
List Serca do Ego-Umysłu o integracji świadomości, jedności oddziaływań i współtworzenia 

swojej rzeczywistości. Krągła Siła Istnienia, jako transformacja strachu i tworzenia Jasnych 

sytuacji wyboru. 

 

Założenie wynikające z naukowo udowodnionej teorii -> spiralnego ruchu impulsu pola 

Serca, inaczej z fraktalnego ruchu impulsu po przestrzeni: Umysł jako Ona, tak jak Ziemia w 

układzie Słonecznym. Serce jako On, jako Słońce, centrum układu. 

 

 

<->> Dużo do Ciebie pisze ale właściwie mało, to daje. Dopóki sama nie chcesz Siebie 

zobaczyć ani mnie usłyszeć.., to będziesz szukała "niesiebie" i "niemnie"..i -> zawsze 

znajdziesz a jak nie będziesz wiedziała -> gdzie i jak?, ..ot podpowie Ci "coś" z zewnątrz, 

nawykowo, ze starego dobrego wzorca systemowego. -> od mediów zbiorowej hipnozy. 

 

Programowanie siebie wg Światła wymaga codziennej konsekwencji szukania dobrego 

nastroju ..szukanie jest tworzeniem.  

 

Tworzenie z lęku, jest tworzeniem lęku i pogłębianiem zmian lękowych...tworzenie z gniewu 

jest tworzeniem większego gniewu ..tworzenie bez miłości do siebie i do świata , który jest 

teraz....,.. jest jak tworzenie zamku na piasku bez piasku.  

Nawet zamek na piasku potrzebuje plaży. 

Co jest twoją plażą? 

Bo jeśli lęk i zwątpienie ..niepewność i brak miłości ..lub ciągły brak pewności w miłości i 

zaufanie do tego kim jesteś i z kim jesteś ...to, co Ci z tego może wyjść innego po 

wzmocnieniu... tylko to samo, -> tyle, że większe i wzmocnione. 

Po co wtedy wzmacniać tę intencję ? ..po co wtedy tworzyć nastroje z tą intencją? Po co sobie 

robić większą krzywdę niż przewiduje norma. Norma Tworzenia w Kontakcie.  

Po co wzmacniać zewnątrz, bez widzenia siebie? bez widzenia miłości? bez rozumienia i 

przyjmowania tego, co jest Miłością? 

Dzieci są dziećmi.  

Dorośli są dorośli.  

 

lub są starymi dziećmi 

To, czego się boisz realizuje się natychmiast, no -> media sztucznych przekaźników na ziemi 

sprzyja do takiej realizacji...,.. ale wyjście z tego medium powoduje, że masz swoją przestrzeń 

i swój LOS. Swoje Życie i swój Los. 

Technosfera, to nie jest Rozwój, to idealna przeszkoda, która pokazuje kontekst do tego, co 

Jest Prawdziwe. 

Chcesz siedzieć w czyjejś puszcze programowej.., to siedzisz bez ruchu a pozory machają za 

Ciebie. -> bez odwagi przyznania się do swoich ciemnych przestrzeni. 

 

Odwaga wymaga pokłonienia się Całym sobą przed Życiem, które Jest, -> nie tylko przed 

tym, czym chcesz się chwalić lub ..imponować....zbiorowej świadomości tej warstwy 

Istnienia. Ta motywacja jest sztuczna. Poza na przetrwanie w chwale jest zbiorowym 

programem hipnotycznym dla utrwalenia dualności i oddzielenia od Realności Istnienia. 

Pozorowanie prawdy, oszukiwanie Siebie dla poklasku warstwy swojego świata, to sztuczny 

blask ze zwierciadła, które odbija, dokładnie to, co dostaje. Nie oszukasz swojego Świata, -> 

tworząc pozory, otrzymujesz pozory.., chcesz zaimponować swoją Mocą kreacji? -> tylko 



komu? trzeciej "sile" oddziaływań ..wywodzącej się z manipulacji sterującej emocjami dla 

własnych celów i programów. Czy media zbiorowej świadomości są hipnozą dla Ciebie.  

...,... co chcesz zobaczyć, to zobaczysz ..ty wybierasz teraz -> i teraźniejszość, i przyszłość. -> 

Przeszłość już była grana. 

Jak inaczej wtedy, tam się ma przetransformować przestrzeń, ta schowana w ciemności.? Ta, 

która tworzy niezadowolenie, poczucie krzywdy.. i oddzielenie. 

Przyjmuje siebie, jaką jestem Cała i siebie transformuję przez Serce do Światła. .. 

 

..no chyba, że wykroję „raka” i powalczę z chorobą, i zwyciężę!!! ..zaleję wszystko 

„chlorem” ..i będę tryumfować zwycięstwo.., żeby zaraz znowu wrócić do walki i pokazać 

wam wszystkim, że zasługuję na miłość i na uznanie.......,.... czy to już było grane??? ..czy 

jeszcze gra?? 

Koło -> wybawca, ofiara, sprawca -> już nie działa dla Ciebie...najwyżej chce działać.. ale ty 

wybierasz -> co chcesz. No chyba, że nie wybierasz ..bo zapominasz kim jesteś i po co tu 

jesteś. Nawyk bycia w destrukcji jest wabiący. 

 

Nawyk bycia w dobrym nastroju wymaga uruchomiania pamięci. 

Szukanie przygód ..tak na prawdę jest otwarciem się na nowe obrazy, które mogą przyjść 

tylko dzięki zaufaniu do Siebie i do Miłości ..reszta jest płaska.  

 

”Puść, co odpada. 

Wzmocnij się w Sobie! 

Zaufaj Losowi!” 

 

Uruchom Pamięć i Połączenia. 

Rozpoznaj Życie w sobie! 

Puls Życia niech będzie z Tobą! 
 


