Potrzebujemy pośredników do Boga, jak zus'u do
emerytur. [14 luty i 29 lipiec 2014]
Jeśli pieniądze są najwyższą wartością, to niewolnictwo kwitnie.
ale nie wszędzie.
-> jest taki kraj Bhutan, kraj w którym ważniejsze od wskaźnika PKB jest zadowolenie
mieszkańców i wskaźnik rozwoju ich szczęścia narodowego -> czyli na Ziemi jest to możliwe
<->>
Możliwe wtedy, jak manipulacja pieniędzmi przestaje być uzależnieniem.
Możliwe wtedy, jak wiesz skąd jesteś i pamiętasz po co tu jesteś.
Inaczej wchodzisz w hipnozę medialnej świadomości zbiorowej i przestajesz żyć swoim
Życiem, dla swojego szczęścia.
Jak to się dzieje, ze zapominasz i nie możesz odzyskać pamięci swojego pochodzenia i celu tu
istnienia.
Złość na rodziców jest filtrem pierwszym.
Uwielbienie rodziców jest filtrem drugim.
Zazwyczaj, jak jest problem z jednym z rodziców, to jest to problem z obojgiem, tylko jeden
jest świadomy a drugi niekoniecznie. To filtr trzeci. Tak zwane odwrócenie ważności i wzoru.
Pierwotny kontakt z rodzicami i rodzeństwem, tworzy wtórne sytuacje powielające te wzorce.
Pozorne kontakty bez miłości i zrozumienia, tworzą pozory pozorów.
Tworzą zamknięte pudełka w pudełkach. Wtórne sztuczne zachowania. Nie dające spełnienia.
Nakręcające się nawzajem w zamkniętej pętli sztucznej rzeczywistości.
Gdzie zazwyczaj wyznacznikiem szczęśliwości jest ilość zgromadzonych pieniędzy.
Ekwiwalent finansowy, zamiast miłości i szacunku dla Siebie, dla rodziny i Przodków?
>..jak??
"Świat zabawek materialnych" wyznacza prestiż i rozwój cywilizacyjny.?
??? ale jak, to się stało,.. i czemu tak dzieje się -> naprawdę, ->> w tu i teraz.
Skąd te wzorce rozwojowe takie są teraz? Komu one służą? ..i po co?
Kto na tym korzysta? Kto traci? Jak to rozpoznać w sobie?
Czemu kupiec ma się porównywać z pięściarzem?
Czemu ksiądz ma tworzyć wirtualną księgowość ? a demokrata sprzedawać swoje ciało?
Czemu, żeby zyskać głosy, trzeba kłamać obietnicami wyborczymi?
Czemu kłamstwo i manipulacja słowem, i duchem stała się „oczywistą oczywistością”?
Czemu interes jest przed duchowością i Prawdą.?
Przecież w Polsce prawie wszyscy są katolikami, czemu sobie nie zadają takich pytań.?
Słuchanie radia bez zrozumienia też nie pomaga. Modlenie się według czyjegoś wzorca,
buduje czyjś wzorzec. Powielenie czyiś wzorców zakopuje własną tożsamość.

A bez czucia swojego Serca, bez Kontaktu z Przodkami i Górą -> jesteśmy oddzieleni i mali.
A przynajmniej w to wierzymy, to wiemy, czujemy i to przyjmujemy za prawdę, tworząc
własną rzeczywistość z projekcji myślowej, tożsamej z przyjęta informacją. Uczucie
umysłowe jest z zgodzie umysłem Serca, to powoduje rzeczywistość, taką, jaka jest.
Pierwszy Powód zatkanej pamięci pochodzenia i blokad Świadomości: kontakt z Rodzicami i
rodzeństwem. Błędna interpretacja roli rodziców, rodzeństwa i potem własnych dzieci.
1. Mama: Miłość bezwarunkowa, Dusza. Czysta wartościowość, szacunek do siebie i
godne poczucie przynależności. 1 czakram.
Mama jest najlepszym nauczycielem do przełamywania swoich własnych lęków pierwotnych.
Do wynajdywania, świdrowania ich aż do przełamania granic w sobie i do wyjścia na
zewnątrz z niewolnictwa lęków. Własnych i od mamy. Lęków niepełnosprawności i
niepełnowartościowości siebie, jako Istoty godnej zaufania i Przynależności.
