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E-boook napisany z myślą edukacji na temat świadomości ludzkiej, natury

zachowań w związku z filtrami jakie posiadamy. Omawiamy obszary

ludzkiego aparatu funkcjonowania opisując pojęcie ludzkiej świadomości,

tego czym jest, skąd wynikają różnice w dostępie do skutecznego działania

i podejmowania pewnych, skutecznych decyzji. 

Kolejny, drugi obszar to nasze filtry. Poprzez filtry odczytujemy otaczającą

nas, manifestującą się rzeczywistość.

Od ich pracy zależy jakość naszego życia.

Omawiamy najważniejszy filtr, wśród naszych filtrów postrzegania

rzeczywistości - Emocje.

Jednocześnie wymieniamy główne filtry ludzkie.

W e-booku zebraliśmy publikacje z naszych książek:

„Technika Transformacji. DNA Transformacji”

„Technika Transformacji. E - Vademecum o naturze emocji”

Oraz audiobook:

„Go BiG. Czyli Transformacja na śniadanie”

E-book „FreeBook One. Mechanizmy dekodowania rzeczywistości” dostępny

jest również w wersji audio, czyli jako audiobook.

E-BOOK 
MECHANIZMY DEKODOWANIA
RZECZYWISTOŚCI
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CO TO ZNACZY? 

To znaczy, że coś, co jest oczywiste dla jednych ludzi, nie musi i nawet nie

może, nie ma prawa być oczywiste dla innych. To znaczy, że nie każdy ma

ten sam dostęp do informacji. 

To znaczy, że są Mistycy, którzy wiedzą o wiele więcej niż inni ludzie. Są też

ludzie, których królestwem jest umysł i ci wszystko chcą zrozumieć, a tylko

to, co logiczne i wymierne, ma dla nich sens. 

I są ludzie, którzy nie należą ani do tych pierwszych ani do drugich i

przyjmują jako wykładnię życia lingwistykę komunikowaną przez trendy

religijne. 

Tak, trendy, bo jesteśmy na Ziemi około 200 tys. lat a najdłużej istniejące

religie mają 2, 3, 5 tys. lat. To jak sekundy.

To znaczy, że rubaszne „udowodnij mi to, bo nie wierzę” manifestuje się

dokładnie odwrotnie: „Nie wiesz, nie będziesz wiedział, nie masz prawa

wiedzieć. Bo nie jest to przekaz dla Ciebie. Jeżeli chcesz - musisz sam

zdobyć informację”.

ŚWIADOMOŚĆ

„Nasza wizja Świadomości jest połączona z naszym

pojęciem Jaźni. Im bardziej ograniczone poczucie

jaźni, tym mniejsze parametry doświadczenia” 

David R. Hawkins. 

FREEBOOK NR 1/2021 



STRONA 4

DLACZEGO TAK JEST?? 

Bo około 85 % ludzi na świecie funkcjonuje w paradygmacie udowadniania,

narzucania i zmuszania innych do wiary. Dlaczego? Dlatego, że sami nie

wierzą, nie wiedzą i nie rozumieją. 

Właśnie dlatego, że chcą wierzyć zamiast wiedzieć. Więc w taki sposób

chcą przekonać samych siebie. Udowadniając i przekonując innych ludzi.  

  

A Świadomość i wynikające z niej Oświecenie nie jest dla wszystkich. Albo

jest dla wszystkich, ale dla każdego oznacza w danym momencie coś

innego. 

OŚWIECENIE? 

Tak, Oświecenie. Myślę tutaj o przeskoku kwantowym, efekcie AHA, efekcie

WOW. Nie musi być to „wniebowstąpienie” ani chodzenie po wodzie, jak

wyobraża sobie, i częściowo żartuje, a częściowo - poważnie jak śmierć -

twierdzi i myśli większość ludzi. 

Wcale nie. Oświecenie to po prostu uzyskanie dostępu do większego pola

informacji względem posiadanego do tej pory. Dostęp ten zmienia nasze

życie. Oświecenie to zrozumienie, pojęcie, zintegrowanie, połączenie. 

Oświecenie to poszerzenie perspektywy postrzegania. Większemu

przeskokowi kwantowemu towarzyszy zaprzestanie bycia własnymi myślami

i ciałem i stwierdzenie - bo tak to odczuwamy - że wszystko jest projekcją i

tę projekcję tylko i aż obserwujemy.

