Szukanie rozwiązań, nie problemów.
Puścić Misjonizm. Puścić Napięcie na Idealizm.
Przesuniecie środka dla swojego Przepływu chwili, w jednym oddechu a nie na bohaterskość,
heroizm, błędną rycerskość.. czy doskonałość nieosiągalnych celów dalekich i pięknych.
Puścić przekonania typu -> "zniosę więcej od innych, żeby udowodnić swoją moc, wartość..,..
szczególnie w oporze, w problemach zbyt dużych ..jestem coś wart" -> ..to sztuczna prawda, to jest
kaleczenie siebie...do przelania miary, do przejedzenia się szlachetnością zbytnią ..,..to jest, jak hak
na manipulacje dla bezwzględnych i głodnych siły życiowej -> pozorantów życia.. znanych z
podwójnego myślenia i działania, znanych z podwójnego dna sumienia i potrójnych zakładek
manipulacyjnych...oni już nie żyją swoim Życiem.. ale Ty nie musisz ich karmić sobą, -> ich wybór, to
ich wybór, to są ich emocje..,.. twoje nastroje, zależą od twoich nastawień, rozpoznania i twojego
widzenia tego, co jest.
Miarą jest to, co wiesz, że wiesz! i to gdzie jesteś, i kim jesteś ze sobą -> w przyjaźni, w zrozumieniu
Siebie czy w konkurencji?
Więcej oporu -> nie uszlachetnia! szukasz rozwiązań, nie problemów.
Daj sobie spokój z przekonaniem -> "pod ścianą dopiero działam dla Siebie" a...wcześniej dla kogo
działasz? i po co??
Znajdowanie środka w skali osiągania Mocy, Spokoju i Energii.
Przyciąganie zewnętrznego Zamiaru.
Przyciąganie Wsparcia od Losu i Życia.
Szukanie dobrego Nastroju i Obrazu, to jest Tworzenie w Zgodzie z Wyższa Wolą.
W zgodzie ze swoim Losem i Życiem.
Szukanie najlepszego Siebie, który jest i był zanim zacząłeś myśleć.
Bez zbytniej kontroli i analizy umysłowej Ego.
W Integracji z Ego.
Rozróżnienie -> pragnienia a Zamiaru.
Pragnienie, to nadmierny potencjał.
Do zdmuchnięcia przez wiatr wyrównujący, -> "wiatr sił równoważących".
Zamiar jest tak zwykły, jak i niezwykły. -> jest "wielki i prosty"
Zrównoważony i normalny jak, pójście po wodę do sklepu.
Jednak nie różni się to niczym od "chodzenia po wodzie"
Nadawania zbytniej ważności robi różnice światów.
Zamiar jest jak "ściskanie i rozprężanie" jednocześnie -> równowaga rozluźnienia w napięciu.

Szukanie rozluźnienia w napięciu, -> sprawdza się w Yiquan, sprawdza sie w Transferingu -> i
sprawdza się Życiu. Zawieranie i przekraczanie w harmonii pulsu, w koherencji.
Sprawdza się, to tak samo, jak to, że umiesz chodzić po ziemi, na nogach.
Dziwne? -> Nie. -> Wielkie i Proste <->>
Chodzenie działa.
Dobrze jest chodzić na obydwu. -> żeby nie kręcić się w kółko.
Kółko zamyka. Miłość otwiera i zawiera.
Moc pulsującego Ruchu razem z Przyspieszeniem wibracji Przestrzeni jest widoczną Siłą tworzącą
wszystko, co jest i co było -> to Moc Ruchu Życia.
Życie Jest Miłością.
Nic innego nie ma.
Chyba, że założysz, ze Ziemia jest płaska.
Nie ma Słońca, oddziaływania magnetycznego a krągła Siła nie istnieje.
Jest wirujący torus* albo go nie ma.
Ty wybierasz.

Torus -> http://www.swietageometria.info/podstawowe-pojecia?start=14
Złota Proporcja, ciąg Fibonacciego, fraktal -> http://www.youtube.com/watch?v=j0Bh8sQTkvU&feature=player_embedded

Nassim Haramein, wywiad -> https://www.youtube.com/watch?v=mw_noaw_sc4
Dan Winter, “o pentagramie I strachu”-> http://www.youtube.com/watch?v=IfWxIUlnlno
Ken Wilber, “Krótka Historia Wszystkiego” -> http://zenforest.wordpress.com/tag/teoria-holonow/
Energetyczna Koncepcja Życia i Człowieka -> doc. Marek Pilkiewicz ->
Wang Xiangzhai, Yao Zongxun http://www.yiquan.pl/articles.php?cat_id=9 http://www.yiquan.pl/articles.php?article_id=2
Informacje w związku z promieniowaniem dynamicznym Orgonu: James DeMeo, PhD i ->> dr Wilhelm Reich ->
dr Serge Kahili King o „Orgone Energy and Wilhelm Reich” ->

James L. Oschman -> http://www.energyresearch.us/
Morfogenetyczne postrzeganie i biologia przekonań a Matryca ->YT: Bruce Lipton „o samorozwoju” ->
Inteligencja i Moc naszego pola Serca, Gregg Braden YT.pl

-> The Living Matrix – Żyjąca matryca YT: napisy PL ->
genetyka a morfogenetyka -> http://davidicke.pl/index.php/artykuly/58-zdrowie-i-medycyna2/370-wielkie-klamstwo-genetyki-ujawnione.html

-> YT.pl: Rupert Sheldrake -> „Nauka – wyzwolenie z dogmatów” ->
-> Bert Hellinger, systemowe postrzeganie fenomenologiczne ->
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597775233579181&set=a.467440673279305.100065.467429766613729&type=1&theater

