Zmiana wzorca zachowań zachodzi w głębokim rozluźnieniu. art.
"orgonowa terapia powięziowa z pozytywnym Impulsem zwrotnym"

Czyli -> Jeśli Reakcja na Przestrzeń powoduje napięcie, to zmiana stosunku do tej
Przestrzeni, powoduje zmianę reakcji, działania. Zmianę tej rzeczywistości. Z nieznanej na
znaną.

Zmiana wzorca zachowań zachodzi w głębokim rozluźnieniu. W głębokim rozluźnieniu
powięziowym, tak żeby informacja mogła się poruszać sprawnie i bez przeszkód. Bez
przeszkód napięciowych lub pochodnych napięcia. Głębokie rozluźnienie Ciała powoduje
koherencje serca i umysłu, co powoduje połączenie z pulsem Świata i rezonacje z jego
częstotliwością wibracji Istnienia. Wibracji zdrowych, neutralnie rozwojowych i
wpływających na ewolucje zarówno świadomości Ciało-Umysłu, jak i całej Istoty. Naszego
Pulsu Życia do -> Życia Pełnią Życia.
Główne założenie w byciu Żywym na Ziemi -> to rozpoznać sytuacje, w której się jest,
rozpoznać swoją reakcje na nią i rozpoznać Siebie -> po co się jest w niej teraz.
Rozpoznać Sytuacje, rozpoznać swoją reakcje, rozpoznać siebie.
Zamiast -> pytania jak mam to zrobić?
Zapytaj się Siebie -> po co? to się dzieje?
po co mam to zrobić?
Po co w tym jestem?
Co mam znaleźć w tej sytuacji?
Może to przestrzeń, której nie akceptuje z szacunkiem?
Może mam pogardę dla manipulacji?
Może mam gniew na niesprawiedliwość?
Może mam obrzydzenie dla terroru i przemocy?
Może nie mogę patrzeć na chytre działanie "ofiar"? na mechanizmy działań oburzonych,
sprawców i wybawicieli?
Jak to masz, to masz to też w sobie..,.. taka przestrzeń. Taką przestrzeń schowaną. Która
gardzisz.
A w niej takie Zycie zatrzymane, które nie płynie. Nie płynie bo na to nie pozwalasz, wolisz
opiniować innych.
I w innych widzieć, to czego w sobie nie chcesz zobaczyć.
Może mam syndrom wywyższania swojej wartości? lub syndrom ponizania siebie wobec
innych?
dla takich lub innych korzyści egzystencjonalnych.
Może to ze strachu?

Może z czegoś innego.
Tak, czy inaczej bez uszanowania Przestrzeni, których nie lubisz nie będziesz mógł Żyć w tej
Przestrzeni, którą lubisz, bo Przestrzeń twoja jest zajęta "nielubieniem" i kontrolą co lubić lub
czego nie!
Kontrola Ego zabiera Przestrzeń dla Wsparcia od Losu i Życia.
Barierę Ego ma każdy z nas ludzi.
Każdy ja ma, nie każdy ją zna.
1.Rozpoznanie, zmiana stosunku do tego, co jest znane.
2.Reakcja na to, co jest w innym świetle, nowe.
3.Nowa Motywacja do rozpoznania Siebie.
4. Obserwacja sytuacji po dłuższym oddechu.
To wszystko jest możliwe, żeby zrobić to dla siebie.
Dla swojej Ewolucji rozwoju.
Dla swojego Ciała, Umysłu i całej Istoty
W końcu jesteśmy tu tylko chwile.
Jesteśmy "gośćmi" na Ziemi.
Potrzebujemy jej wibracji dla możliwości bycia Wolnymi Istotami.
Wolnymi Istotami, które wiedzą co to jest Wolność.
I wiedzą, jak innym pomóc ją odnaleźć.
Innym, którzy będą chcieli ją mieć i przyjąć.
Zanim to będzie normą.
Najpierw trzeba się nauczyć też ją chcieć i -> przyjąć jako, coś co jest Normą dla Życia i Losu
->
Dalej.

