
dzieci. pole energo-informacyjne, pole morfogenetyczne, pole Aka -> pole Duszy. 

 

Przeżyć dzieciństwo, jako dziecko. 

Jeśli nie pozwala się dziecku być dzieckiem, to nie można wymagać aby był dorosłym. 

 

Jeśli dziecko jest w polu krzywdy mamy, to w wierności temu polu, nie może żyć swoim 

życiem. 

 

Żeby dorosły mógł być dorosły, potrzebuje być dzieckiem i przeżyć dzieciństwo dla siebie. 

 

Inaczej -> etap dzieciństwa kroczy przed nim do starości. 

 

Najpierw dzieciństwo, 

i problemy związane z rodzicami, i Przodkami. 

 

Potem dorosłość z pamięcią dzieciństwa w Sobie, 

i z pamięcią rozwiązań problemów z dzieciństwa danego od Rodziców. 

 

Po to są Rodzice. 

 

Idealne przeszkody na drodze do osobistego rozwoju. 

Idealne trudności do przejścia w swoją Przestrzeń 

Idealne warunki dla wejścia w swój LOS. 

 

Bez gniewu, bez poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, ..bez wyniosłości. 

 

Po to są rodzice, żebyś mógł to! rozpuścić w miłości i powiązaniu z nimi. 

Twoja Dusza ich potrzebuje jeszcze bardziej niż TY to wiesz. 

 

Ty prostujesz połączenia z nimi a Serce pulsuje bardziej w koherencji ze Światem, którym 

Jesteś. 

 

Bez świadomości ciągłości Życia w sobie, nie jesteś w stanie przyjąć świadomości przeszkód 

od rodziców, jako oczywistości bycia na Ziemi. Wymiaru bólu i cierpienia do rozpoznania, i 

transformacji. Do znalezienia swojej Przestrzeni i swojego Ruchu w niej. Na swojej Drodze. 

 

Przeszkody od rodziców są, reszta jest wtórna. 

Przeszkody od rodzeństwa są, reszta jest wtórna. 

Przeszkody od Świadomości siebie są, reszta jest wtórna. 

 

Uznaj przeszkody w Sobie, reszta jest rozwiązaniem. 

 

Przyczyn zazwyczaj są trzy: energo-informacyjna, emocjonalna i fizyczna. 

Jeśli sytuacje rozłożyć na trzy siły oddziaływania, to energoinformacja idzie dalej, emocja 

spada i rozwija się nastrój lżejszy a ciało fizyczne zdrowieje i uruchamia połączenia.  

 

Samoświadomość Istnienia, tworzy Samoświadomość Bycia.  

Świadomość Życia w Sobie, tworzy Twoje Życie na zewnątrz. 

==-->>> 3 siły oddziaływania i tworzenia, żeby zrezygnować ze 

zrezygnowania i tworzyć tworzenie.  



Jeśli są trzy wymiary tu, to są też 3 siły, 3 aspekty wydarzeń i sytuacji. 

 

W Yiquan’ie to -> [np.] ruch do przodu, do góry i do środka [do wewnątrz]. 

Działanie Siły w 3 kierunkach jednocześnie. 

.. jeśli więc jest pogarda dla bogactwa w jednym aspekcie ..bo manipulacja i sztuczna 

ważność, to ta pogarda dla "pomyślności i bogactwa" w Tobie powoduje, że w 2’óch 

pozostałych, pozytywnych -> też to odrzucasz -> odpychasz tez aspekt dla swojego Życia. Od 

siebie na zewnątrz, przyciągając drugi koniec kija. 

 

Rozwiązanie -> 

Rozłożenie siły na 3 czynniki kierunku i przekierowanie jej na swoją Moc oddziaływania w 

zgodzie ze swoim Losem i Życiem. 

W zgodzie ze swoim Ruchem i Przestrzenią. 

Przestrzeń jest Twoja dana od Góry. 

Masz Prawo i obowiązek jej strzec i używać dla swojego tworzenia.  

Osobistej Rzeczywistości 

Ruch jest twój i dany od Góry. 

Masz prawo i obowiązek rozpoznać  

 

go w sobie i używać dla swojego tworzenia indywidualnego Ruchu. 

Jeśli odkrywasz wspólne pulsowanie ze Światem, to w koherencji indywidualne tworzenie 

jest oczywiste. 

  

Dobrze, jeśli Ruch w twojej Przestrzeni, żeby był twoim ruchem 

a nie wymuszeniem kogoś z zewnątrz, kto wszedł nieproszony. 

