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Poul Venetianeren
3. stråle.
Guds Aktive intelligens - helligånden
Paul Venetianeren har haft mange inkarnationer her på jorden, som har været præget af velgørenhed, skønhed og kreativitet.
Han arbejder for at indvie og balancere hjertechakret og for at vi skal udvikle tolerance og kærlighed overfor
hinanden.
Han er 3. stråles Mester og står for bl.a. klodens musikalske energistråle.
Hans særlige interesse er at få mennesker til at udvikle sig ved at udfolde skønhed i alt, hvad de foretager
sig.
Han udstråler i særlig grad smaragdgrøn og laksefarvet rosa lys og stimulerer hjertecenteret.
Et af hans særområder er den detaljerede manifestering af Den nye Tids guddommelige love.
En anden speciel opgave er at hjælpe indviede med at tage den 3. indvielse.
Venetianeren Paul har haft mange inkarnationer her på jorden, som har været meget præget af velgørenhed,
skønhed og kreativitet.
Han arbejder for at indvie og balancere hjertechakraet og for at vi skal udvikle tolerance og kærlighed for
hinanden.
Hans sidste jordiske liv var som den italienske Paolo Veronese (1528-1588), en stor renæssance kunstmaler
fra Italien.
Her brød han bl.a. med de mere traditionelle og stive måder at male religiøse billeder på. Han var
overbevidst om at skønhed var den mest kraftfulde katalysator til spirituel oplysning.
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I en tidligere inkarnation var han i ægypten arbejdende som esoterisk arkitekt, hvor man bl.a. arbejdede
sammen med El Morya, og han har også haft liv som kunstner i Inkariget
Lidt uddybende omkring 3. stråle energien
Dette øje opleves roligt iagtagende og kommer det til dig i meditation eller lignende, så bliv ikke bange. Det
bliver tiltrukket af energien, som du sidder i eller har kanaliseret. Skulle du opleve dette, så opret gerne en
mental dialog med dette “øje” og den bevidsthed, der er bagved.
Blot vid, at denne bevidsthed er i stand til at opfylde dit ønske øjeblikkeligt, så bliv ikke bange, hvis din
bøn/anmodning bliver opfyldt på stedet.
Ser du en Due under meditation/andet indikerer dette ligeledes, at Helligånds energien er tilstede (i
manifestation) og hjælper til.
Fysisk er det så sandsynligt, at du ser nogle af de Deva´er - Engler der hører til under Helligåndens regi.
Det er en dejlig oplevelse, så bliv ikke bange for sådanne manifestationer og oplevelser - de er 100 % helt
naturlige og HUSK - gerne opret en mental dialog med disse dejlige og smukke manifestationer
af
Helligånds væsner
I denne sammenhæng - husk at når du har “set” en manifestation af et/flere væsener fra de indre åndelige
planer af - er dette “syn/billede/symbol” du har set, en gave til dig, som du kan benytte til (dagsbevidst) at
kontakte denne energi igen. Der kan drages en paralel til Pc´erns ikoner på skærmen. Tryk på Ikonet for
specifik program og programmet åbner sig.
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