"If you want to go fast, go alone. If you want to far, go together." – African proverb.
“ Samemu idziesz szybciej ale w parze dalej” -> czyli porównanie samotności „ego” do jedności
Duszy i umysłu lub serca i mózgu -> czyli ->> poniżej rozważania w związku z integracją
Świadomości w sobie. Integracją Ciało-Umysł <->> Serce. I różnice tworzenia rzeczywistości z
poziomu świadomości dualnej a Świadomości jednorodnej ze Źródłem istnienia i pochodzenia.

Oszukiwanie siebie a bycie w Prawdzie.
Pragnienie, nie jest zamiarem.
Zamiarem, żeby mieć i Być.
Miłości nie brakuje.
Brakuje przyznania sobie prawa do Życia.
Na luzie, bez udowadniania swojej Mocy.
bo Moc już jest dana.
Dom już jest.
Jest dany od Góry.
Zawsze był.
Zanim pamiętasz.
Złościsz się, jak mówię Ci o miłości.
Złoszczenie się jest tu oszukiwaniem siebie.
Co jest Prawdą a co nie jest?
Jeśli jesteś zły na to, co jest,
to jesteś gdzie? w Prawdzie.?
Nie, niekoniecznie.
Jesteś w złości.
Jeśli jesteś niezadowolony z tego, co jest.
To gdzie jesteś?
Jeśli oszukujesz się, to gdzie jesteś?
Świat daje Ci dokładnie to, czym go widzisz.
Czyli tym, gdzie wtedy jesteś w sobie -=> złością, niezadowoleniem i oszustwem.
Dokładnie to, co myślisz i czujesz o sobie, i o nim.
Naprawdę!. -> i tak ->> na prawdę.
Nie, na -> potrzebę!! osiągnięcia celu.
Może kiedyś tak było, teraz tak nie jest.
Tamto już było i nie działa.
Potrzeba niezaspokojona, nie jest motywacją do stworzenia nowego.
Stworzenie nowego, to wejście w "nowe".

Wejście w nowe i bycie w tej przestrzeni, z wdzięcznością.
Jeśli ona jest dobra dla Ciebie i dla Świata, to bycie w niej jest przyjemne.
Jeśli nie jest, to nie jest.
Manipulacja sobą nie jest przyjemna.
A jeśli jest, to nie jest Prawdą.
Albo tworzysz w zgodzie z Losem.
albo w zgodzie z planem.
Plan, to nie to samo, co Istnienie.
Istnienie wychodzi poza plan.
Inaczej Świat byłby płaski a ty byłbyś prostą kreską.
I niczym więcej.
Jest inaczej ale twoje Świadomość słucha Ciebie.
A Ty albo to wiesz i pamiętasz albo rysujesz punkciki i kreski na płaskiej kartce swojego
planu.
Trzeci wymiar wymaga odczuć realnych. Szczególnie teraz realnych.
Inne są oszustwem i oszustwo dostajesz z powrotem, teraz szybciej.
I to jest właśnie Ewolucja.
Dostajesz szybciej zwroty.
I te dobre i te złe.
Widzisz "złe" bo przywykłeś widzieć zło.
Na złych obrazach, w ich tle widzisz Siebie, jako tego dobrego.
Ale to złudzenie, specjalnie sprowokowane dla twojej ewolucji.
Spreparowane ze szczegółami, tak żebyś w końcu załapał, że ten podział na dobro i zło nie
istnieje.
Istnieje tylko twoje wyobrażenie na ten temat.
I to wyobrażenie na ten temat tworzy twoją rzeczywistość.
Nic więcej, nic mniej.
Oto i cała pułapka kontekstu.
PUŁAPKA EGOCENTRYCZNEGO ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI. czyli pozornego pozorowania
pozorów prawdy.
Z jednej strony wszystko wiesz i widzisz -> na nowo.
Z drugiej strony reagujesz ze starego automatu przekonań. typu -> wygrana, przegrana
..,..nagroda, kara itd.., -> ile wtedy idzie na marne? -> Energii i czasu?
Jest, jak w hierarchi, <->> a nie w holarhii. Jak w konkurencji -> w porównywaniu wartości,
->> bez szacunku dla etapu zmiany, dla przeszłości. Bez wglądu, że każda epoka ma swoja
wibracje do przejścia i bez tego przejścia nie ma następnego początku.. -> nowego!
 wiec po co widzieć wszystko na nowo?
żeby "cierpieć i cierpieć przywykać" ? „..żyć aby upadać i ..wstawać by znikać*”?