Jeśli zaczepisz się na oddawaniu ciosu, to wyrażasz emocje, która wpuszcza kogoś z zewnątrz 

w twoją przestrzeń bez czucia siebie. 

Rozłożenie wektorów Siły na czynniki pierwsze powoduje korzystny dystans do sytuacji i 

wgląd -> gdzie jest Centrum, i gdzie Siła. A gdzie emocja, nadmierne otwarcie i dziura do 

zaczepu, wytrącenia z równowagi.. i do naprawy potem. 

Szczelność reakcji jest prosta -> jeśli mniej myślisz a bardziej czujesz. 

Kierunek działania Siły nie jest wprost proporcjonalny do intencji w pierwszym rozpoznaniu. 

Rozpoznanie należy do Ciebie. 

Wybór reakcji i działanie też. 

Im szybciej wejdzie w nawyk panoramiczne widzenie, tym szybciej będzie reakcja na drugim 

oddechu. 

Rozpoznanie, tego co jest -> jest tez od Ciebie i twojego pola morfogenetycznego. 

Wszystkie lęki i pogardy wobec Świata zewnętrznego są w twoim polu energo-

informacyjnym, jeśli chcesz je przetransformować przez Serce, to w jaki inny sposób możesz 

to zrobić jeśli ich nie rozpoznasz w dualnym zwierciadle warstwy twojego świata? 

Wolność, to szybkość.  

Szybkość daje Wolność. 

 

http://www.transerfing.pl/index.php/rzeczywistosc-dualnego-zwierciadla.html?start=1


Wolność jest umiejętnością szybkiego rozpoznania sytuacji i uzyskania odpowiedniej 

postawy, nastroju do działania. Reakcja jest prosta i jest w Tobie. Odnajdź ją w Sobie! 

Zamiast reakcji świadomej ze zbiorowej świadomości -> przejście do reakcji odruchowej 

według nowego wzorca zachowań wynikającego ze swego Połączenia ze Światem. Kontaktu 

ze Sobą w górze, na dole i ze środkiem. Przejście z odruchów warunkowych na 

bezwarunkowe. Przejście z miłości warunkowej na bezwarunkową -> w Całości Istnienia, 

działania i oddziaływania.   

 

Jesteśmy Jednym Wielkim Połączeniem. Miedzy Górą a dołem. Miedzy wewnątrz a 

zewnątrz. Miedzy Sobą a Innymi. 

 

Rezonując ze Sobą w Integracji Świadomości -> więcej widzisz, więcej czujesz i więcej 

wiesz. I to wszystko -> szybciej! Fajna Wolność. Przynajmniej zaczynasz się domyślać, co to 

jest Życie bez ograniczeń fizyczności. I jak to może być bez ciężaru tej grawitacji. I o co ta 

cała zabawa ze sobą i ze światem. -> I po co?  

 

Albo Jesteś w energoinformacji,  

albo w emocji pozostajesz. 

Twój nastrój, Twój wybór. 

 

Świat fizyczny odbija się w zwierciadle twojego nastroju. 

PRAWDZIWEGO NASTROJU. 

 

Nastroju połączonego przez Serce. 

Połączonego szczelnie z energoinformacją, z Intuicją, z Przepływem Życia. 

 

Życie, tworzy Życie. 

Emocja, tworzy emocje. 

 

Samoświadomość, tworzy jedno albo drugie. 

To jest połączenie prostej wiary z wiedzą. 

 

Gdzie kierujesz uwagę i Siłę Życiową, 

Tam jest Życie lub walka. 

 

Przetrwanie, to nie Życie.  

Przetrwanie zakłada walkę i groźbę niewolnictwa. To już było, i to już znasz. 

Życie, to transformacja cienia i tworzenie Światła. Pochodzimy od Światła. 

 

Sabotowanie Siebie i tłumaczenia siebie, jakby porażka była ‘Panem i Przywódcą’, której 

trzeba się bać -> jest umniejszaniem swojej Świadomości, swoich Połączeń i Pochodzenia. 

 

 

„Na wzór i podobieństwo” kogo powstałeś ?  

 

Miłość i Siła Życiowa ma Moc Tworzenia.  

Odwaga Bycia w Życiu i swojej Przestrzeni jest dana od Góry i od Góry wspierana. 

 

Sabotowanie Siebie działa ..ale tylko na chwile, ..opóźniacze są -> ale Przepływ też Jest. 

 

Świat zewnętrzny nie jest przypadkiem, przypadkiem może być tylko zatrzymany Przepływ. 

..ale na chwile, -> nic więcej, nic mniej. Ty decydujesz. 
 