Lęków warunkowych, rezonujących. Aby zrozumieć, ze Miłość jest bezwarunkowa. Mama
kocha Cię bezwarunkowo. Tak jak kocha Świat. Pójdzie spać, dopiero wtedy, jak Ty zaśniesz.
Wcześniej będzie szukała w sobie spokoju, żeby Ciebie nim otulić, tak jak otulała ją jej
Mama. Niemowlę wszystkiego nie może pamiętać świadomie ale podświadomość i ciało
twoje zna i pamięta to uczucie. Podświadomość ma ten zapis w sobie.
Jeśli myślisz, ze mama kocha Cię za coś, to jeszcze nie wyszedłeś z tego lęku -> warunkowej
miłości. ..i twoja miłość bezwarunkowa do siebie kuleje.. a to znaczy, że będziesz chciał
udowodnić swojej mamie, swoją skuteczność w świecie, nie widząc, tak naprawdę ani siebie,
ani swojej Mamy. Wtedy twoje wartościowanie siebie jest warunkowe. Nie widzisz
rzeczywistości, zaślepiony udowadnianiem swojej mocy i potrzebą zasłużenia na
przynależność.
Tak, jak i Ona wcześniej miała z tym problem, z rzeczywistym widzeniem tej zależności ..to
jest powielanie wzorca zachowania bez ewolucji.. -> a z tego nie ma Siły więcej, ani dla
mamy, ani dla ciebie. Lęki się transformuje przez serce, po to żeby było więcej Siły Życiowej
i dla Ciebie, i dla mamy, <->> i od Przodków i dla Przodków, jeśli trzeba.
Program warunkowej miłości jest pozorem tego świata. Jest programem do zrozumienia i do
zdjęcia. Przy dochodzeniu do prawdy, okazuje się często, że powody, które trzymają fałszywe
programy przy życiu, są wywołane strachem o przeżycie. A sam strach jest wtórny,
irracjonalny i pusty. Zwykła myśl do rozpuszczenia, która bezczelnie wymaga od Ciebie
uwagi i twojej energii. ..żeby pożyć twoim kosztem, sama nie ma kontaktu ze Źródłem.
Prawdziwy lęk jest tylko jeden -> przed NAGŁYM HAŁASEM.
Niektórzy jeszcze mówią, że przed śmiercią.
ale przecież śmierć nie istnieje, jest tylko zmianą stanu świadomości.
I tej śmierci się boi ego. Braku kontroli i bólu chaosu.
Ale śmierć ego też nie istnieje bo wszystko, co wytworzyło ego, idzie dalej za duszą, jako
zapis energoinformacyjny. więc ego tez nie powinno się bać i warto to sobie uświadomić, że z
chaosu w końcu wyłania się Porządek. I to jest prosty i zwykły fakt biologiczny i
epigenetyczny. Pole morfogenetyczne istnieje naprawdę a boson Higgsa jest udowodniony i
nagrodzony Noblem.[wcześniej, orgon dr.W.Reich’a, eteroid inż Rychnowskiego,..dr Lakhovsky, Tesla, Schauberger]

Strach zabiera energie potrzebną do tworzenia ze świadomości mocy tworzenia.
Tworzenie ze strachu pogłębia tylko strach i karmi jego źródło.
wiec mało to jest komfortowa sytuacja.
No chyba, że polubisz tak strach, że bez niego nie wyobrażasz sobie siebie. ale z
doświadczenia wiem, że bez strachu jest dużo! więcej Siły.
I strach pomaga tylko do rozruchu. Dla życia jest oporem do rozpuszczenia a nie trwania
razem, jako autorytet zewnętrzny.
Mama tego uczy jak przejść przez stare lęki, jej lęki i jej mamy, jej rodziny, Przodków. Jak to
rozpuścić przez Serce, żeby moc iść do przodu i do Środka. W zgodzie z Losem, Życiem i
harmonią Przepływu.
Dziecko ma swoje lęki, które idealnie rezonują z lękami Mamy. Jeśli dziecko poradzi sobie z
lękami mamy, wtedy tez poradzi sobie z lękami od Świata zewnętrznego. <->> Bardzo dobry
trening.!
Złość na ten trening nie daje nic oprócz straty czasu. ..i więcej strachu z niczego, zamiast
Życia we wszystkim -> wiec opłaca się mało.
2. Tato: Ruch, Duch i skuteczność w działaniu. Spokój i Siła. -> 2 czakram.
Kreatywność ze świadomości tworzenia. a w połączeniu z miłością bezwarunkową od
Mamy -> daje Pełnię Siły i Tworzenia.
