
 

 ile Twojej energii idzie na podtrzymanie napięcia w ciele? 

Napięcia ze starych przekonań, z urazów i bólu z przeszłości, dalekiej i bliskiej.  

Napięcia z zamknięcia w polu oddziaływań zewnętrznych autorytetów, dalekich i bliskich. 

Zamknięcia z ingramów i programów zachowań narzuconych i kopiowanych podświadomie. 

 

 

Napięcia z zablokowań fizycznych, emocjonalnych i energoinformacyjnych. 

Zamknięcia w polu doświadczeń i wspomnień "napięciowych". Świadome i nieświadome. 

Ile Twojej energii podtrzymuje te żelazne kamizelki ratunkowe. 

Żelazne, zimne kamizelki nieprzyjemnych rozwiązań i "wyjść ewakuacyjnych". 

Kamizelki spinające Serce dla wyciśnięcia adrenaliny walki i ucieczki. 

Twarde opaski podtrzymujące sztywność oddychania, mówienia i działania. 

Twarde zapięcia pola Serca są teraz niepotrzebne. 

Inaczej twój Los nie może Cię wspierać, tak jak chce. 

Miłość płynie po kanałach wdzięczności. 

Nie przepłynie jej tyle pod górę, co po strumieniu szacunku do Siebie. 

Miłość jest Mocą Istnienia. 

Reszta to dodatki. 

Reszta to zabawki. 

Reszta może przyjść po esencji. 

Bez Esencji Miłości zostaje tylko reszta. Pusta reszta pozorów i wysiłków marnotrawionych. 

Bez pulsu życia, nie ma Życia. 

Bez wdzięczności, nie ma Jakości. 

Puls Życia jest w Tobie. 

Puls życia zgodny z Pulsem Świata. 

Puls Życia to Istnienie, tego co jest. 

Źródło życia jest Źródłem naszego pochodzenia. 

Jest Źródłem wszystkiego, co jest. 

Ty Jesteś Źródłem sam dla siebie swoich doświadczeń. 

Swoją reakcją tworzysz napięcia. 

Swoim działaniem je podtrzymujesz. 

Swoją świadomością możesz je rozpuścić. 

Impuls, który jest potrzebny może przyjść z zewnątrz. 

Ale to Ty go przyjmujesz albo nie. 

Ty kreujesz swoją rzeczywistość -> na wzór i podobieństwo. 

Na wzór i podobieństwo swojego Autorytetu. 

Na wzór i podobieństwo swojego Źródła. 

Na wzór i podobieństwo swojego Pochodzenia. 

Czas przywódców minął. 

Kto jest autorytetem dla Twojego Ciała? 

Ty? czy nie Ty? 



Kto jest Przywódcą dla twojego Ciała? 

dla twojego stada emocjonalnego. 

dla twojej chwili w tu i teraz.  

Zintegruj w sobie całość Siebie, od My i Taty, pochodzenia. 

Chodzenie na jednym skrzydle nie daje spełnienia i męczy. 

Pływanie w kajaku wiosłując jedną stroną kończy się kręceniem kółek w miejscu. 

I też męczy, napina i podtrzymuje napięcie, usztywnienie. Nie stoisz na dwóch nogach. 

Kto na tym korzysta? 

TY? Mama? Tato? Twoja rodzina, Twoje pochodzenie? 

Nie. 

Co najwyżej twoje "napięcie" 

I źródło twojego napięcia. 

źródło Twojego napięcia nie jest w zgodzie Pulsem Życia. 

Jest oporem do przeżycia. 

Jest czymś co Cię kształtuje. 

I uczy rozpoznawać Siebie. 

Uczy transformacji "napięć". 

Uczy wybierania reakcji i rzeczywistości. 

Ile czasu, chcesz się uczyć na jednej przeszkodzie? 

Ty decydujesz. 

Ty wybierasz. 

Gdzie jest przystanek pośredni? a gdzie cel? 

Ty decydujesz. 

Ty wybierasz. 

Co to jest walka ze sobą? 

A co to jest transformacja i szukanie dobrego nastroju? 

Ty decydujesz i Ty wybierasz. 

Czy wszystko jest połączone? 

Czy oddzielone? 

Ty decydujesz i Ty wybierasz. 

Skąd Pochodzisz i dokąd Zmierzasz? 

Ty decydujesz i Ty wybierasz. TY wiesz. 

Jeśli Ty to TY. 

Ten sam, który był, zanim powiedział Ja Jestem. 

Ten sam, który był, zanim powiedział ja myślę, ja wiem. 

Ten sam który był, zanim powiedział ja czuje, ja widzę. 

Ten sam, który był, zanim ktoś inny powiedział to w jego imieniu. 

I jego słowami, 

I jego emocjami, uczuciami, jego głosem. 

Czy jesteś dla siebie swoim autorytetem? 

Czy podtrzymujesz napięcia w sobie? 

Kto o tym decyduje? 



 

Ty? Czy idea przed tobą? 

Ty? czy twoja organizacja? 

  

Ty? czy twoi rodzice? 

Ty? czy twoje dzieci? przed tobą 

Jeśli się boisz dostać "w zęby" 

to dostaniesz. 

Jeśli się nie boisz, to Ci nie zaszkodzi. 

-> żeby iść Prosto dalej! 

Bez szacunku do siebie, 

nie zajdziesz daleko. 

Napięcie w sytuacji Życiowej 

jest potrzebne. 

Tylko po to, żeby odnaleźć 

szacunek do Siebie. 

Rozpoznać swoje pochodzenie 

i korzenie. 

Nie po to, 

żeby napinać się swoim napięciem. 

Impuls do transformacji napięcia 

jest i znaleźć go można. 

Twój wybór. 

Twoja decyzja. 

Ty i twoja Świadomość, 

To jedno ale nie zawsze to samo. 

Odnajdujesz Siebie, 

Świadomość Ciebie tez odnajduje. 

 

Jeśli się nie boisz, to nie zaszkodzi. 

 

Tu się nasz Świat nie kończy i nie zaczyna. 

Żyjemy dalej i przedtem. 

 

Jesteśmy Życiem. 

Życie Jest.  

 

Jest „Wiecznym Teraz” 

W nas.  

 

 
WIESZ TO ALBO NIE WIESZ. 

Twoja wolna wola. Twoja rzeczywistość.  


