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Częste uczucie irytacji, złości a nawet wściekłości
• Istoty bezcielesne (zgodnie z terminologią SRT) są zmarłymi,
którzy nie odeszli do Światła, ale zostali w świecie astralnym,
skąd wpływają na naszą aurą lub wręcz rezydują w niej
• Doczepiają się do ludzi, którzy mają zapisy przyciągające je lub
wibrują niskimi, negatywnymi emocjami i energiami typu lęk,
złość, agresja, destrukcja itp. „Podobne przyciąga podobne”,
więc manifestując takie energie, przyciągamy identyczne
energie do siebie
• Istoty „wykorzystują” ludzi i ich negatywne emocje jako swego
rodzaju pożywienie energetyczne, a doczepienie do człowieka
dodatkowo wprowadza negatywne myśli tych istot, które
jeszcze zwiększają w nim poczucie złości, agresji, wściekłości

Mamy niski poziom energii, brak energii,
poczucie lenistwa i ospałości
• Portale są energetycznymi dziurami w ludzkiej aurze (mogą
być też inne rodzaje portali), które pozwalają na wypływanie
naturalnej siły życiowej zostawiając człowieka bez energii
• Pozwalają także na podłączenia negatywnych energii innych
osób, co negatywnie wpływa na nasz stan emocjonalny,
mentalny i ogólnie zdrowie
• Pozwalają na podłączenie innych źródeł negatywnych i
toksycznych energii (np. zbiorowe myślokształty)
• Ludzie z tzw. chronicznym zmęczeniem mają często wiele
portali, które muszą być zamknięte lub jeden wielki portal
poprzez który wychodzi ich energia życiowa.

Kłopoty z koncentracją
• „Okupanci” to formy myślowe, które rezydują w czakrach myśląc, że
są ich „właścicielami”
• Przykładem takiej formy myślowej jest „Potrzebuję pieniędzy”
• Kiedy ta myśl dręczy nas bardzo długo, łączymy z nią coraz więcej
negatywnej energii emocjonalnej w pewien sposób zasilając ją tymi
energiami. W pewnym momencie zaczyna żyć, jakby miała swój
własny umysł
• Wtedy wytwarza w czakrze wibracje, które przyciągną do niej (i do
człowieka) identyczne wibracje innych osób, istot, astrali, miejsc,
wydarzeń, które POTWIERDZĄ wiele razy silniej stwierdzenie
„Potrzebuję pieniędzy”
• Takie formy myślowe, kiedy znajdują się w obrębie głowy powodują
problemy z koncentracją, bóle głowy, kłopoty w nauce, realizację
celów i marzeń oraz znacząco ograniczają nasz intelektualny
potencjał

Odczuwamy ciągły lęk i martwimy się o
przyszłość
• Podstawowym celem negatywnych istot jest
trzymanie człowieka w ciągłym poczuciu lęku i obawy
o przyszłość. To ciągłe „wrzucanie” do systemu
energetycznego człowieka myśli powodujących lęk i
paniczne działanie, nawet w sytuacjach, które tego
nie wymagają
• Obecność istot w aurze często zmienia zachowanie
człowieka i jego wcześniejszy optymizm zastępowany
jest ciągłym pesymizmem, narzekaniem, brakiem
sensu życia.

Wewnętrzny konflikt, sprzeczne myśli, obce głosy w
głowie, kłopoty z podejmowaniem decyzji
• Jeżeli czujemy, że coś lub ktoś wstrzymuje nas lub
sabotuje osiągnięcie sukcesu, jedną z przyczyn mogą być
istoty lub inne doczepienia do aury
• Kiedy mamy wiele istot w aurze i każda zaczyna wysyłać
swoje własne wibracje i „pomysły na życie”, jesteśmy
całkowicie zagubienie i mamy wielki bałagan w głowie
• Istoty blokują nasz sukces, ponieważ chcą, aby człowiek
był w takim stanie, jak one. Wtedy zgodność wibracyjna
zapewnia im najwięcej energii. Dlatego próbują trzymać
człowiek w stanie poczucia bycia ofiarą, smutku, żalu,
poczucia winy, lęku, złości itp

Narkotyki, alkohol…
• Jeżeli robimy rzeczy o których wiemy, że są dla nas
złe, ale mimo tego nie potrafimy ich zatrzymać,
mamy jakieś formy podłączeń aurycznych
• Jakiekolwiek uzależnienie rozpoczyna się od
obniżenia wibracji, co znacząco osłabia aurę i otwiera
na potencjalne doczepienia i wejścia obcych energii
• Samo usunięcie problemów energetycznych na ogół
nie jest jeszcze wystarczające do uwolnienia się od
nałogów. Na poziomie świadomości człowieka
potrzebna jest jeszcze siła woli

Blokada połączenia z Wyższym Ja, duszą…
• Formy myślowe okupujące 6 czakrę oraz mechanizm 3
oka zakłócają i blokują nasze połączenie ze Źródłem
• Formy myślowe w 7 czakrach blokują całkowicie przepływ
energii w naszym systemie energetycznym w znacznym
stopniu odcinając nas od odczuwania energii Wyższego Ja
• Każdy ma dostęp do wyższych zmysłów. Im czystsze one
będę, tym bardziej świadomie będzie je odczuwać i
otwarcie z nimi pracować. Wiele ograniczeń w tym
obszarze przenosimy z poprzednich wcieleń. Wiele
odziedziczyliśmy po przodkach. Wiele zostało
zablokowanych w pierwszych latach naszego życia

Uczucie złego samopoczucia w otoczeniu
pewnych osób oraz spadek energii
• Jeżeli mamy takie symptomy, oznacza to otwarte portale i
pobieranie obcych, negatywnych energii do naszego systemu
energetycznego
• Możemy mieć też inne formy połączeń/podłączeń z innymi
osobami, które będą skutkować powyższym złym samopoczuciem.
Często nazywamy takie zjawisko „wampiryzmem energetycznym”
• Częstym powodem wystąpienia takich sytuacji są układy karmiczne
między osobami czyli nierozwiązane negatywne energie
emocjonalne z tego i poprzednich wcieleń
• Czasami takie toksyczne podłączenia są do różnych form myślowych
znajdujących się zarówno w aurach innych osób, jak i w przestrzeni
• Jeszcze inną formą podłączenia są linki między naszymi górnymi
czakrami (8+) a istotami bezcielesnymi

Brakuje motywacji do życia i często zupełnie nie
wiemy, co my tutaj robimy
• Bardzo często przyczyną są istoty z ich własnymi
myślokształtami
• Każdy ma określoną misję do spełnienie i życie
każdego z nas jest unikalne. Każdy ma cel życiowy
nawet jeżeli w danym momencie nie jest tego
świadomy
• Każda myśl i każda emocja, która nie należy do nas,
może mieć działanie zakłócające naszą ścieżkę
życiową