I wtedy jeśli dziecko niedogadane jest z tatą i to obojętnie z jakiego słusznego powodu. I z
jakiej wierności lub ważności. Jeśli nie ma przepływu miłości między nimi, to kłopot z
wyrażaniem się w Życiu pozostaje. Nic nie daje spełnienia. Nic nie daje spokoju. Nic nie daje
Siły. Wszystkiego jest za mało. Wszędzie tylko tryumf zabija sukces. ..a zadania się nie
kończą. I uzależnienia się zaczynają, a udawadnianie swojej mocy zabiera czas i siłę.
Tato jest dla ciebie idealnym trenerem przerabiania lęku związanego ze swoją skutecznością
działania, z osiąganiem i puszczeniem rezultatu Jeśli On nabija się z Ciebie lub drwi, czy
krytykuje a ty sobie z tym radzisz, to poradzisz sobie też z opinią świata zewnętrznego.
Dajesz sobie wtedy prawo do swojego działania według własnych talentów. Dajesz sobie
prawo do swoich celów, swojej odpowiedzialności i swoich pomyłek.
Inaczej żyjesz życiem kogoś innego ze strachu przed osobista porażka i zewnętrzną opinią.
Inaczej jesteś samotny i słaby, goły i biedny -> bez zawierzenia wyższym Prawom.
Inaczej, musisz manipulować sam sobą. A potem światem. A na koniec świat tobą manipuluje
w wierności twojemu odbiciu w kwantowym zwierciadle. I potem z powrotem powielokroć,
..itdalej w pętli zamkniętego pola. ..Aż złość na rodziców minie. ..i nie będzie już kłuła. Ani
świadomie ani nieświadomie.
Przestanie więzić w roli ofiary, wybawcy czy kata.
Nie będzie „kazała” udowadniać swojego istnienia i źródła. Złość jest blokadą do
rozpuszczenia i transformacji przez Serce. Złość pokazuje, co nie pracuje u Ciebie w
Przepływie. Pokazuje Ci, gdzie nurt Życia zwalnia bo są przeszkody.
Złość, lęki, urazy, wstyd.. to wszystko myśli, ingramy i programy, które mają tylko taką moc
jaką im nadasz ty. Ale jeśli wiesz, że one wszystkie były potrzebne dla rozwinięcia twojej

Siły i Świadomości, to mogą odejść i nie blokować twojego Życia. Wtedy warto też wiedzieć,
ze pole elektromagnetyczne Serca jest 5000 razy silniejsze niż pole mózgu. I każda myśl
lękowa czy negatywna dość szybko rozpuszcza się w tym polu i transformuje do uzdrowienia.
Ty decydujesz. Ty znajdujesz rozwiązanie dla Siebie. a Świat się cieszy razem z tobą. I wtedy
to jest pozytywne sprzężenie zwrotne! gdzie wszystko staje się prawdziwsze, mocniejsze i
Jaśniejsze. bez szczelin.
W Przepływie!
Umysł podświadomy jest większy i starszy niż świadomy ale działa automatycznie.
Potrzebuje umysłu świadomego do przemiany oprogramowania i zgody na ewolucje.
Inaczej mówiąc jest potrzebny do integracji mózgu i serca. Bez tej integracji brakuje
świadomości połączenia sił wspólnych, żyjących w jednej Istocie. To tak, jak starszy brat nie
chciałby pomóc młodszej siostrze, która się topi w obawie przed jej konkurencją późniejszą.
Były takie sytuacje w rodzinach królewski, kiedy bracia się zabijali w walce o tron ale były to
chore sytuacje systemowe, które w końcu, wcześniej czy później kończyły się upadkiem
ważności. I brakiem Siły Życiowej w rodzie lub w drzewie rodowym.
3. Rodzeństwo. Przerabianie lęku przed konkurencją, konfrontacją i poczuciem braku
ważności ->> już bez używania kontekstów dawanych od rodziców. Lęk przed
możliwością równej relacji partnerskiej. Czakram 3.
Lęku przed obnażeniem swojej wartości. Przerabianie lęku przed opinią od rówieśników.
Przerabianie lęków związanych z zaufaniem do relacji przyjacielskich, biznesowych czy
wspólnych działań sprzyjających obopólnym korzyściom, na równych prawach.
