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AL TREILEA OCHI
Mesaj de la Maitreya:
Pe pagina de Forum a website-ului au aparut instructiuni de la un suflet despre cum putem deschide al Treilea
ochi. Persoana a spus printre altele: "Dumnezeu ne-a inchis al treilea ochi pentru ca altfel am folosi intr-un
mod gresit fortele spirituale. Deci, daca doresti sa iti deschizi al treilea ochi din motive egoiste, acest lucru nu
se va intimpla. Mediteaza, roaga-te, inchina-te lui Dumnezeu, fa incantatii, danseaza, cinta imnuri, fa
penitenta, fa yoga, citeste literatura ce iti largeste orizonturile mintii si ale intelegerii, etc."...Cu toate ca
metodele mentionate pot fi folositoare, nu puteti sa deschideti al treilea ochi, pina cind blocajele pe care le
aveti inradacinate adinc in memoria sufletului vostru, nu sint indepartate. Divinitatea nu v-a inchis al treilea
ochi din cauza faptului ca ati folosi gresit acest lucru. Nu se va deschide pina cind sufletul vostru nu va fi
pregatit pentru aceasta. Fiecare suflet decide inainte de a se naste care este momentul potrivit ca acest lucru sa
se intimple. Divinitatea nu pedepseste. De unde stiu acest lucru? Stiu, deoarece lucrez de cealalta parte a
valului cu aceasta fiinta, aceasta energie si ea este IUBIRE pura!
Deschiderea celui de-al treilea ochi trebuie sa fie un proces lent, pentru ca poate necesita trecerea a multi ani
terestri pina cind acesta se deschide complet. Doar acele suflete care au practicat vindecarea asupra lor si si-au
ridicat vibratia, pot experimenta deschiderea celui de-al treilea ochi. Depinzind de vibratia sufletului in
momentul cind intra in planul terestru, deschiderea celui de-al treilea ochi poate avea loc in anii de inceput ai
pubertatii sau mai tirziu pe parcursul vietii. In cazul femeilor, poate coincide cu momentul graviditatii sau al
menopauzei. In cazul barbatilor, poate coincide cu momentele unei boli serioase, a unui soc, stres sau accident.
Ceva va declansa deschiderea. Incarnarile voastre anterioare, nivelul de constienta si vibratia pe care ati
atins-o, va determina nivelul vibratiei si constientei cu care veniti in aceasta viata. Unele suflete vin in aceasta
incarnare cu o vibratie foarte inalta si se afla pe un nivel de constienta ridicat, avind doar citeva lectii de
invatat. Alte suflete, aduc cu ele o incarcatura grea pentru procesul de invatare si schimbare &#8211; canalul
meu fiind una din aceste fiinte.
Canalul meu a avut o vibratie inalta in viata trecuta si a avut toate abilitatile intuitive, but a fost incapatinata si
a dorit sa faca lucrurile in felul ei in acea viata, fara sa-i asculte pe Maestrii. De aici nevoia ei de a veni inapoi
si a invata din greu, trebuind sa inceapa prin a avea o rata scazuta de vibratie. Doar dupa ce si-a insusit multe
lectii si a invatat sa ne asculte, i s-a permis sa foloseasca energia noastra iar vibratia ei a crescut la un nivel
inalt. Da, ea a venit in aceasta incarnare cu al treilea ochi deschis, si avind multe abilitati intuitive si de
vindecare, dar a fost oprita de a le folosi in public pina cind nu a fost antrenata din nou de catre noi, si pina nu
a invatat sa lucreze cu noi. A avut multi ani de antrenament cu noi, inainte sa-i permitem sa foloseasca acest
dar al sau, in mod liber, asa dupa cum a facut-o in trecut la radio si intr-o populara revista saptaminala.
Divinitatea nu a oprit-o, ea a ales inainte de nastere sa isi blocheze aceasta cale pina cind nu va invata sa
foloseasca in mod corect energia.
Asa incit sa stiti ca atunci cind sinteti pregatiti sa o faceti, va veti deschide cel de-al treilea ochi. Procesul nu
poate fi accelerat. Fiecare suflet care isi deschide al treilea ochi, trebuie sa invete sa-l foloseasca cu
intelepciune. Ei singuri aleg sa faca acest lucru, nimeni altcineva nu ia aceasta decizie. Sufletului care a scris
mesajul mentionat anterior, ii spunem ca daca doreste sa creada ca divinitatea pedepseste, atunci e liber sa
creada acest lucru, dar il rugam sa nu raspindeasca pe acest website aceste idei, pentru ca acest site este unul in
care divinitatea este iubire pura, iertare si compasiune, si nu un Dumnezeu razbunator, furios care pedepseste.
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