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Szia, kedves Entitás! 

 

Azért kapod ezt a meghívót, mert szíved szeretetével, az energiáiddal, 

cselekedeteiddel nyomot hagytál valaki életében.  

Mivel bebizonyítottad, hogy fényed képes megváltani embertársaidat, és 

önzetlenül felemelni, segíteni őket, most egy páratlan összefogásra invitálunk;  

 

Egy nyitott, elfogadó, együtt fénylő, és 

egymást szerető  közösséghez 

csatlakozásra! 
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Mindannyian nyomot hagyunk a világban; cselekedeteinkkel, gondolatainkkal 

hatunk nem csupán környezetünkre, a pillangóhatás sokszor észrevétlen és 

visszakövethetetlen folyománya kontinenseket átívelő  impulzusként éri el 

embertársainkat. Hatunk a minket követő  nemzedékre, ilyen vagy olyan 

formán, kisebb vagy nagyobb nyomot hagyunk magunk után az univerzumban.  

De akármilyen fájó is szembenézni az igazsággal, mindannyiunk személye, 

személyes története, a hétköznapok során megélt parányi vagy termetes 

csodáink, tanulságaink, kihívásaink, diadalaink, felfedezéseink és 

tapasztalataink, egyszer csak megszűnnek tovább szájról szájra terjedni. 

Dédunokáink egyszer csak nem adják tovább történeteinket, és velük együtt, 

mi is elmúlunk nyomtalanul a galaxisból.  

 

Nálunk nem létezik jó vagy rossz 

történet. 

Igaz történetek vannak. 
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Gyere és válassz a lelkednek egy új nevet, ami számodra a legkedvesebb, és 

kapcsolódj a múlthoz, a jövőhöz, embertársaidhoz, azokhoz is, akikkel sosem 

találkoztál, azokhoz is, akikkel nem egy időben éltél! Engedd, hogy a 

történetedről tudjanak, abból tanuljanak, motiválj, ösztönözz másokat!  

 

Hagyj magad után időtlen nyomot az 

Univerzumban és mutasd meg 

másoknak is, hogy nincsenek egyedül!  

 

A www.nememind1.hu oldal azzal a céllal jött létre, hogy egy olyan befogadó, 

magasabb szinten rezgő  és együtt fénylő  (remélhető leg egyre növekvő ) 

közösséget generáljon, ami kicsit (vagy nagyon) megváltoztatja e bolygót is. 

Remélhetőleg olyan tagokat vonz majd ez az emelkedettebb tudathoz vezető  

virtuális kapu, akik érzik, hogy úgy juthatnak el felsőbb, önzetlenebb, tisztább 

énjükhöz, ha embertársaik lelkéhez kapcsolódnak, tabuk nélkül, szabadon és 

őszintén. Csak együtt fejlődhetünk, mert mind egyek vagyunk. 

Mindannyiunknak van egy felsőbb énje, akivel úgy találkozhatunk, ha 

egymáshoz kapcsolódunk.  

http://www.nememind1.hu/
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Szeretettel várunk Téged, kedves 

Entitás! 

  