ŚWIADOMOŚĆ
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Takie stwierdzenie pada na przykład w szpitalu, gdy lekarz wypowiada

zdanie: „pacjent odzyskał świadomość”. Czyli pacjent odzyskał świadomość,

której nie miał. Kiedy jego mózg zaczął funkcjonować to zaczął

funkcjonować umysł, więc świadomość powróciła. 

Ale spójrzmy na to przez pryzmat ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną.    W

tej chwili już możemy znaleźć wiele wywiadów z ludźmi, którzy doświadczyli

śmierci klinicznej. Kiedy przyjrzymy się ich opowiadaniom o tym, w jaki

sposób się wtedy czuli, co czuli, co widzieli, słyszeli to zrozumiemy coś

ważnego. 

Przeważnie opowiadają oni, że widzieli całe zajście ich dotyczące. Czy

chodzi o wypadek, gdzie dookoła ich ciała widzą ludzi, którzy próbują ich

ratować, czy chodzi o salę szpitalną, gdzie zespół lekarzy i asystentów

przeprowadza operację albo reanimację - takie osoby widzą i słyszą

wszystko. 

W pełni świadomie funkcjonują poza ciałem. Poza ciałem, czyli również poza

mózgiem, poza umysłem. Ich umysł w tym czasie nie funkcjonuje. W takim

razie jeżeli nie funkcjonuje umysł a urządzenia pokazują, że pacjent nie żyje,

to nie może być emitowana świadomość. Nie może być wyzwalana

świadomość jako efekt pracy umysłu.

ŚWIADOMOŚĆ
LUDZIE UWAŻAJĄ, ŻE ŚWIADOMOŚĆ TO UMYSŁ
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Prowadzenie badań, analiz, śledzenie i studiowanie dynamiki

funkcjonowania stanów świadomości, to odkrywanie zasad funkcjonowania i

manifestowania się świadomości. 

Wiedza na temat świadomości przekłada się na znajomość wszystkich

dziedzin życia. Ponieważ życie to manifestacja świadomości. Tak jak

powiedzieliśmy, świadomość manifestuje się w oparciu o pewne konkretne

zasady. 

Zasady manifestacji świadomości w życiu pokazuje, tłumaczy i przybliża

właśnie Mapa Pól Świadomości. Mapa - czy też tak zwana Tabela Poziomów

Świadomości - jest próbą graficznego, liniowego zapisu świadomości.

STRONA 6

ŚWIADOMOŚĆ
W ŚWIECIE WSZYSTKO JEST POŁĄCZONE
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Na Mapie znajdziemy dwa punkty krytyczne i tylko o nich wspomnę, gdyż

szerzej zostaną one opisane w kolejnym rozdziale.

Pierwszy punkt to poziom 200 JLŚ. Tutaj zmienia się postrzeganie życia i

jego przeżywanie z tego katabolicznego na anaboliczne. Poziom 200 JLŚ

jest momentem przechodzącym z SIŁY w MOC. 

Tutaj zaczyna się konstruktywne patrzenie na nasze życie. Od tego punktu

życie zaczyna być życia warte. Od tego punktu ludzie zaczynają brać już za

siebie odpowiedzialność i przestają obwiniać innych za swoje

niepowodzenia oraz przestają wierzyć, że nie są wystarczająco dobrzy. 

Od tego punktu ludzie są samowystarczalni. Jest to poziom ODWAGI. Od

tego momentu ludzie czują, wiedzą i wierzą w to, że mogą. Dosłownie jest

to dynamika „ja mogę”. 

Ludzie biorą odpowiedzialność za swoje myśli, postawy, wierzenia,

inspiracje, motywacje - za swoje życie.
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ŚWIADOMOŚĆ
PUNKT KRYTYCZNY 200 JLŚ
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Jak to jest z tą świadomością, jak to jest z informacją jaka trafia do nas w

TU I TERAZ, w ciągu ułamka sekundy? W jaki sposób to przerabiamy,

odbieramy i co to dla nas oznacza? Jak w związku z tym reagujemy i

dlaczego właśnie tak? Myślałeś o tym?

