між первинними частинами їх
буття. Коли вони обдурюють себе своїми думками, переконаннями та емоціями,
підтримуючи гармонію у своєму зовнішньому світі, а не пріоритети духовних потреб
їхньої душі, вони відійшли від своєї божественної місії на Землі. Кожен з вас повинен
піклуватися про свою душу, насамперед. Вони не зможуть розробити божественні
сили зцілення, трансформації та трансформації, щоб допомогти іншим, якщо ви
дійсно не повністю освітлені і повне здорове стає. Сказавши це, я почну з прикладів
енергії. Страх - це енергія, з якою поверхню Землі зазвичай пов'язана. Не знаючи
цього або усвідомлюючи це, ті, хто може створити енергію страху через думки, емоції
та слова, з легкістю є вчителями страху. Ті, хто розгнівався легко, мають повний домен
і майстерність гніву; Ті, хто судить, критикують і відокремлюють свою свідомість з тієї
іншої душі, є викладачами суду, критику та поділ. Майстер - це практична і звичка, моя
улюблена, а в довгостроковій перспективі вони стають вчителями того, що вони
практикують щодня і повторюються часто. Магія існує, якщо, але справжня магія або
біла магія, спрямована свідомо, можлива лише тоді, коли вони досягли ідеального
статусу очищення. Крім того, є також божественні вчителі на землю якостей та чеснот
Бога. Їм вдалося стати вчителями та досконалими прикладами таких чеснот, завдяки
постійній та щоденній практиці, а заклинання до своєї магнальної присутності я;
Святий святий кристал; до великого білого братства; Анжелічне королівство та
елементарне королівство. Цілком важливо, щоб ви практикуєте свідомо духовну
рутину щодня з семи священними пожежами, щоб вони могли проникати до своєї
свідомості і дати йому новий шлях, найдосконаліший і найяскравіший спосіб. Его
змушує їх вірити, що ви багато разів зобов'язані запропонувати чесноту, яку ви ще не
виросли всередині, і це неможливо. Іноді вони намагаються тричі зараховано
плазмаром чеснотою Бога в своєму особистому світі або в їх оточеннях і невдачі в
трьох спробах передачі ІТ, і, навпаки, випромінюючи темряву, не бажаючи цього.
Настав час взяти їх простір, тому що це ознака того, що їхня душа вимагає часу,
роботи та свідомої відданості. Природа Бога - висловити чесноту, і, настроїтися з
природою Бога, приходить перші здорові істоти та святі. Вони знаходяться в світі, де
дуже присутня темрява, відокремлення та подвійність енергії. Ця свідомість дозволяє
їм довго розвиватися, якщо вони навчаються стати світлом свідомості, що висвітлює



темряву. Загальний сенс і мета втілення душі в третьому вимірі регулюється з точки
зору двох. У третьому вимірі все подвійне, поки поверхня Землі не перетворюється на
єдину повноцінну жеребну свідомість до божественної волі, буде енергія подвійності.
Ці енергії подвійності не повинні бути відхилені, і вони не повинні намагатися боротися
проти них, вони повинні бути дотримані без суду, і визначити правильне розуміння
походження, з яких у вас є такі енергії. Їм доведеться виявити причину, яка породжує,
що ці обмеження енергії присутні у їхньому житті та переробляти їх. Гра подвійності
дозволяє їм поглибити свій внутрішній і зовнішній досвід життя. Якщо вони правильно
використовують його, подвійність - це чудовий подарунок для своєї духовної еволюції.
Гора - це дева природи, яка являє собою твердість і силу Бога на Землі через його
земне буття, яке є одним з природою Землі, а через піку, що він отримує, щоб
проникнути хмарами небес. Гора - це з повною впевненістю того, що це таке. Стовп
Божий на землі, який відображає людський його справжній духовний вимір. Гора
показує їх у матеріальній величині, міра їх духовної влади, тобто, наскільки
величезним, що може стати горою на планеті, визначає розмір духовної влади, що
гонка, яка населяє. У більш простих словах я скажу вам, що якщо ви вважаєте, що
ваші духовні сили мають діапазон 300 метрів навколо, ви помиляєтеся у вашому
спостереженні, оскільки найвищий верхній частині Землі піднімається до 8848 метрів,
а ваша аура охоплює мільйони кілометра, що є справжнім реальним потенціалом, що
еволюція Будьте мудрі, і навчіться дивитися на життя з невинувачем серця, щоб вони
могли вчитися з неї, божественна любов і людська любов, божественна правда та
людське розуміння; бути правдою і тіні справжнього буття; Універсальні закони та
земельні закони. Вищі закони були створені, щоб перемогти над нижчими законами,
щоб підтримувати божественний порядок та баланс. Це. Велике спасибі моїх коханих і
близьких. З любовним майстром
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