
  

Patick Sirel

Informatika Vzdelávanie Publicistika
Tabu, Odhalenie Pravdy, Rozbitie Matrixu, Rozšírenie Vedomia

Nová energia, Morálna civilizácia
Čistota, Udržateľnosť, Sebestačnosť, Hojnosť, Sloboda, Vzostup!
https://vimana.webnode.sk/

http://vimana.life

Planetárna, Galaktická a Duchovná Perspektíva
Čo je táto Realita? Kto sme? Odkiaľ prichádzame? Kam smerujeme? 
http://ee.dunres.sk

Sociálne médiá
https://www.facebook.com/patrick.sir.el.khatim
https://www.youtube.com/user/zayko5/
https://sk.pinterest.com/patricksir

https://www.facebook.com/groups/478620068888646
https://www.facebook.com/FialovyPlamen

Ja som šťastný rojko
Ja verím v Lásku a Slobodu

Ja som šťastný rojko
Vedený hviezdami zhora

Výcvik / Vzdelanie
Matematika, Informatika, Programovanie, Anglický jazyk, Jemnohmotná anatómia, Posvätná geometria, Astrológia,
Regresná terapia, anjelské liečenie, Psychonautika, riadené skupinové meditácie a vizualizácie, alternatívna história,
konšpiračné fakty, tajná svetovláda, zakázané poznanie a technológie, staroveké a mimozemské civilizácie
Výskum a Osvetu môžem vykonávať VĎAKA VAŠEJ LÁSKAVEJ PODPORE. IBAN: SK54 8360 5207 0042 0269 0263

https://vimana.webnode.sk/
http://vimana.life/
http://ee.dunres.sk/
https://www.facebook.com/patrick.sir.el.khatim
https://www.youtube.com/user/zayko5/
https://sk.pinterest.com/patricksir
https://www.facebook.com/groups/478620068888646
https://www.facebook.com/FialovyPlamen


  



  

Potenciálny kvantový skok v našej schopnosti mať čistú a lacnú
energiu nám dáva príležitosť zastaviť útok ľudstva na prírodu a
rozumnú možnosť mať na Zemi naozaj mierovú, spravodlivú a
udržateľnú budúcnosť.

Nová Energia  je výraz používaný na nové zdroje
energie, ktoré v súčasnosti "vedecká inštitúcia" neuznáva ako
reálne, ale pre ktoré existujú presvedčivé dôkazy. Schopnosť
získavať túto energiu a transformovať ju z jedného stavu do
druhého otvára nový, bezpečný a pre každého človeka ľahko
dostupný zdroj energie. Potenciál tohto nevyčerpateľného
zdroja energie je obrovský. Samozrejme to kvalitatívne zmení
život ľudskej civilizácie ako celku. 

“Elektrická energia je všadeprítomná v neobmedzenom množstve.
Dokážem poháňať stroje sveta bez potreby uhlia, ropy, plynu alebo
akéhokoľvek paliva. Táto nová sila pre pohon strojov sveta bude
odvodená z energie, ktorá poháňa vesmír, kozmickej energie.”
Nikola Tesla

Nikola Tesla memorial, 
Niagara Falls, Canada, 2019

KAŽDÉ MIESTO NA ZEMI MÁ ENERGIU, KAŽDÝ ČLOVEK MÁ ENERGIU, MÁME UNIVERZÁLNU HOJNOSŤ

Technológia môže zmeniť náš kurz dramaticky.  Vývoj radikálnej udržateľnej technológie bude
potrebovať podporu vlády, investorov, výskumníkov a predovšetkým verejnosti. Je potrebné aby sa
tí čo majú zdroje spojili s tými čo majú poznanie. Bohužiaľ stále hrozí zneužitie týchto objavov
egoickým účelom, preto je nutné aby boli tieto technológie vyvinuté na duchovnom a morálnom
základe s rozhodovaním, ktoré kladie ľudí a planétu na prvé miesto pred zisky, slávu a moc.

Patick Sirel

http://vimana.life

http://vimana.life/

	Snímka 1
	Snímka 2
	Snímka 3

