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Twoje Serce jest Portalem
do Szczęścia

Zaproszenie

Nastała Nowa Era doświadczenia człowieka. Człowieka uwolnionego z kłamstw systemowych ograniczeń. Człowieka przebudzonego
z iluzorycznych klatek, lęków i warunkowego szczęścia. Oto jest
TERAZ ten moment, na który przygotowaliśmy się tak szczegółowo.
Może jeszcze nie pamiętasz,
jak to jest WYBIERAĆ ŚWIADOMIE i Kreować z poziomu Sercaale tutaj odnajdziesz tę zagubioną INFORMACJĘ.
Ona po prostu zostanie odnaleziona w Tobie,
kiedy zakodowane programy ulegną obnażeniu.
Nie ma na co już czekać. Szczęście objawia się w tym Polu najwyższych wibracji niezakłócanych głosem egotycznych osądów. Zresetuj swój system wierzeń i spójrz z odwagą w kierunku
tej Mocy, która objawia się wraz z decyzją.
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Już DOŚĆ bycia trybikiem na tej planszy sterowanej przez lęk.
Dość terroryzowania siebie urojonymi ideami zewnętrznych zarządców. Nic takiego nie istnieje, co może decydować o Tobie,
jeśli na to nie pozwolisz.
Twoja decyzja by zwolnić siebie z zaprzęgu szczurów zamkniętych
w klatkach eksperymentatorów- uwolni każdy wymyślony koszmar.
Być może wierzysz w swoją odrębność od Życia/Miłości,
ale wiedz, że nie istnieje żaden prawdziwy podział.
Jesteś centrum Wszystkiego,
więc wznieś się ponad te konstrukcje
mentalnych zagrożeń i emocjonalnych więzów.
Zapraszam, Portal do szczęścia jest otwarty- jesteś gotowy
skoczyć w nieznane, a tak bliskie?
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Reset starego
oprogramowania

Czy wiesz, że wszystko, co do tej pory było częścią twojego
doświadczenia, jest w większości sumą programowego postrzegania rzeczywistości? Wszystko w co wierzysz, maluje w konsekwencji
Twoją Obecną chwilę. Jeśli pozwolisz sobie na zresetowanie swych
wierzeń, odkryjesz całkiem Nowy Wymiar, w którym stare
zasady i zapisy nie są już zobowiązaniem.
Możesz naturalnie dostroić się
do nieszablonowych opcji bycia w tym Świecie.
Jeśli zdecydujesz się nie słuchać już tych podszeptów docierających ze świadomości zbiorowej, to Głos Serca przemówi tak
dobitnie, że już nigdy nie będziesz mieć wątpliwości co jest
Prawdą, a co fałszywą projekcją.
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Dobra wiadomość jest taka, że nie czeka na ciebie kolejne
zadanie do wykonania. Stara Era udoskonalania tego, co jest, minęła.
Teraz po prostu spoglądasz w kierunku przychodzącej informacji i korzystasz z niej.
Zmiana następuje natychmiast,
jeśli wycofasz swoją uwagę i energię ze starych zapisów.
Tak jakbyś miała specjalny przycisk, którym resetujesz to, co się
zawiesiło, utknęło, cierpiało, było nieświadome.
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Ty masz
klucz
Kiedy pojmiesz, że Ty masz klucz do własnych projekcji, już nigdy
nie będziesz ofiarą swych wierzeń.
Nie potrzebujesz żadnego zewnętrznego przewodnika,
kiedy budzisz się z tego snu
o własnej separacji
od Źródła wszelkiego stworzenia.
Ty Jesteś Twórcą, który odkodowuje swą osobowość, którą
uznał za swą jedyną tożsamość. To, co nazwane i poznane w
zawężonej percepcji może tworzyć tylko kolejne więzy. Kiedy
pragniesz wolności, ona puka do Twoich drzwi, a Ty otwierasz je,
przekręcając klucz z radością i oczekując Nowego. Nowe pojawi
się wtedy, kiedy zaprosisz inne opcje rzeczywistości do przejawienia się w Formie.
Twoim kluczem jest Świadomość,
która Obserwuje tę całą zmienność i różnorodność.
Oczywiście każda brama do szczęścia jest pozorna, bo nie ma
żadnego dystansu pomiędzy Tobą, a Niebem. Raj utracony to
tylko sen i w końcu każdy podróżnik przebudzi się z ograniczeń
zaprogramowanej osoby.
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Animowane
scenariusze

