Popko.pl - Gongi - uzdrowieńcze dźwięki
Użyj słuchawek do odtworzenia dźwięków Gongów.

Gongi. Budzenie świadomości - rozproszenie i
wolność (połącz z Żywą Wodą)...
Czakry niewolą ludzi w wymiarach 1-5 i to dla nich przygotowano rozrywkę z dźwiękami dla pojedynczych
czakr, co odczuwa się jako wejście dźwięku (wibracji) w mózg i w ciało. W przypadku człowieka obudzonego
energetycznie, który ewoluuje dalej, pozbywając się balastu w postaci czakr (idzie w rozproszenie, w
zjednoczenie z Całością), potrzeba użyć zupełnie innych wibracji, by zaszedł proces relaksacji i podnoszenia
wibracji w komórkach ciała fizycznego i w cząstkach ciał energetycznych. Wystarczą dwie, by wróciła
harmonia. W przeciwieństwie do człowieka zniewolonego, tu żaden dźwięk nie katuje mózgu, ani nie
zagłusza umysłu czy też nie gromadzi się w ciele fizycznym. Jest dokładnie odwrotnie: wibracja tworzy
relaksacyjny kokon wokół medytującego, odcinając go od wrogich energii i pozwalając na zwiększenie
transu, na odczucie swojej NIETYKALNEJ obecności..
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Gongi 2. Budzenie świadomości śpiącej w ciele
fizycznym energetycznym. Energetyczny Feniks.
2018-11-21

Gongi: "Zerwanie kajdan - odzyskanie
utraconych Zapisów". Wejdź w duchowe światy.
Otwórz Krąg Ognia (https://www.youtube.com/watch?v=zDeIrQTYb60) i włącz to nagranie, a odczujesz, jak
rozpuszczają się w tobie wszelkie wrogie ci wibracje, ustawienia i kody… Wypełni cię moc, spokój i cisza,
które powleczone nićmi łagodności dadzą ci przedsmak tego, kim staniesz się dla samego siebie, ludzi i
świata. Odkryjesz w sobie boską iskrę stworzenia i nauczysz się trzymać jej światło we własnych dłoniach i
sercu. A gdy poczujesz, że już jesteś, że się odnalazłeś, złożysz ciało na posłaniu i uśniesz jako nowa
wartość, jako potężny algorytm zmian…
Dziękuję za miłe komentarze... Muzyka jest trudna, bo bazuje na określonych częstotliwościach, a nie
każdemu przypadnie do gustu genetyczna modyfikacja...:) Siła przemiany obejmuje poziom 8-10, a więc jest
o co walczyć, i dotyczy całości zdrowia ludzkich powłok (etap odrodzenia)... Z każdym wejściem w wibracje,
zasycenie zmianą będzie bardziej odczuwane - można je ująć jako gęstość i tak odczytać...
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Gongi: "Korytarz czasu - Kuźnia Stwarzania".
Obudź swoją własną Magię. Zdominuj świat.
Przypomnij sobie Pustynię Zapomnienia (https://www.youtube.com/watch?v=S7f5ZLjB-YM&t=8s) i
uniesiony falą wibracji odczuj, jak tworzono cię dzień po dniu, rok po roku, wcielenie po wcieleniu, a
wszystko po to, byś był potężny i równy Bogu, a nie tylko odkryjesz, co zabrało ci moc i usunęło z
pamięci te wspomnienia, ale i sięgniesz po wszystko to, co na tę chwilę na powrót odtworzyć potrafisz.
Magia twojego zapomnianego imienia i wielkość twoich czynów z wolna przebudują obecne DNA i
pozwolą ci wejść w korytarz czasu, gdzie we wspomnieniach wszechświata ujrzysz Syna Bożego
kroczącego przez morze ludzkich doświadczeń – ujrzysz aktywną manifestację samego siebie: Boga
minionych dziejów… A potem, tonąc w wibracji przestrzeni, pozwól sobie na kolejne etapy odradzania
się w cieniu dawnej chwały…
2019-03-17

Gongi: Kasowanie węzłów karmicznych i
uruchamianie Mechanizmu Funkcjonującego.
W tej modlitwie zostaną wykasowane nie tylko węzły karmiczne, ale i wszystkie w danej chwili
blokujące człowieka kody i energie. Z Mechanizmem Funkcjonującym sprawa wygląda dużo poważniej,
gdyż na poziom jego uruchomienia wpływa szereg czynników niezależnych od samej siły ustawień,
dość wspomnieć o samej wartości człowieczeństwa czy sile intencji integrującej daną osobę z wyższymi
wymiarami. Czym jest Mechanizm Funkcjonujący, dowiedzieliśmy się z wielu przekazów, oto jeden z
nich: https://www.youtube.com/watch?v=qjdr0PbIYmk
2019-03-17

Gongi. "Błogosławienie - Stan Wyniesienia". I
stworzy cię Przestrzeń...
Nagranie powstało w kooperacji warsztatowców ze Światem Duchowym...:) Powstała wibracja objęła
wszystkie aspekty Osobowego, czyli połączeń istoty ludzkiej z Całością Wszechrzeczy. Osiągnięto
autentyczny stan błogosławienia siebie samego, stan wyniesienia ponad siebie znanego, ponad
wewnętrzne ograniczenia. To odnalezienie przestrzeni spełnienia w aspekcie obudowy własnych
struktur energetycznych i związków z Duchem Całości, dzięki czemu osiąga się niebywały stan
wewnętrznej harmonii i wszystkomożliwości, stan maksymalnego wewnętrznego wyciszenia. Tu żadnej
mocy do (s)twarzania czegokolwiek nie potrzeba. Tu Syn, tu Bóg sami są dla siebie magią i teatrem
życia. Ten kto te zależności odczuje, kto dotknie duchowej Prawdy w wymiarze kosmicznym, tego
wibracja serca raz na zawsze scali z harmonią sfer.
Bacz tylko, by nie zakłócać tej ciszy jazgotem "czarnej" przeszłości, a z przyszłości nie robić pola
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nadmiernego wysiłku. Namaluj dwa obrazy, jeden puentujący przeszłość, drugi ukazujący w świetle
jutrzejszy dzień, a sam zatop się w doświadczaniu siebie, Boga i życia tu i teraz, bo to wszystko jest
jednym i tym samym.
Idą nowe zapisy, od Ducha Świętego poprzez Macierz do DNA. To oznacza ciszę i ponowne
narodziny...
2019-03-30

Gongi. Ścieżki losu. Formowanie przeznaczenia.
Ujrzyj swoją przyszłość. Mistyka
2020-01-08
Gongi - działanie również w Psychologii Duchowej (kliknij, by przejść do strony)
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