 

ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU

Zajmijmy się zatem tym co możemy zaprojektować a co ma bezpośrednio

wpływ na nasze życie… w naszym systemie, systemie zwanym człowiek. 

W tym wszystkim co sprawia, że tak a nie inaczej postrzegamy naszą

rzeczywistość. Tym wszystkim czego działanie zależy tak na prawdę od nas.

I co ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. 

Ma wpływ na to czy żyjemy w dobrobycie i dobrostanie, w szczęściu, radości,

spokoju i harmonii albo… Jesteśmy tam, gdzie już nawet pachnie nie

najlepiej, a niektórzy już zdążyli się tutaj nawet nieźle urządzić. No tak, bo

tutaj podobno ziemia jest najtańsza, w najlepszej cenie.

STRONA 8

134 BITY/SEKUNDĘ INFORMACJI Z
2000 BITÓW/S JAKIE NAS OTACZAJĄ

FREEBOOK NR 1/2021 



W ostatnim czasie, w ciągu ostatnich lat żyjemy w erze informacji. 

Dzięki internetowi mamy tak na prawdę nieograniczony dostęp do

informacji. 

Nie ma już pytania czy można znaleźć informację ale należy zwrócić uwagę

skąd tę informację bierzemy, od kogo i z jaką intencją została nam

dostarczona, co można z nią zrobić. Jak można ją wykorzystać w swoim

życiu aby poprawić jego jakość.

Naszą intencją jest przemieniać siebie, dla najlepszego i najwyższego dobra

swojego i dla dobra ludzkości. Każdy jest otwarty na to aby żyło mu się lepiej,

aby doświadczać dobrobytu w swoim życiu i szeroko rozumianego

dobrostanu. 

Aby móc a nie musieć, a jeżeli musieć, to tylko dlatego, że chcesz. Aby

odczuć i utrwalić w życiu spełnienie, harmonię i poczucie głębszego sensu w

tym co robimy, jak żyjemy.
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ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU
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Mając świadomość konstrukcji czegoś takiego jak „SYSTEM”, jak CZŁOWIEK,

wskazujemy obszary naszego oprogramowania, które uświadomione i

zrozumiane  a potem odpowiednio zaprojektowane dają nam coś ważnego,

coś najważniejszego w naszym życiu. 

Dają sprawczość wynikającą z wykreowania najlepszej wersji siebie. Tej

wersji gdzie panuje ogólnie odczuwana skuteczność w działaniu i możliwość

liczenia na siebie. 

Obszary czy filtry, przez które postrzegamy świat i nasze życie to między

innymi uczucia, przekonania, wartości, linia czasu, lingwistyka jakiej

używamy, doświadczenia jakie mieliśmy w życiu i jakie mają na nas wpływ

(ich postrzeganie).
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ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU
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Posiadamy wzmacniające i osłabiające przekonania. To nasz filtr, który

pozwala nam lub nie pozwala na robienie czegokolwiek. Filtr, który opiniuje

nasze działanie, postrzeganie świata. 

Warto dowiedzieć się jakie są Twoje przekonania i wyeliminować te

destrukcyjne. Te osłabiające. Nie mogę, nie umiem, nie dam rady, to nie dla

mnie, nie nadaję się. Jak często myślisz w ten sposób? 

Odpowiednia praca z przekonaniami pozwala na ich zmianę. Na

wyeliminowanie albo przetransformowanie tych, które nas nie wspierają i

stworzenie tych, które dają nam możliwości, które nas wspierają.

STRONA 11

FILTRY
PRZEKONANIA
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Posiadamy wzmacniające i

osłabiające przekonania. To nasz

filtr, który pozwala nam lub nie

pozwala na robienie

czegokolwiek. Filtr, który

opiniuje nasze działanie,

postrzeganie świata. 

Warto dowiedzieć się jakie są

Twoje przekonania i

wyeliminować te destrukcyjne.

Te osłabiające. Nie mogę, nie

umiem, nie dam rady, to nie dla

mnie, nie nadaję się. Jak często

myślisz w ten sposób? 

Odpowiednia praca z

przekonaniami pozwala na ich

zmianę. Na wyeliminowanie albo

przetransformowanie tych, które

nas nie wspierają i stworzenie

tych, które dają nam możliwości,

które nas wspierają.

FILTRY
WARTOŚCI
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Wartości są filtrem oceniania. Wartości są jednymi z najważniejszych

napędów człowieka. 

