Dwupunkt

Niezwykłe połączenie możliwości mechaniki kwantowej i psychotroniki.
Narzędzie pomagające przekroczyć dualizm, subiektywne postrzeganie.
Dzięki tej koncepcji mamy szansę przetransformować nasze przekonania
tak głęboko, by odpuścić chęć nazywania rzeczywistości.
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zy zdarzyło Ci się odczuwać głębokie
zdenerwowanie podczas rozmowy
z przełożonym, który tonem nieznoszącym sprzeciwu nisko ocenił Twoją pracę
i zaangażowanie? Czy uczestniczyłeś w sytuacji, w której odczuwałeś silny lęk, jakiego
wówczas nie potrafiłeś w żaden sposób opanować? Czy miałeś do czynienia z ludźmi, za
wszelką cenę próbującymi przekonać Cię do
swoich racji? Jak często czułeś, że decyzje
i wybory podejmujesz tylko w celu zadowolenia innych? Czy Twoje ciało walczyło z chorobą siejącą paraliżujący lęk i brak zaufania?
Jak często zamartwiasz się o najbliższych?
Zmiany zachodzące w rzeczywistości zależą od tego, w jaki sposób ją postrzegamy
i mierzymy. To, co potrafimy dostrzec lub
o czym pomyśleć, określa granice tego, co
jesteśmy w stanie osiągnąć. Myśli i przekonania tworzą nasze doświadczenia.
Cokolwiek robimy w życiu, to PRZE
KONANIA, które poprzedzają nasze działania, są źródłem wszystkich emocji, działań
i ich efektów. Przekonanie jest wewnętrznym zaakceptowaniem tego, czego doświadczyliśmy, co widzieliśmy, wiemy z książek,
kursów i rozmów.
Warto zdać sobie sprawę z tego, że nasze
doświadczenia są zawsze wynikiem gry, jaką
toczymy sami ze sobą oraz z otaczającym
nas światem. Nie dotyczą one czynników zewnętrznych. Są manifestacją wzorców, programów i przekonań, które nabyliśmy wzrastając. Wszechświat dokładnie odwzorowuje
to, co zawiera nasz obraz – doświadczamy
konsekwencji własnych uczuć, programów
i przekonań.
iniowy model rzeczywistości (przebiegający w sposób ciągły) powoduje, że
wszystko, co obserwujemy z poziomu
problemu, załamuje falę do rezultatu tegoż
problemu. To oznacza, że jesteśmy więźniami własnych myśli, które umysł wytwarza
nieustannie: pisze scenariusze, analizuje,
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ocenia i krytykuje. Tymczasem ANALIZA
zabija istotę wszystkiego, co jest analizowane; to tylko interpretacja umysłu nie bardziej
prawdziwa niż cokolwiek innego na ten sam
temat. Punkty widzenia, opinie, wiedza, dają
ILUZJĘ, że coś wiemy. Są tylko myślą, którą nakładamy na to, o czym myślimy.
Co zatem zrobić, gdy cierpienie, żal, smutek,
ból sprawiają, że nie potrafimy sobie z nimi
poradzić, szukamy winnych, wchodzimy w rolę ofiary lub kata? Jak opanować nasze reakcje,
uspokoić umysł? Jak żyć, aby na stałe zagościł
spokój, rozluźnienie i naturalna akceptacja?
Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że
to właśnie przekonania nas ranią. To one są
odpowiedzialne za emocje. Od nich zależą
nasze wybory. Wielokrotnie próbowaliśmy
je zmieniać. Podejmowaliśmy decyzje i postanowienia, w których nie wytrwaliśmy.
Obiecywaliśmy nigdy więcej, a za chwilę,
znów pogrążeni w rozpaczy, szukaliśmy
wyjścia z błędnego koła.
– O czym nie myślę lub z czego nie zdaję
sobie sprawy, co – gdybym dostrzegł – mogłoby zmienić moją perspektywę i pomóc
mnie i innym? – pisze dr Richard Bartlett,
proponując narzędzie, które uspokoi umysł
i jego projekcje. Sama WOLA zmiany często
nie wystarcza – musi zostać przełożona na
upragniony rezultat za pomocą praktycznych
metod.
wupunkt. Niezwykłe połączenie
możliwości mechaniki kwantowej
i psychotroniki. Narzędzie pomagające przekroczyć dualizm, subiektywne postrzeganie. Dzięki tej koncepcji mamy szansę przetransformować nasze przekonania tak
głęboko, by odpuścić chęć nazywania rzeczywistości. Już na tym etapie zaczyna znikać ocena i krytyka, co oznacza możliwość
skierowania uwagi na inne końcowe wyniki
w naszym życiu.
Poprzez dwupunkt możemy doświadczyć
natychmiastowej podróży w czasie, której
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celem jest przetransformowanie wzorców
dotyczących sytuacji z przeszłości. Czysta
energia na poziomie kwantowym istnieje poza czasem i przestrzenią jako potężne continuum tętniącej mocy. Zdecydowana myśl
(intencja), dotycząca zmiany w teraźniejszości, potrafi dzięki tej metodzie oddziaływać
na przeszłość – ma wpływ na wszystko, co
doprowadziło do obecnej sytuacji.
Za pomocą dwupunktu możemy również
doświadczyć potencjału koncepcji zwanej
wszechświatami równoległymi. Teoria ta
mówi, że jeśli na coś patrzysz, to wygląd
obserwowanego obiektu lub sytuacji rozbija
się na nieskończoną ilość możliwości powołanych do życia w tym samym czasie.
Istnieją one jednocześnie w światach równoległych, które są innymi wersjami rzeczywistości. Oznacza to, że nie jesteśmy skazani tylko na liniowe rozwiązania umysłu sterowanego przekonaniami. Dwupunkt zabiera nas poza ograniczenia umysłu, dając
możliwość rezonansu z innym, bardziej
przydatnym wynikiem końcowym. Tutaj
przekonania stają się neutralne – role, które
gramy, rozpuszczają się.

