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Tudd, hogy csodálatos lény vagy.

Emlékezz  rá,  honnan  jössz:  sokkal  több  vagy  ennél  a
fizikai testnél. Abból az egészből egy részedet hoztad ide. Ez
a fizikai test arra való, hogy ezt a nyaralást - jó, hívhatod földi
életnek is - minél teljesebben megélhesd.

 

Különleges érzékelőrendszere van. Alapesetben 5 db, de
tetszés szerint tovább bővíthető vagy szűkíthető akár. Legyen
bennük örömed, hiszen ezért jöttél ide!


