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Spoštovana ga. Zdenka Čebašek -Travnik
Oj (ostanimo mladi, resnicoljubni)
Ga. Zdenka, v Duhu smo vsi Eno, zato spodbujam vašo pozitivno bit
(ta je duševno-duhovna), pogumno, pozorno branje tudi.

Prosimo vas, predlagamo:
- da skličete tiskovno/novinarsko konferenco; okrogle mize o tem se dogajajo.
- Upravičite poslanstvo pozitivno usmerjenega zdravstva napram mnoštvu laži,
dezinformacij
in zavajanja v zvezi z vlogo, 'obsojanjem virusov', kar je nestrokovno in negativno.
Neinformiranost, neznanje, nedojemanje stvarnosti; virologi, predstavniki vlade, govorci,
mediji, uredniki, novinarji. Organizirano neznanje, lažna empatija s kultivirano retoriko
- v tem, zavajajočem ustrahovanju jih lahko občudujemo.
Nekaj deset opazno-pomanjkljivo-poučenih oseb (nezavedno?) hipnogogično, učinkovito
upravlja z dvema milijonoma 'življa' - kvarno upravlja, distancira, disciplinira.
Z infantilno paniko se nadaljuje - po duhu ponerologije - ne bodo odnehali.
Pomanjkanje objektivnih dejstev pomeni več laži - izživljanja nižjih egov nad drugim-i.
Nekateri strokovnjaki iz zdravniških vrst so resnico-dejstva javno izpostavili.
Pogumne duše so vedno najprej križane, objemimo jih srčno, rehabilitirajmo jih.
Zgodovina opominja na manjko pogumnih odzivov.
Odlašanja povzročajo trpkost bivanja.
Pozitivni informiramo, povezujemo zdravo misleče, objektivne in aktivne
strokovnjake. 'Materialistični' del zdravstvene stroke toleriramo, prej ali slej pristopijo
antropozofski, kasneje Kristološko-kozmološki medicini - duhovnim načelom,
po katerih smo v osnovi izgrajeni, po nadnaravnem nadgrajevani.
Za pravilen razvoj človeka se trenira misli tudi s srcem, dušo, umom.
Naš Duh je tu, da vsakršno dušo spodbudi v pogumu, pravilnem, resničnem.
V kolikor ni dovolj trezvenih moči, b.p. - spoštujemo svobodno voljo.
Mi nikoli in nikogar ne obsojamo - vsak stremi svoji vlogi - k svoji usodi...
Duhovni predstavniki ljudstva nismo sentimentalni, niti je resnica prijazna.
Invociramo zapoved: ako smo pozitivni, na laži se odzovemo - z resnico, predlogi.
Marsikdo zase misli da je pozitiven a od zgolj destine pozitivnih, še tem primanjkuje
poguma.
Arhimanske (intelekt-materialistične misli), mogočne sile, negirajo duhovne znanosti,

ne zmorejo pa manipulirati s krepostnimi, posvečenimi; prepoznane, premagane so...
Grupi predanih-posvečenih je dano dovolj, da ravnovesje prevagne na paravilno.
Lahko Ti, duša je pozitivna, prepoznaš Smoter svojega bivanja in pripomoreš?
Kdor premore tak pogum, deležen je pozornosti-rešitev, tudi od mogočnih duhovnih sil.
V koliko nekdo smatra, da se pa mi duhovni v medicino oz. viruse ne spoznamo,
najprej naj samoproučuje: Človek lahko razume (torej zna) že sedaj prijateljevati
z virusi ebole, kuge, vsem živim, planeta in višje, saj je vse del stvarnosti in služi
kozmo-antropogenezi - zato spodbujamo pravilen razvoj duševno-duhovne komponente.
Človeštvo bo v tem-marsičem izzvano, številni prisiljeni dojeti, od kje izvirajo duhovne oz.
ozdravitvene moči. 'Kristus v nas' pomeni krepost, zgled - Pot, ki nagovarja tudi pozitivno
medicino.
Ta v nekem tehnološkem, farmako-koruptivno-agresivnem delu ignorira pravilne smernice.
Prisotnost, vrtinčenje laži onemogoča pozitivno delovanje, s telesom vred.
Dnevi očitnih resnic (psihologije zla) se še zvalijo, zanimivo opazovanje, učeče.
Izpostavljamo se pravočasno, nedvoumno, nesebično - za tebe človek.
Resnica lahko vznemirja, se mukoma prebija a vedno doseže cilj, duševno osvobaja.
Zanimivo, zlonamerne sile neprestano delujejo, dočim pozitivni komajkdaj, pravočasno,
odreagirajo z nestrinjanjem, naprednim znanjem, poz. predlogi.
Obstoječe zdravstvo izgublja zaupanje, razpada - je naraven proces.
Prihodnost je: postati podučen, odgovoren, razviti zdravnika v sebi, znanje, ki trka na
vrata sodobne zdravniške zbornice...
K večji os. angažiranosti naprošamo številne posameznike, da bi ljudstvo malce manj trpelo.
Vest je zveza z Božanskim, skozi nas - Ideal zdravja, bogastvo po sebi.
Dobronamerni-m pozdrav
v imenu Duhovnega vodstva - ADS in Duhovnega sveta RS
Leo Trojar, 4.junij 2020
Ga. Zdenka - Lahko še kako drugače pomagamo?
Duhovna podpora - v inspiracijo, pomoč dobronamernim dušam;
se lažje odreagira - kakor kdo začuti, se odzove ali duševno klone.
Nemški zdravniki na tiskovni konferenci v Berlinu
https://www.youtube.com/watch?v=Qdj4hRvJ3vA&feature=emb_rel_pause
https://hr.sott.net/article/26496-Njemacka-Grupa-ljekara-osnovala-udruzenjes-ciljem-da-sesvijetu-saopsti-istina-o-korona-virusu
http://www.antropozofija.org/articles/common/books/Po%20Duhu%20nacionalnega.pdf
http://www.antropozofija.org/articles/common/books/O%20pandemijama,%20Rudolf%20%C
5%A0tajner%20GA%20261.pdf
http://www.antropozofija.org/articles/common/books/Padec%20duhov%20tame.pdf
http://www.antropozofija.org/articles/pg/books/KT%20-%2021.03.2020.pdf
https://www.newfoodculture.info/QUESTIONS/3_osnovni_vzroki.html
dr. wolfgang wodarg, dr.rashid buttar in druge svetovne avtoritete - cenzura, vse se redno
odstranjuje,
Duša zavesti raziskuje samoiniciativno, proučuje, opazuje, povezuje.

