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„Napięcie w ciele” -> Życie „na oparach” Energii -> dlaczego zapominamy skąd i kim Jesteśmy?
Dlaczego Przepływ Siły Życiowej zamyka się w jednym okręgu przekonań i postaw -> bez ..
wsparcia od Losu, bez wyjścia. „Uwiązani” w polu oddziaływań znanych. Czemu tak to wygląda?
Skąd takie uczucie? Dlaczego -> „Lepsze poznane zło, niż nieznane dobro.” Życie jak piaskownica.
Jesteś tu gościem. Czy Wyjście z Piaskownicy można znaleźć? -> W zgodzie z Losem.
Jak napięcie jest ..,..nic nie znajdziesz.
Jak napięcie jest w Tobie, to.. nic nie znajdziesz
Nie znajdziesz ..ani przyjemności, ani Życia, ... ani "dokumentów" swoich i swojego "pochodzenia".
Ani Zgody.
Ani wyjścia.
Jak napięcie jest w Ciele, to mniej czujesz i smak gdzieś ucieka.
Jak napięcie jest w Umyśle, to ciało jest niewolnikiem.
Jak napięcie jest w Duszy, to Duch nie może działać dla Ciebie.
Nic nie działa.
Gdzie króluje kontrola i analiza, tam nie ma wsparcia od Losu.
Gdzie jest gniew i lęk, tam jest brak Siły a Życie stoi.
Gdzie jest zamknięcie w "starym", tam "nowe" nie przychodzi.
Jest strach.
Co zrobić jak wszystko stoi jak woda w stawie?
Co zrobić, żeby płynęła dalej?
Odzyskać Połączenia.
Ze sobą i ze Światem, który jest.
Ściśnięcie w Sobie też jest rozwiązaniem.
Ale na jak długo? Po co?
Rozluźnienie napięcia jest Przepływem naturalnym, który łączy w Całość.
Pytanie -> kim jesteś?
Czy Człowiek to tylko Umysł i Ciało?
Czy Ty to tylko kości i mięśnie?
Czy Ty to tylko meridiany i czakramy?
Kim jesteś dla siebie?
Kim jesteś dla Świata?
Znasz swoje Pochodzenie?
Wiesz, że nie jesteś tu sam?
Wiesz, że to czego nie widać Istnieje?
Wiesz, że Istniejesz razem z Tym?
Co i kto może Ci pomóc?

Kto może Ci pomóc bardziej niż twoja własna Świadomość Siebie?
Pamięć Ciebie Jest w Tobie!
Uruchom ją impulsem a znajdziesz swoje -> to czego szukasz w sobie!
Znajdziesz Potrzebę a znajdziesz Cel.
"Znajdując cel już tworzysz środki do jego realizacji"
Tylko przestaw zwrotnice na własny Przepływ Życia w Sobie.
Na zewnątrz już byłeś.
Teraz bądź w Sobie.
Dla Siebie i dla Świata.
Jako Ty.
tak, żeby "lewa ręka nie wiedziała, co robi prawa"
Rezultat zostaw Losowi.
Los to też Ty.
Ten Ty, który wie więcej.
Los jest mniej ściśnięty.
Los nie traci energii.
Los chce Żyć.
A ty?