Ustawione są w hierarchii od najważniejszych. 

Nie muszą być ustawione liniowo. Wartości decydują o tym, czy

postrzegamy to co robimy jako dobre czy jako złe, jako ważne i nieważne dla

nas.

STRONA 13

FILTRY
WARTOŚCI
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LINIA CZASU

To mentalna przestrzeń, którą instynktownie odczuwa każdy z nas. 

To miejsce, gdzie znajdują się nasze myśli, nasze wspomnienia. 

Odpowiednio pracując z Linią Czasu, projektując ją i świadomie

zarządzając, możemy doświadczyć bardzo głębokiej przemiany.

DOŚWIADCZENIA

To co przeżyłeś, w jakich sytuacjach się znalazłeś, jak sobie z nimi

poradziłeś albo nie poradziłeś. 

LINGWISTYKA

Każdy z nas używa charakterystycznej dla siebie lingwistyki. To

metaprogramy, słowa, charakterystyczna dynamika mówienia.

FILTRY
LINIA CZASU, DOŚWIADCZENIA,
LINGWISTYKA

STRONA 14
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Jesteśmy wypadkową relacji w jakich jesteśmy. Reguła dłoni mówi o tym, że

jest to 5 najważniejszych dla nas relacji. 

Jakie są to relacje w Twoim przypadku? 

Zastanawiałeś się nad tym? Kto w Twoim otoczeniu Ciebie wspiera a kto

osłabia? 

Kim są osoby, które Ciebie otaczają, którymi się otaczasz? 

Jedna z zasad budowania relacji mówi: „otaczaj się ludźmi lepszymi od

siebie”. Ludźmi od których możesz się uczyć, którzy są tam gdzie Ty chcesz

być.

STRONA 15

FILTRY
ŚRODOWISKO
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To mentalna przestrzeń, którą instynktownie odczuwa każdy z nas. 

To miejsce, gdzie znajdują się nasze myśli, nasze wspomnienia. 

Odpowiednio pracując z Linią Czasu, projektując ją i świadomie

zarządzając, możemy doświadczyć bardzo głębokiej przemiany.

FILTRY
LINIA CZASU

STRONA 16
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Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jaka jest różnica między emocją a

uczuciem. I tak na prawdę wydaje się, że nie ma w tym nic złego. I pewnie

nie ma tak jak w przypadku wielu rzeczy, informacji czy świadomości z

których nie do końca zdajemy sobie sprawę w naszym życiu. Nie do końca a

często nawet wcale. 

Jednak, kiedy dana informacja miałaby zmienić nasze życie i to zmienić tak

całkowicie… Fakty zaczynają mieć znaczenie a niedoczytanie,

niedoprecyzowanie czy zwykłe niezrozumienie może okazać się drobnym

detalem który może sprawić, że nasze życie jest piekłem albo niebem. 

W moim przypadku i w przypadku wielu osób tak właśnie jest ze

zrozumieniem różnicy pomiędzy emocją, programem emocjonalnym,

uczuciem, sentymentalną emocjonalnością, świadomością i poziomem

świadomości.

FILTR - EMOCJE
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Uwaga z jaką napełniamy nasze życie, a zaraz za nią podążająca nasza

świadomość na jakiś temat, mają w sobie moc o jakiej pomimo, że jesteśmy

ludźmi, to trudno sobie ją wyobrazić. 

Dopiero, kiedy w pełni świadomie potrafimy spojrzeć na nasze życie a

szczególnie na naszą naturę i kiedy to świadome spojrzenie i odbiór

sprawiają zmiany w naszym życiu na dobre, lepsze i najlepsze, a w koło

zaczynają dziać się cuda… 

Zaczynamy zdawać sobie sprawę jak bardzo drobne różnice są dla nas

ważne. I jak świadomość siebie samego w związku z introspekcją,

najważniejszym naszym zadaniem według filozofów, psychologów czy

terapeutów (oraz innych świadomych siebie i życia osób) jest bezcenna w

naszym życiu. Jak to jest zatem z tymi drobnymi różnicami? Popatrzmy

sami.