Może i tak, ..tylko dla kogo?
Bo dla siebie chyba nie.
Będąc w Przepływie jesteś Spełniony
Na początku i na końcu. I cały czas bez porównania, z nikim i niczym.
Faktycznie bez Miłości, to jest niemożliwe bo Miłość jest tym Przepływem.
Jeśli jej Przepływ jest zablokowany do Ciebie -> od Mamy, czy od Taty, to będziesz winiła
cały Świat o swoje Życie.
I Świat Ci odpowie, obwiniając Ciebie w zgodzie z tym, co czujesz.
Z tym, co czujesz do niego, do rodziców, do siebie.
Powiesz -> ale czy to jest sprawiedliwe??
No.. -> jak załapiesz, to tak. <->> Sprawiedliwe, jak Prawda.
Jak nie załapiesz, to będziesz dalej tworzył pozory pozorów od porażek do tryumfów.
I tyle, to ci da ile z tego zrozumiesz, że działa.
Siła, która Jest.
Tworzy z tobą według twojej wersji prawdy.
Prawda, która Jest.
Nie zawsze jest Twoją prawdą.
Jak znajdujesz! Siebie, to tworzenie jest dodatkiem.
Jak tworzysz siebie według planu, to w pewnym momencie brakuje tam Ciebie.
A jak brakuje tam Ciebie, to skąd wziąć materie?
No chyba, że chcesz się dać okradać dalej, dla -> nie swoich celów ewolucyjnych.
Wiadomo, że można to robić pokoleniami ..całymi...ale czy teraz, też?.
Tamto "teraz" już było.
I albo to wiesz albo znowu zaboli.
Bycie okradanym z własnego wyboru jest dość masochistycznym zajęciem.
..ale to tylko opinia.
czym się kończy wojna na opinie -> stratą czasu.
a Czas jest czyj?
-> bardziej tego, kto wie i czuje, że Jest?
Czy bardziej tego, kto widzi różnicę pomiędzy wczoraj i dziś?
To porównanie nie ma sensu. Tak samo, jak porównywanie się z innymi wersjami siebie.
Z tego pasma oddziaływań, może wyjść. tylko to samo. Następne porównanie do czegoś lub
kogoś.
A w Świecie porównań nie ma ani Wolności, ani Miłości, ani Spełnienia.
więc może już warto z niego wyjść i zacząć inaczej o sobie myśleć i czuć.
Szybkość reakcji na pozorowaną rzeczywistość daje Wolność wyboru tej rzeczywistości.

-> w następnej chwili jest rezultat.
Żeby następna chwila mogła być i zaistnieć według nowego wzorca Porządku, to trzeba
załapać, że stary porządek był chwilą -> a nie wiecznością. I te proporcje są odwrócone
specjalnie. Specjalnie po to, żebyś mógł odkryć to na nowo i na nowo siebie zobaczyć od
początku.
Bez miłości do siebie będzie trudno to przyjąć więc lepiej zadbać o siebie i ja znaleźć z
powrotem.
Czy jest to możliwe? Tak samo możliwe, jak niemożliwe. Ty to wiesz. I jak chcesz, to
wykorzystasz to dla siebie lub zapomnisz i będziesz znowu tracił swój czas tu, na
przypominanie sobie tego samego po raz ..1000'czny.
Twoje jest teraz i tu.
"I wszystko możliwe dla tego kto wierzy" i "Odnawiajcie się przez odnawianie umysłu" ->
cyt:-->>
(23) Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.
(Ew. Marka 9:23, Biblia Tysiąclecia)

więc ->
(2) Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i
co doskonałe.
(List do Rzymian 12:2, Biblia Tysiąclecia)

i ->
(7) Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
(Ew. Mateusza 7:7, Biblia Tysiąclecia)

bo pamiętając o sobie i dając sobie pozwolenie na Życie ->
(38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
(Ew. Łukasza 6:38, Biblia Tysiąclecia)

nie bójcie się prosić siebie o swoją Świadomość ->
(9) Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam.
(Ew. Łukasza 11:9, Biblia Tysiąclecia)

..i jeszcze raz -> Serce i umysł w zgodzie -> to dusza się cieszy a umysł zaciera ręce ->
Jedność duszy i umysłu -> Przepływ do Życia Pełnia Życia <->>
(19) Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.
(Ew. Mateusza 18:19, Biblia Tysiąclecia)

no bo -> .. Góra Jest z nami tu ->

(2q) i że są synami najwyższego, żywego Boga, który dobrze kierując zarówno nami, jak
też i naszymi przodkami, królestwo nasze najlepiej utwierdza.
(Ks. Estery 8:2q, Biblia Tysiąclecia)

-> no właśnie tak, dopóki ego nie pęknie albo się nie zrównoważy, ..to może być ciężko ale >
(6) Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego.
(Ks. Psalmów 82:6, Biblia Tysiąclecia)

