
                            
Страхове,водещи към полудяванеСтрахове,водещи към полудяванеСтрахове,водещи към полудяванеСтрахове,водещи към полудяване                           



****        Здравеите.. Аз имам следния проблем имам някакви натрап4иви мисли които немога да си избия от главата. от доста време незнам за6то но си мисля Думата .. Погребение..преди време  има6е Земетресение испла6их  се много сега испитвам и страх като ставам сутрин си мисли за тия работи направо полудявам искам да ги махна от главата но нестава винаги ли 6те е така .. Моля да ме посуветвате не6то . немога да споделя с никои 6тото изглежда налудни4ево                          

****        Ковчег – български Ковчег – италиански Драперия Кръст Фенер с чашка и фитилца Снимка Рамка Некролог Цветя за аранжиране Венец Траурен букет Шалчета Жалейка Траурни ленти /10 бр./ Халка Комплект за опело Одеало Чаршаф Възглавница       



****        Смъртта е продължителен процес – затова се говори за умиране и смърт.  Настъпването на смъртта се предхожда от процеса на умиране - трае от няколко минути до няколко дни.         
****        След което, по думите й, братчето я натикало обратно в тялото през лявото й ухо.       



****        Днес хиляди живеят със своите открития,  с безсмъртието вечно на смъртта.  Днес се радваме, цъфтиме  и времето не може да отмени  трудовия подвиг на вечността,  дори и след смъртта.  Но часовникът на времето пулсира  и неспирен е неговия ход на вечността  и за всекиго час настава за раздяла със света.  Неумолимият закон на биологичното начало отрежда всекиму край. Днес пред нас затваря страници живота на скромният труженик / активен борец/..../следва многоточие/. Той е роден .... /отново многоточие       

****        Бактерии E.coli "ядат" мозъка му         



****     Вярата в съществуването на душата  все повече укрепва сред хората.  И дори започва да има научни основания.  Хората са сравнявани с компютри, които са носители на информация,  а душата е самата информация. Смята се, че тя не изчезва  след физическата смърт,  а се форматира по неизвестен начин  и се запътва към Вселенския сървър,  известен и като     отвъдното.       

****        хипостаза в нисколежащите части на вътрешните органи       



****        Анджелина Джоли планирала да открие собствено погребално бюро!  Джоли е била напълно сериозна в това свое решение и дори има сертификат за осъществяване на такава дейност.            

****     танатос – фалос  екзитус – пенис  смърт – кур           



****        Дали от вълнение, или от липсата на тренинг, но  по време на акта и двамата 34-годишни японци  получили сърдечна криза и починали.           
****        Опитайте се да прекъснете веригата на танатогенезата!  Прережете и премахнете въжето!  Стабилизирайте шийните структури!  Не режете възела!       



****        Заключението на пристигналия на място лекарски екип е "заварен екзитус леталис".  Което "На латински означава, че е заварен починал мъж", поясни д-р Ангел Ангелов.         
****        Вместо това специалистът посочва, че щом умрем,  нашият живот се превръща в "многогодишно цвете,  което отново разцъфтява във Вселената".        



****        Ако сънуваш твоята смърт,  значи ще бъдеш обичан, ще се изявиш.        
****        А не те ли е страх,че както си стоиш в урната над камината примерно и някой те събори,а ти се разпръскаш върху килима,че могат с прахосмукачката да те прахоизсмучат?        



****        Кардиопулмонална резусцитация  е извършена около 90 минути  и в 22,50 часа е регистриран  екзитус леталис.       
****        В заника и със старостта идва времето пределно, няма го човека, няма е личността, червей - ходещ неразделно.         



****     Каже ли пациент, че умира, обикновено се случва,  твърди кардиоложката.       
****        (от) (за тъкан) мед.  (леко)  (отивам си от тоя свят)  УМИРАМ от естествена/насилствена смърт  УМИРАМ като герой/подлец  УМИРАМ като куче  УМИРАМ неочаквано  УМИРАМ от изтичане на кръв  умря й едно дете  ако баща ти умре  ще умреш от студ  той умря в... година  УМИРАМ на поста си  той не умира (за герой)  роден..., умрял...             