FILTR - EMOCJE
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Emocja czyli emovere, w wolnym tłumaczeniu oznacza być w ruchu,

wprawiać w ruch. Czyli emocja pojawia się by zainicjować ruch, zainicjować

działanie. Emocja pojawia się wtedy, kiedy na zewnątrz dzieje się coś, co ma

lub za chwilę będzie miało wpływ na nasze życie, na nasz dobrobyt,

dobrostan. 

Emocja jest jak kierunkowskaz, jak sygnał, bodziec niosący nam informację.

Taki impuls trwa zazwyczaj od kilku sekund do kilku minut a potem ustaje.

Kiedy zaczynam wymieniać pojedyncze emocje, najczęściej po chwili

dostaję pytanie: „ale dlaczego mówimy tylko o tych negatywnych? Może

teraz te pozytywne?”. 

Emocje nie są negatywne ani pozytywne. Mogą być przydatne albo

szkodliwe a raczej ich działanie może okazać się dla nas konstruktywne albo

destrukcyjne. Ale o tym w dalszej części. Pojedyncze impulsy są po prostu

szybkie, trafne i krótkie a można wymienić wśród nich następujące.

FILTR - EMOCJE
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Złość, smutek, strach, zranienie, poczucie winy, wstyd, depresja, duma,

pożądanie, emocja poczucia bycia gorszym, emocja poczucia bycia

niewystarczająco dobrym, emocja niezasługiwania, samotność, tęsknota,

wściekłość, furia, przerażenie, żal, bezradność, bezczynność, bezbronność,

pogarda, emocja obrzydzenia, zaskoczenie.

FILTR - EMOCJE
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Program emocjonalny jest pojawiającymi się po sobie emocjami. 

Na skutek aktywatora wewnętrznego lub zewnętrznego (czyli działanie z

zewnątrz lub myśl)  zaczyna się w nas manifestować emocja, która

powoduje zamanifestowanie kolejnej albo kolejnych. 

Na przykład analizujemy, że nieodpowiednio się zachowaliśmy w jakiejś

konkretnej sytuacji i zaczynamy odczuwać wstyd i poczucie winy, a te z kolei

uwalniają w nas strach na myśl o tym co zrobiliśmy, a na koniec dochodzi

złość w związku z tym, że znowu zachowaliśmy się tak, jak sobie

obiecaliśmy, że już się nie zachowamy

FILTR - EMOCJE

PROGRAMY EMOCJONALNE

STRONA 21
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Pojedyncze emocje łącząc się ze sobą tworzą programy emocji. 

Dlatego emocje wymienione powyżej, łącząc się ze sobą, czy następując po

sobie lub w tym samym czasie będą programami emocji. 

Biorąc pod uwagę różne szkoły i nurty, możemy wyjść również z założenia,

że jest tylko kilka podstawowych emocji, jak: złość, strach, smutek, wstyd,

poczucie winy a cała reszta to już programy powstałe na skutek różnego

połączenia się tych podstawowych emocji.

STRONA 22

FILTR - EMOCJE
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Uczucie według Profesora Grega Braddena jest to emocja okiełznana myślą.

Uczuciem określa się też długo odkładane, nieprzerabiane emocje.

 Uczucia możemy określić jako niższe i wyższe. 

Uczucia niższe to te, które nas sabotują, utrzymują nas w negatywnym

samopoczuciu. 

Uczucia wyższe to takie uczucia, które są dla nas konstruktywne. Dodają

nam energii, budują nas. Takie uczucia to na przykład akceptacja, radość,

szczęście,  miłość, odwaga, neutralność, ochota, współczucie,

współodczuwanie.

Rozpuszczanie emocji i programów emocjonalnych oraz niższych uczuć

skutkuje powiększaniem się naszej przestrzeni mentalnej. 

Powiększanie przestrzeni mentalnej sprawia, że uczucia wyższe mają

miejsce aby zamanifestować się w naszym życiu.

UCZUCIA NIŻSZE

Wstyd, poczucie winy, apatia, depresja, smutek, żal, pożądanie, złość, duma

UCZUCIA WYŻSZE

Radość, szczęście, miłość, bezwarunkowość, spełnienie, neutralność,

akceptacja, miłość bezwarunkowa
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Według Dra Davida R. Hawkinsa miłość bezwarunkowa jako miłosierdzie a

nie emocjonalna sentymentalność jest najwyższym stanem naszej

świadomości. 

