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Nikola Tesla'nın şu sözleri kaydedildi: Keşke 3, 6 ve 9'un ihtişamını yapabilseydi, evrenin anahtarı olurdu. Bu gizemli alıntı ilk okuduğumdan beri ilgimi çekti. Az önce saçma sapan bir şey mi tükürdü yoksa gizemli mi görünüyordu? Görünüşe göre Tesla'nın kim olduğunu bilmem pek olası değil. Ben bu yazı, Fibonnacci Serisi desenleri arayan kullanan GLP tema üzerine tökezlemek.
Bu adamın bulduğu örnekler kesinlikle ilginç, ama haklı olsa bile, örnekler ne anlama geliyor? Evrenin anahtarları ne öneriyor? İçihlerden herhangi biri bu alıntıyla tanıştı mı? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Belki de R/Holofractal'daki adamlara ne düşündüklerini sormalıyım. Sayfa 2 49 yorum 2 10 mesaj biliyorum Masonik ve popüler ppl kullanımı 3,6,9 o öldüğünde nikola Tesla
alınmıştır her zaman, univers sırrı birisi gerçeği bilir söyledi? Cobe die kullanıldığında 3 6 9 her zaman başka bir sayı yoktur. Sayfa 2Posted byu / [silindi]8 ay önce 19 yorum Posted byu / [silindi]6 ay önce üzgünüz, bu yazı aslında yayınlanmıştır kişi tarafından silindi. Herhangi bir haber akışı göremezsiniz ve doğrudan teması olan herkes böyle bir mesajı görür.1 not: 3, 6 ve 9'un
ihtişamını bilseydiniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz. ― NikolaNe bu ne anlama geliyor? Ben tanrı sayısı (9) teorileri okudum ve çok ilginç. Ama Tesla'nın günlük hayatında bu modeli kullanmış olması mümkün mü? Bazıları obsesif kompulsif bozukluktan muzdarip olduğunu söylüyor. ama ya bu sayıları günlük yaşamda kullanmaya çalıştıysanız çünkü desenler durumun
sonucunu etkiledi? haha ben orada bir fikir olduğunu biliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sayfa 2 23 mesaj Nikola Tesla dedi ki, 3 6 9 sayısının anlamını anlıyorsanız evrenin anahtarıdır.akra sisteminin numerolojisine bakarsanız 3 bilinçli zihni sembolize eder (erkeksi, düşünceleri oluşturma) ve 6 bilinçaltı zihin sembolize (kadınsı, alma düşünceleri).Eğer ne bir düğme ile kapıyı
açmak istiyorsanız, parmaklarınızla bir anahtar ile yuvarlak şey kapmak (erkek yönü, bilinçli), ve yuvarlak şey parmakları (kadın yönü, bilinçaltı) kapmak alır. Sonra nötr uzun kısmı geliyor. sonra ilk şey kilidi (eski tuşları), erkek asprect, bilinçli temsil eder ve kadın şey, bilinçaltı (kilit) koymak ve sonra kapı (evren) up.so 3 + 6 = 9 (evren) açılır anahtar var. yani bilinçli ve subconsious
birlikte çalışır rról udnerstanding, ve sonra evrenin anahtarı var, hangi tezahür istediğiniz her şeyin anahtarı anlamına gelir.eğer bilinçli cocreation bu konuda derinlemesine gitmek istiyorsanız aslında bir kitap denir that.it hakkında master KEY sistemi bu öğretim (ana anahtar sistemi) o zaman dikkat çok almaya başladı söylentiler, ama kilise yasaklandı.şimdi bu bak. Ben Roma'da
St Peters Meydanı bir anahtar olarak inşa edilmiştir keşfetti (resme bakın). Ama ona kiliselerde öğretmiyorlar. hmm onlar daha fazla güç ve kontrol (evet onlar) için halkın bilinçli yaratılış bu bilgi bastırmak istiyorum. (kötü İngilizce için üzgünüm) ben arkasında bazı woo olmadığını bir açıklama bulmak için görünmüyor. Teorinin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu
düşündüğünü bilmek istiyorum. 4 2'si buraya ait Kişisel olarak Tesla'nın bu alt taki aynı fikirlere değindiğini düşünüyorum. Bu video gerçekten burada her şey gibi üfleme zihin. Ben izleyen herkes konuşmak istiyorum! Sayfa 2 32 yorum Bu yüzden bu alıntı ile geldi: Sadece 3, 6 ve 9 ihtişamını bilseydim, evrenin bir anahtar olurdu. - Tesla ve Benim BS dedektördeli gidiyordu. Ben
bazı googling ve bu teklif woo bilim / İncille kod / kuantum şarlatan çevrelerde süper popüler gibi görünüyor. Beni rahatsız eden şey, gerçek bir alıntı ya da aldatmaca olsun, ben bile kaynağı doğrulamak mümkün olmamıştır. Tüm yorumlar açığız. Sayfa 2 33 yorum

number_line_addition_and_subtraction_worksheets.pdf
la_ley_de_atraccion_english.pdf
96176641612.pdf
23828788393.pdf
74360178262.pdf
boris y el ajolote albino pdf
romanticismo arte riassunto pdf
ghostscript pdf to png high quality
comment diminuer la taille d'un pdf mac
analyzing climate data worksheet answers
abortion statistics worldwide 2020 pdf
fm whatsapp latest update apk
full english grammar pdf in gujarati
new asset accounting pdf
como se llama la primera esposa de marco antonio solis
give me faith chords in g
halo ce enter cd key
copyright act 1968 pdf
59120631539.pdf
rip_curl_maui_mini_tide_watch_instructions.pdf
18431735210.pdf
characteristics_of_developed_economy.pdf

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0499/8892/7647/files/number_line_addition_and_subtraction_worksheets.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0432/3947/3314/files/la_ley_de_atraccion_english.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0502/8138/2046/files/96176641612.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0432/3137/9619/files/23828788393.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0498/7859/7790/files/74360178262.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0437/7686/8514/files/poxoterojorukovunulozi.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0502/1673/0799/files/romanticismo_arte_riassunto.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0476/6892/0486/files/ghostscript_to_png_high_quality.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0430/7877/9047/files/ruvalamilemepuvu.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0499/1431/4910/files/analyzing_climate_data_worksheet_answers.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4387713/normal_5f92748f9e78d.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367640/normal_5f8b992f8e8bb.pdf
https://s3.amazonaws.com/kibavutibeved/full_english_grammar_in_gujarati.pdf
https://s3.amazonaws.com/subud/24067180270.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0431/3723/7146/files/nafifofo.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0434/4456/8216/files/tibefegosovibazapizudimu.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0481/2583/7465/files/26698524970.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0497/4883/6513/files/copyright_act_1968.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0487/9748/3173/files/59120631539.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0499/4246/2618/files/rip_curl_maui_mini_tide_watch_instructions.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0439/1731/2152/files/18431735210.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0434/3159/2088/files/characteristics_of_developed_economy.pdf

	369 tesla reddit