Wyobraź sobie scenariusz, który dzieje w bajkowej scenerii, gdzie
poczucie dystansu z jednoczesnym poczuciem humoru, nie pozwalają na identyfikację z obserwowanymi scenami. Ta specyficzna świadomość, że to nie dzieje się naprawdę, daje Ci to komfortowe odczucie, kiedy bawisz się świetnie, przeżywasz i wczuwasz
się, a jednak nie zapominasz, że jest to tylko wyreżyserowana,
atrakcyjna dla umysłu historia. Właśnie tak to jest.
Nic nie jest prawdziwe, w każdym razie interpretacja jest bardzo
subiektywna i ona zmienia twoje postrzeganie.
Jeśli nie wykluczasz niczego,
a jednak przyjmujesz odpowiedzialność
za jakość Twoich myśli,
wkrótce pojawi się prawdziwa radość,
jako efekt przebudzenia się
z tej silnej tożsamości z widzianymi obrazami.
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Nowy dekret

Oświadczam, że przejmuję całkowitą odpowiedzialność za świadomą Kreację przez dobór wysoko wibracyjnych myśli.
Uwalniam wszystkie ograniczające koncepcje, które sugerują bycie
niewolnikiem zewnętrznych ustaleń.
Abdykuję z roli sługi władców służących ciemności.
Zwalniam siebie z roli tchórza i poddanego zasadom ustalonym
przez nieświadomych wykonawców woli Kolektywnej gry.
Nie potrzebuję pozwolenia i powodu, aby nieustannie wybierać
bezwarunkowe szczęście. Doceniam wszystko To Co Jest i wybieram wdzięczność, zamiast osądu.
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Jestem samowystarczalną Jednią, która obejmuje w sobie wszystko.
Budzę samego siebie, z tych wszystkich kłamstw, programów i
przekonań.
Zachwycam się Życiem i ono maluje dla mnie najwspanialsze
scenariusze, za którymi tęsknię.
Pozwalam sobie na bycie Wolnym i ściągam kajdany lojalności
wobec przeszłych zasad.
Wybieram Życie Wolne od pogoni za czymkolwiek, bo Jestem
Obecny we Wszystkim.
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Opowieści
Umysłu
Umysł zawsze będzie snuł niezliczone opowieści, bo taka jest jego
rola. Jednak Ty nie musisz ich słuchać, a ponadto utożsamiać się
z nimi.
Umysł jest żądny aplauzu i zainteresowania.
Kiedy nie otrzymuje tego, zaczyna milknąć.
Kiedy przestaje być taki aktywny, masz niebywałą sposobność,
aby uwolnić siebie z jego magnetycznego wpływu.
Kiedy zaczynasz obserwować te opowieści, stajesz się świadkiem ich iluzyjności. Wciąż pojawiają się nowe koncepcje i znikają równie szybko, jeśli nie dasz im uwagi i aprobaty.
Czasami może wydawać Ci się, że Umysł potrafi tak agresywnie
zawalczyć o Twoją uwagę i wtedy mu się poddajesz w poczuciu bycia
jego ofiarą. Dopóki żyjesz w tej syjamskiej identyfikacji z nim, nie widzisz wyjścia z tej zależności. W momencie, kiedy nabierzesz dystansu
do tych opowieści, myśli przestają zakłócać tę naturalną Ciszę Serca.
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Resetuję i uwalniam wszystkie programy, które skłaniają mnie
do bycia wiernym słuchaczem umysłowych opowieści. Zwalniam siebie z roli ofiary wszelkich koncepcji umysłu, które
sprawiają, że cierpię i nie realizuję ścieżki mego serca. Wybieram bycie w Ciszy komentarzy i w radości bieżącej chwili
wolnej od automatycznej interpretacji.
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W Prawdzie
Serca
W Prawdzie Serca
wszystkie sekrety Życia stają się oczywiste.
W nim rozpoznajesz swą prawdziwą Wolność i nieograniczoność.
Wszystkie sztuczne granice znikają,
a lekkość wypełnia każdą przestrzeń i aspekt.
Jeśli zwrócisz się do swojego Serca, ono tak cicho i dobitnie przekaże Ci, że wszystko jest w porządku. Cały gniew, żal i lęki nie należą
do niego. Nie ma potrzeby karania siebie, ani innych, bo przychodzi rozpoznanie, że nie ma innych, jest tylko Jedno Życie objawione
w każdej Formie.
Wymiar konfliktu i podziału zostaje opuszczony
w chwili zwrócenia się do Miłości.
Ona rozpuszcza w sobie te wszystkie niewygody i napięcia.
Resetuję i uwalniam wszystkie programy, które odciągają
mnie od słuchania swojej intuicji i zawierzania zewnętrznym autorytetom. Zwalniam siebie z lojalności do myśli.
Wybieram zawsze bycie w Prawdzie mojego Serca, które jest
Głosem Miłości.
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