Wyższy względem emocji, programów emocjonalnych czy uczuć. Coraz

mniejsza zawartość Miłości a coraz większa manifestacja strachu zaczyna

dzielić ten stan świadomości na inne uczucia według naukowców. 

Zarówno według niektórych psychologów jak i socjologów czy fizyków

kwantowych zajmujących się naturą ludzką człowieka od strony

subatomowej, gdzie panują inne prawa niż w fizyce newtonowskiej.
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STRONA 26

Jak odróżnić miłość jaką znamy, a która jest sentymentalną

emocjonalnością od Miłości Bezwarunkowej, która jest stanem istnienia? 

Na temat tego stanu piszemy w książce „Technika Transformacji. DNA

Transformacji”:

„Miłość, Miłosierdzie mylone jest przez ludzi z sentymentalną

emocjonalnością. Ta druga - to uczucie na które składają się: pożądanie,

strach i duma. 

Jest to taki stan relacji pomiędzy ludźmi, który - aby trwał - wymaga

konstytuowania, czyli potwierdzenia formalnego, prawnego.  Jest tak

dlatego, że taki związek budowany jest  w oparciu o stary paradygmat

myślenia z dolnych poziomów świadomości. 

Zgodnie  z nim należy związać drugą osobę ze sobą, , zabezpieczyć się na

wypadek żeby ktoś nie odszedł. Tutaj panuje poświęcenie a nie

obdarowanie. Tutaj są obecne w życiu takie postawy jak zazdrość,

nieufność, niepewność.

Jednak metodą na udany, spełniony, ponadczasowy i bezwarunkowo lojalny

związek jest życie zgodnie z nowym paradygmatem myślenia, pochodzącym

z poziomu Miłosierdzia. Czyli tak kogoś powinniśmy napełniać Miłością, tak

go obdarowywać, dbać o niego, kochać, aby ten ktoś chciał do nas wracać.

Tutaj dbanie o lojalność jest czymś naturalnym i uszczęśliwiającym

dającego dowód lojalności. Tutaj nie ma potrzeby ani ochoty rozliczania,

pilnowania, dopytywania.”
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Intensywne momenty emocjonalne potrafią przemienić nasze życie.

Wszystko zależy od tego, co z nimi zrobimy. Dlatego zmieniają je. Ale

jednych życie zmieniają na lepsze a innych na gorsze. Odebranie emocji,

przyjęcie jej, odczytanie komunikatu, który nam niesie potrafi czynić cuda w

naszym życiu.
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To jest moment w którym przekleństwo zamienia się w dar. Przemiana jest

logarytmiczna i mam wrażenie, że jest komunikatem od Natury aby Serce

zarządzało umysłem bo proces jest nielogiczny.

Tak więc emocja samotności odebrana sprawi, że nigdy nie poczujemy się

samotni. Ale zrozumiemy, że samemu. Nie oznacza samotnie. Wtedy będąc

dopiero samemu w pełni odczujemy połączenie ze światem. Do ludzi wtedy

będzie nam bliżej bo nie będziemy ich bezwzględnie potrzebowali ale

będziemy mogli z nimi przebywać.
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Nadchodzi, kiedy potrzebujesz siły. Jest odpowiedzią bowiem na

bezsilność, na bezradność, zwątpienie, bezczynność. Złość jest twoim

orężem przecie niemocy.  

Pozwala ci działać. Nie kierunkuj jej na siebie. Nie kierunkuj jej na człowieka

jeżeli nie musisz walczyć o życie. Kierunkuj ją na sposób myślenia jaki

sprawił, że niemocy doświadczasz w życiu. 

Kierunkuj ją na zmianę, na to by zdobyć nowe narzędzia. Skanalizuj ją aby

ruszyć do przodu. Określ nowe możliwości i rozwiązania. Przynajmniej trzy,

cztery. Zacznij je testować. Działaj. A działanie skanalizuje i rozpuści złość.



STRONA 29

EMOCJA STRACHU

Zmusi do zatrzymania się albo poruszenia. Przyniesie rozwiązanie. Uratuje

życie. Strach jest złudzeniem bo, kiedy sięgniemy najgłębiej to okaże się, że

związany jest z zatrzymaniem przepływu informacji czyli z nieistnieniem. Nie

ma nieistnienia. Jest zjawisko śmierci. Jednak tam gdzie jest życie nie ma

śmierci a kiedy nadchodzi śmierć to nie ma już życia, czyli nas.