..,..
bo bariera ego , strefa „komfortu” ego->
(9) Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na
podobieństwo Boże.
(List Jakuba 3:9, Biblia Tysiąclecia)

i rożne ..czepliwe zewnętrzne autorytety bardziej i mniej medialne ->
(15) Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka
występuje inny kapłan,
(List do Hebrajczyków 7:15, Biblia Tysiąclecia)

ale przecież ->
Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga
stworzył go;
(Ks. Rodzaju 5:1, Biblia Tysiąclecia)

..no i tyle. właściwie to starczy. ..ale napisane jest dużo więcej na ten temat.
podobno -> ..Każdy znajduje tylko, to co ma w sobie, nic więcej, nic mniej.
Można dodać, czy wiesz co masz w sobie?
albo czy zawsze wiesz co masz w sobie?
Można to odkryć Siebie dla samej radości odkrywania.
Albo dostać w łeb.. i odkryć niechcący, niby przypadkiem.
Znowu Ty wybierasz.
Świadomie lub nieświadomie ale Ty.
Dzięki Twojej Energii, dzięki Twoim połączeniom wszystko dzieje się.
Sterowanie swoim myślowym strumieniem projekcyjnym, to wartość twoja.
Jeśli oddajesz ją przykrej emocji, nawykom powiązanym, to oddajesz siebie w inne źródło.
Źródło emocji i urazy nie urodziło Ciebie.
Bez Świadomości swojego Źródła pochodzenia i źródła wszystkiego, co jest można, co
najwyżej stracić tożsamość. A tworzenie bez tożsamości jest aktem bardziej rozpaczy niż
Miłości. -> wiec z pustej rozpaczy nie może wyjść Pełnia i Moc.
właściwie to wszystko jest proste -> z czego tworzysz, to powstaje.
Przyznanie sobie Życia, powoduje że Zycie płynie przez Ciebie i w tobie.

Ale to przekonania o sobie tworzą nawyki działania.
Dopóki nie wypełnisz siebie do końca Światłem swojej Świadomości danej od Góry, dopóki
naprawdę nie pogodzisz się ze sobą i swoją rodziną, dopóty będziesz udowadniał sobie i
Światu, ze jesteś godzien tego, czego już dawno byleś udziałem.
Udowadnianie sobie codziennie, tego samego jest jak resetowanie pamięci komputera i
naprawianie do wieczora. Codzienne odzyskiwanie danych z powrotem. Tak tez można ale
ile czasu? Ile pokoleń? Ile wcieleń?
Przecież ziemia teraz przechodzi prze równik galaktyczny.
To po co teraz tu jesteśmy?
żeby się resetować? <->> czy żeby się odnajdywać?
Na jakich programach "płyniesz" w Życiu.
Płyniesz czy trzepoczesz rękami w kółko? na około zewnętrznej idei.
Co jesteś w stanie puścić, żeby Żyć Pełnia Życia?
Czy z własnym nurtem jest łatwiej? Kto o tym decyduje?
wiesz? pamiętasz? <->> Co jest możliwe dla Ciebie?
Dusza ma Ciało? Czy Ciało ma Dusze?
Co było pierwsze, ciało? Czy Dusza?
Szukaj siebie, odkryj Siebie i Bądź w Sobie.
Co Duch wypełnia, to Ciało-Umysł -> jest.
Przychodzimy na Ziemie, żeby …„kupić wodę w sklepie” -> zadanie proste i wielkie.
Wystarczy -> nie ścigać się do sklepu wyrywając sobie pieniądze i podstawiając nogi.
Przejść od punktu „A” do punktu „B” bez zbędnych emocji, porównań i złudnej konkurencji.
Nie zaczepiając się na blichtrze i sławie, jako podstawie oceny swojej wartościowości.
Wyznacznikiem Świadomości własnej jest Spokój i Energia.
Tożsamość buduje się w oparciu o swoje poczucie Jedności ze Światem zewnętrznym.
Inna tożsamość jest programem lub czymś innym do przejścia od wewnątrz do zewnątrz.
Od punktu „A” do punktu „B”. Muzyka to dźwięk miedzy nutami. Muzyka, to TY. Tylko te
nuty trzeba zobaczyć. -> żeby siebie rozpoznać. W każdej chwili danego sobie czasu. I tego
Ci życzę codziennie, tak jak i sobie.
Każdy nuty ma własne ale idą z tego samego Źródła. I to jest dobre!!
Wszystko wypływa ze Źródła przez Serce, tylko ty możesz to zatrzymać lub Puścić. Środek
możesz znaleźć tylko w środku Siebie, reszta jest opinią. Opinia rozdziela, Środek Łączy.

* Człowiek, ”..który czuje, by cierpiał i cierpieć przywykał, Walczy, aby upadał, a zyje, by znikał.” z
”rozmaite pisma” Ludwika Kropińskiego

