
A Message from Gary Douglas about Paris 

Kedves Te, aki olvasod!  

Mindig nehéz hallani, hogy az emberek milyen 

őrültségeket választanak ezen a bolygón és a 

párizsi terrortámadás rosszindulata nagyon nehéz. 

Van néhány tisztításom, amit használhatsz, hogy 

segíts ezt megváltoztatni, ha szeretnél. Kérlek, 

változtatásra használd és ne kontrollálásra. 

("It is always difficult to hear about the insanity 

that people choose on this planet and the viciousness of the terrorist 

attacks in Paris is seriously difficult. 

I have some processes that you can use to help change this if you wish. 

Please use them to change this, not to control it.") 

 Mit tettél vagy mondtál bármely életedben, ami megengedi a 

terrorizmusnak, hogy létezzen? 

Mindent, ami ez, hajlandó vagy-e elpusztítani és nem teremtetté tenni 

Isten tudja hányszorosan? 

"(What have you done or said in any lifetime that allows terrorism to 

exist? 

Everything that is times a godzillion will you destroy and uncreate it all?  

Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 9, shorts, boys and 

beyonds.") 

 Mindent, amit bármely életedben tettél, ami hozzájárul ennek az 

őrületnek a megteremtéséhez, mindent, ami ez, hajlandó vagy-e 

elpusztítani és nem teremtetté tenni Isten tudja hányszorosan? 

"(Everything that you have done in any lifetime that would contribute to 

the creation of this insanity, everything that is will you destroy and 

uncreate it times a godzillion?  

Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 9, shorts, boys and 

beyonds.") 

 Milyen energia, térűr és tudatosság lehetünk, ami megengedné, hogy 

ez soha többé nem forduljon elő a Föld bolygón? 



Mindent, ami ezt nem engedné, hajlandó vagy-e elpusztítani és nem 

teremtetté tenni Isten tudja hányszorosan? 

"(What energy space and consciousness can we be that would allow this 

to not occur on planet earth again for all eternity? Everything that 

doesn't allow that will you destroy and uncreate it all times a godzillion?  

Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 9, shorts, boys and 

beyonds.") 

 Mit tettünk életbevágóvá és értékessé az örömteli tudatlanság 

pusztításában, amit mások választanak, amit a földbolygón lévő 

tudatosság háborújának tekintesz? 

Mindent, ami ez, hajlandó vagy-e elpusztítani és nem teremtetté tenni 

Isten tudja hányszorosan? 

"(What have we made so vital and valuable about destroying the joyful 

lack of awareness that others choose, that you consider the battle for 

consciousness on planet earth? Everything that is will you destroy and 

uncreate it all times a godzillion?  

Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 9, shorts, boys and 

beyonds.") 

Remélhetőleg ez felszámol némi stresszt, mit mind érzünk. 

És belépnél mindazoknak az embereknek a terébe, akik meghaltak, és 

felszabadítanád őket entitástisztítással? 

Köszönöm a segítséget, Gary 

"(Hopefully this will eliminate some of the stress that all are feeling. 

Also, will you tap into all the people that died and set them free with the 

entity clearings? 

Thanks for the help, Gary)" 
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