Ludzie boją się jeszcze bogów i bólu. Świadomość boska jest

odzwierciedleniem naszej świadomości i kiedy pojawia się strach, to znaczy,

że bardzo krytycznie siebie oceniamy. Robimy to ze względu na to, że mamy

dostęp do zbyt małej informacji. Zwiększając naszą perspektywę,

pozwalamy sobie by wiedzieć więcej. To rozpuszcza strach i zmienia

zapatrywanie, spojrzenie na nas i nasze życie. A to sprawia, że Bóg w

naszych oczach jest łaskawy i nie ma nic wspólnego ze strachem.
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Boimy się też bólu. I znowu to nasz wymysł. Bo kiedy ból jest mały to dajemy

radę z nim iść przez życie. A kiedy jest wielki to wyłącza się nasz system.

Wtedy ból fizyczny zanika a świadomość i tak emanuje. Bo świadomość nie

ma nic wspólnego z naszym umysłem jako mózgiem.

Ta wiedza sprawia, że wiemy i doświadczamy ponadczasowości. Zdajemy

sobie sprawę z naszej Boskiej natury. A wtedy strach się rozpuszcza.

Wiedza, mądrość rozpuszczają strach bo pokazują, że jesteśmy

niezniszczalni.
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Przepracowanie emocji - odebranie informacji i zaimplementowanie lekcji

Daje odwrotny efekt do pierwotnego odczucia.

Przerobiony Wstyd niesie akceptację. 

Przerobiona Wściekłość wyciszenie.

Poczucie bycia gorszym finalnie da uświadomienie swojej wartości

Poczucie bycia niewystarczająco dobrym - zasługiwanie.

Odrzucenie - zbliżenie do siebie

Smutek - pełnię, szacunek i radość

Zaskoczenie - gotowość

Poczucie winy - przemyślenie i wyeliminowanie kolejnych takich zachowań

Więc kiedy pojawia się emocja odczuwamy przekleństwo. Kiedy ją

przepuszczamy przez siebie Transformuje do Daru.

W skrócie niemoc ma zamienić się w Moc w naszym życiu by nam było

dobrze, sprawczo i byśmy czuli spełnienie.
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Nasze dzieciństwo zależy od świadomości naszych rodziców lub bliskich

nam osób, które nas wychowywały. To od nich przejmujemy wzorce. Ale

ważne… 

To, że mamy doczynienia z danym wzorcem, nie oznacza, że go przejmiemy.

Może tak być ale nie musi. To, że mamy doczynienia z naszym wzorcem

oznacza tyle, że zamanifestuje się w naszym życiu. I teraz. 

Zamanifestowanie się w naszym życiu zawsze ma dwubiegunowe

możliwości. Czyli albo przejmiemy wzorzec albo właśnie go odrzucimy. 

Tak czy tak jest to manifestacja wzorca w naszym życiu. Bo potwierdzenie i

zaprzeczenie jest tą samą monetą i oznacza manifestację. Dopiero

neutralność i akceptacja oznacza jego możliwe a nie konieczne

zastosowanie. Tam bowiem gdzie jest Tak albo Nie wciąż jest kierunkowość

działania w związku z ideą. 

A „i tak i nie” określa akceptację i daje obie te możliwości, rozwiązania.

Rozpuszcza „konieczność” i aktywuje „możliwość”.
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Na nas przełoży się fakt czy:

Reakcje emocjonalne były akceptowane przez rodziców

Czy rodzice nas wspierali w trakcie przeżywania naszych emocji czy nie

Czy byli z nami czy może nas odrzucali i kazali samemu przeżywać emocje

Wspólne przeżywanie pozwala na ich przetwarzanie a nie tonięcie w nich czy

zatapianie nimi dziecka. Akceptacja, zrozumienie i wspólne przeżywanie to

akt okiełznania emocji i uczuć. 

To świadome zbliżenie się do nich zamiast oddalanie. To zbliżenie się emocji

daje dziecku świadomość „oswajania” się z emocjami. Przyglądania się

emocjom. To tworzy empatię, nie odpycha ale przyciąga współodczuwanie i

współprzeżywanie.
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