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Ok-okozat...
A balesetek mindig leállítást jelentenek. Azon a gondolati, és érzelmi úton be kellett fejezni a
haladást -mondják az angyalok. Mert az addig élt valóság eltávolított a szívben élő Istentől.
Minden balesetnek, különősen a súlyos baleseteknek, volt figyelmeztető előjele. Vagyis kisebb
balesetek történtek előtte, legalább kettő. Mivel az egyén nem figyelt fel rá, megtörtént a
leállítás. Az ágyban fekvés gondolkodásra készteti az egyént, mást sem tehet, hiszen nem tud
mozogni. Ez az állapot kiragadja az eddig megszokott életéből, valóságából. A baleset idejében
mindig gyógyulás történik, tudat átállítás, tudatmódosítás. Vagyis tudatilag újjá születik az
egyén, új emberré vált.
A lábadozás ideje alatt azt kell megtalálnia miben, és hogyan tudja a felszínre hozni, vagyis
élhetővé tenni ezt az életébe belépő új energiát. Ez mindig gondolat átalakítást jelent, a dolgok,
események, de legfőképpen a személy saját magával
való kapcsolat szemlélésének új módját. Segítenek ebben azok a szervek, végtagok, testrészek
amik megsérültek.
Például,h a a láb sérült, a haladási irányon kell változtatni, esetleg felfelé, Istenhez.
Ha a karok sérültek, a teremtés megvalósításban /munka/ az ölelést is be kell építeni a
szeretetet.
Ha a nyak sérült meg, akkor a szellemiséget, az Istennel való kapcsolatot kell átalakítani.
Ha a máj,-a máj a sors szervünk,-sors átalakítást kell végre hajtani.
Kulcscsont sérüléskor az egyén megkapta a kulcsot az új élethez.
Vese sérülés,-a vese a kapcsolatok szerve,a kapcsolat önmagammal, a környezetemmel, és
Istennel, új alapokra kell helyezni.
Ha a gerinc sérül, a gerinc Istent szimbolizálja a testben, akkor Istennel való kapcsolatot kell új
alapokra rakni.
Minden balesetet a személy magának köszönhet. A baleset jelöli még az Istennel és a
fénycsaláddal való kapcsolat minőségének megváltoztatását is. Érzelmi és kommunikációs
minőség váltást! Arra kérnek bennünket az angyalok, hogy fejezzük be végre a
bizonytalankodást velük kapcsolatban. Vegyük végre tudomásul, hogy ők mindig jelen vannak
és értünk vannak. Feladatuk az, hogy nekünk segítsenek, mert a család tagja vagyunk.
Ugyanolyan angyalok vagyunk mint ők, csak mi elvállaltunk egy feladatot, ők pedig azt vállalták,
hogy ezt a feladatot /emberből Istenné lenni/ segítenek megvalósítani. Tehát ez csoport munka.
Bármi történik velünk azt velük együtt tudjuk megoldani. Eljött az idő, hogy erre tudatosak
legyünk. Mégpedig azért, mert 2012 az emberi tudat váltás ideje. Ekkor Isten szeretetének
magas frekvenciájú energiája érkezik a Földre, és addig alkalmassá kell lenni ezt az energiát,
befogadni és lehorgonyozni a testen keresztül a Földbe. Ennek a munkának most van a
folyamata, és benne vagyunk nyakig, senki nem lehet semleges. Ezért kérik forduljunk
hozzájuk, adjunk végre engedélyt, hogy segíthessenek nekünk. Akár gondolatban, vagy
hangosan, de kérjünk végre. Beszélni kell még a balesetben meghaltakról is. Az esetek
túlnyomó többségében a környezetüknek akarják a figyelmét felhívni az Istennel való kapcsolat
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megváltoztatására, a személyes okuk pedig az, hogy abban a testben amiben addig élt a
feladata végrehajthatatlan, és haza tér fényhazájába testet, és tudatosságot cserélni. Kitágított
tudattal születik le újra, ami halála után már pár nappal meg is történhet. Ezért a gyászban, a
fájdalomban, ezt az üzenetet Tőle át kell venni ! Ha ezt nem vesszük észre,értelmetlen volt a
halála, -mondják az angyalok !
A lép sérülése, szellemi tartalékokat aktiválni/felvenni, a kapcsolatot a fénycsaláddal/.
Hasnyálmirigy sérülés: az élet édességének megtalálása, és megélése. Életmód váltás.
Fejsérüléskor, mivel érzékelő szerveink a fejen vannak a fül, a szem, a száj az orr, mind a
bennünk élő Istennel, vagyis önmagammal való kapcsolat átalakítást jelöl.
Agysérüléskor, mivel az agy az emberiség legfantasztikusabb számítógépe, az agy újra
programozását kell elkezdeni Ez mindig azt jelenti, hogy az agyat meg kell nyitni a magasrendű
gondolatok fogadására, és a velük való munkának.
Gyomor sérüléskor a külvilág befogadásának minőségén kell változtatni.
Emésztő rendszer, belek, a megemésztés energiáján kell változtatni, a gondolatok, érzések
frekvenciáját kell megemelni.
Genitáliák: az Istennel való összeolvadást, egyesülést kell új alapokra rakni.
Keresztcsont: a keresztet, vagyis önmagam szenvedtetését, kínzását, az önsajnálatot, a
bűntudatot kell kioldozni.
Tüdősérülés: önmagamat kell felszabadítani, kiszabadítani gondolkodásom, érzelmeim
börtönéből.
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