****        Смъртта е прекратяването на жизнените процеси на живите организми. Думата се използва едновремено за самия биологичен процес и всички ............        Смърт - Теми за Смърт. Смърт - текстове и материали. Всичко за Смърт на едно място. Смърт преглед.  Какво вижда душата в онзи свят. Виждането на двойника. Непрекъснатост на съзнанието. Облекчение. Тунел и светлина. Преглед на живота и съд.  Животът е сън по пътя на смъртта,значи боклата е само тръс да се събудиш! ............ физическата смърт води до духовно прераждане: Ивайло ............  Защо е необходимо да познаваме основните жизнени показатели? Какво е клинична смърт? Как да проверим съзнанието? Как да проверим дишането ............  Без аромата на смъртта животът губи вкуса си. ............ Венцеслав Константинов; Българската Смърт е жена - може да пофлиртуваш с нея, преди да те ............  ед.ч. смърт. членувано, смърт·та. мн.ч. смър·ти. членувано, смър·ти·те. звателна форма, — ............  На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е ............  Никой не знае в кой момент ще го застигне смъртта. Открийте какво е отредила тя за всеки от героите в играта. Използвайте мишката да откриете  ............  В тази страшна игра сте в ролята на Смърт и това е поредния "работен" ден . Това е един куест на ужасите, в който трябва да убиете жертвите, защото ............    

****        Почти всички животни и човек, преживели рискови смъртни фактори в крайна сметка умират от старост.   



****        През тяхната мъртвешка паяжина принцесата с ужас видя как обезобразените и покрити с влажна пръст лица разкъсват с настървение труповете на конете...             
****        ...бледо лице, изострен нос, полуотворена уста, очи без блясък...            



****        "Мъртвите не хвалят Господа." (Псалми 115:17).           
****        Отговор: Бог казва, че мъртвите не знаят абсолютно нищо!                    



****        СЪДЪРЖАНИЕ на книгата "Активен СЪДЪРЖАНИЕ на книгата "Активен СЪДЪРЖАНИЕ на книгата "Активен СЪДЪРЖАНИЕ на книгата "Активен живот след смъртта или живот след смъртта или живот след смъртта или живот след смъртта или самота"самота"самота"самота"      
� КЪМ ЧИТАТЕЛЯ – ЕДНА НЕОБХОДИМА ВРЪЗКА НА МИНАЛОТО С НАСТОЯЩЕТО 
� В СТРАДАНИЕТО ОТ ЗАГУБАТА НА ЛЮБИМ ЧОВЕК – ВЕЛИКИ, ПРЕУСПЕЛИ ИЛИ НЕУДАЧНИЦИ – ВСИЧКИ СА РАВНИ. СЛУЧАЯТ Д-Р РЕЗОВА 
� КОНФЛИКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СЪЗНАНИЕТО – РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛКАТА МИ НАТАЛИЯ 
� САМОТАТА СЛЕД СМЪРТТА ЗАВИСИ ОТ ТОВА КАК СМЕ ЖИВЕЛИ, ДОКАТО СМЕ БИЛИ НА ЗЕМЯТА 
� СЛУЧАЯТ „ДОКТОРЪТ“ 
� САМОУБИЙСТВОТО Е БЯГСТВО ОТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОНОВА, КОЕТО СМЕ ПЛАНИРАЛИ ЗА СЕБЕ СИ, ПРЕДИ ДА ДОЙДЕМ В НОВ ЖИВОТ 
� АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ И СТРЕМИТЕЛНО РАЗРАСТВАЩИЯТ СЕ МАТЕРИАЛИЗЪМ СА ИЗГРАДИЛИ СТЕНА МЕЖДУ ЖИВЕЕЩИТЕ НА ЗЕМЯТА И ОНЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ДУХОВНИЯ СВЯТ. ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕ 
� ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО С НЕЯСНОТО ПОНЯТИЕ „ИЗВЪНЗЕМНИ“ 
� РАБОТАТА НА АНГЕЛИТЕ В АСТРАЛНОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА 
� ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРАВИЛНОТО РАЗБИРАНЕ НА ДЕЛОТО НА ХРИСТОС 
� КАКВО ИМЕННО ОЗНАЧАВА БЕЗСМЪРТИЕТО     