Bez wyrównania relacji w rodzeństwie, zazwyczaj relacje wtórne z przyjaciółmi,
współpracownikami czy ze wspólnikami są wyrazem pierwotnej relacji z bratem lub siostrą.
Wszyscy jesteśmy dla siebie nauczycielami. Najpierw w rodzinie pochodzenia, między sobą
się szkolimy nawzajem, żeby potem w warunkach zewnętrznych poradzić sobie ze Światem,
który jest poza domem.
4. Dzieci dla rodziców. Widzenie siebie okiem i umysłem Serca. Widzenie siebie Sercem
Dziecka. Pogodzenie przeszłości z teraźniejszością. Czakram 4. Wszyscy jesteśmy
dla siebie nauczycielami, dzieci dla rodziców, są tymi najlepszymi. Co widzimy we
własnych dzieciach, gdy te nas denerwują?
Pokazują nam wszystko, co jest w nas schowanie, niewyrażone, potłumione, czasami ->
dlatego właśnie, tak łatwo złościć się na dziecko. Szczególnie, jak jest się tego
nieświadomym. Nieświadomym tego, że tak naprawdę złościsz się na samego siebie, tego,
którego nie chcesz lub nie możesz zobaczyć. Albo nie chcesz sobie na to widzenie siebie
pozwolić z jakiś tam słusznych lub ważnych powodów racjonalnych, bardziej lub mniej.
Niespełnione obietnice, niezaspokojone ambicje, stłumione żale, stłumione uczucia, poczucie
winy, poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości, gniew na coś.., lęk przed czymś ..to
wszystko dostają dzieci od rodziców, w spadku i od razu. I jeśli rodzić nie oczyści swojego
Serca z jakiegokolwiek własnego poczucia niepogodzenia się z Losem, to będzie dostawał od
dziecka sytuacje analogiczną, bliską tego wzorca pochodzenia, który drażni jego samego.

Jaki masz kontakt z dzieckiem o przeciwnej płci niż własna, taki potem masz związek
partnerski, ten sam w innym etapie lub przyszły. Jaki masz teraz rodzaj kontaktu z dzieckiem
tej samej płci warunkuje twoje przyszłe relacje ze wsparciem od świata zewnętrznego,
przyjaciół i życzliwości serc ludzkich. I odwrotnie dla dzieci, to działa tak samo. Wszystko
jest połączone a my właściwie jesteśmy przez cały czas częścią Połączenia i całością
oddzielnie. Jednak znając ciągłość przepływu Życia i uznając jego Połączenia warto być z
nim w Kontakcie. Reszta jest tylko dodatkiem do tego głównego Kontekstu.
Wszystko co blokuje Życie, może się rozpuścić w Miłości bezwarunkowej.
Wszystko może się udrożnić w Ruchu Miłości od dziecka do rodziców i odwrotnie.
Wszystko może być w Wyższym Porządku i harmonijnym Przepływie.

Tylko, trzeba wiedzieć, że umysł bez serca jest małym „procesorkiem” a serce bez umysłu
jest Olbrzymem bez przewodnika. Razem natomiast mogą być w Przyjaźni i przejawiać się
czystą Świadomością, Siła i Spokojem. Bez ograniczeń i bez pośredników.
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można wierzyć w przeszkody, można wierzyć blokady,
można wierzyć w pośredników,
i -> Według wiary niech Ci się stanie.
Wiesz, to co wiesz i nic innego nie ma.
To w co uwierzysz, ze jest prawdą istnieje.
Uwierzyć, co znaczy przyjąć za prawdę.
Umysłem i sercem.
Jeśli wierzysz w zło lub obawiasz się go,
to masz je na przodzie swojego istnienia, jako przywódcę.
To na gwarantują religie, wiarę w karę i groźnego Boga
..wiec dziwny, to zapis nie jest ale bez prawdziwej transformacji trwa nadal.
I jest przewodnikiem dla reszty Ciebie.
Zawsze znajdzie jakieś niezadowolenie z tego, co jest.
Przez z to zawsze można stworzyć więcej niezadowolenia.
Tworzysz, to co uważasz za prawdę.
Nie zawsze wiesz, co w tobie uważa się za prawdę, co to jest i komu to służy.
Ale jak to rozpoznasz częściej, to łatwiej jest rozpoznać siebie.
"Zrezygnuj ze zrezygnowania z Siebie, zacznij tworzyć swoje Tworzenie.
W zgodzie z ruchem Życia, Miłości, w zgodzie z Losem do Spełnienia.