****        Според Ситчин, анунаките ще дойдат на Земята през 2012 г., когато ще решат какво да правят с нас.      



****        Учени са успели да докажат теорията, че всеки едни човек има душа, която продължава да живее след спирането на сърцето. Както съобщават лекари-специалисти, които работят по програмата „През  тунела в пространството", душата е нещо много по-фундаментално от прост сбор неутрони, съобщава  Radar Online, цитиран от КРОСС. В изследването на учените се казва, че съзнанието винаги е съществувало във Вселената, при това още  от времето на Големия взрив.      

****    
• движения на ресничестия епител на трахеята и бронхите 
• движения на сперматазоидите 
• фагоцитоза 
• контрактилна способност на гладките мускули 
• перисталтични вълни     



****        Ако написаното от доктора е вярно, то вселената е пълна със склеротирали мозъци на още по- склеротирали стари хора.Не квантов компютър , а компютър "Правец ". И голямата заблуда, че ще възкръснат мъртвите! Тогава земята ще се напълни със дърти хора и кой ще ги гледа!!!!!!!         
****        Други описват места на безполезен труд, където жестоки демони обременяват душите грешниците като ги карат да пренасят тежести от едно място на друго    ....            



****        Като напусне тялото си, душата не разпознава себе си изведнъж. Възрастовата характеристика изчезва и децата виждат себе си възрастни, а старците – млади.  Ако са загубени части от тялото, ръка или крак, те  отново се възстановяват. Слепите проглеждат.         
****        Реаниматорите и други наблюдатели отбелязват,  че в момента на връщане пациента често киха.        



****        Няма живот след смъртта, настояват те. Няма панацея за ума и тялото, плацебо ефектът е безполезен и няма такива неща като предчувствие, екстрасенсорни способности или психологически феномени. О, да, те  също така настояват, че да си инжектиран с живак, MSG и формалдехид посредством ваксини е всъщност нещо добро  за нас, че химикалът флуорид е добър за здравето на обществото, и че всички ние трябва да консумираме повече ГМО, пестициди и синтетични химикали.         
****        "Бесове!" – изключително бързо съобразих аз и се вцепених от непознат до тогава ужас               



****        Друг феномен, свързан с преживявания близки до смъртта, е, когато човек, който е близък умира роднина, чувства нещо подобно себе си умира.  Moody пръв път чух за такова преживяване близо до смъртта през 1972 г. от професор по медицина. Майката е професор от сърдечна атака, и когато тя се опита да съживи майка си, тя усети, че тя е напуснала тялото си и видя тялото на умиращата си майка. Когато майка умира, тя го видях в духовна форма. Нейният дух се срещна същества, а някои от тях тя можеше да знае, че е запознат с майката. Тогава майка си и други същества, засмукани в тунела.  Това Moody пред The Epoch Times.            

****        Тихо, дървета, с листа не шумете. Мама/татко/баба/…. спи, не го/я будете.           



****        Здравей Ирена, много подробно и ясно описано, а и намерих време най-после да изчета всичко останало в тази тема, но все пак ми остават две неизяснени неща: Как се работи с Белия лъч и ако той се брои към диамантено-белия, защо имат различни имена? Продължавам да се чудя на това, което пишете за Духа на живота. Приемате го като продължение на червената краска във вторник ли? Благодаря за разясненията.                        

 


