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Hamarosan döntened kell melyik valóságban kívánsz élni!

Hamarosan dÃ¶ntened kell melyik valÃ³sÃ¡gban kÃ-vÃ¡nsz Ã©lni!

Nem tudom, hogy hogy vagy vele, de az utÃ³bbi idQben azt vettem Ã©szre,
mintha a vilÃ¡g esemÃ©nyei kezdenÃ©nek kicsÃºszni mÃ©g azok kezÃ©bQl is, akik
"lÃ¡tszÃ³lag" irÃ¡nyÃ-tjÃ¡k, vagy "vezetik" azt. Egyszerqen eltqnik a
kontroll,Â a helyÃ©t a kapkodÃ¡s Ã©s a pÃ¡nik veszi Ã¡t. Mindenki prÃ³bÃ¡lja a meglÃ©vQ eszkÃ¶zeivel, a megszerzett tudÃ¡sÃ
pÃ©nzÃ©vel Ã©s hatalmÃ¡val Ãºjra megfogni a gyeplQt, de minÃ©l inkÃ¡bb akarjuk
annÃ¡l inkÃ¡bb kontrollÃ¡lhatatlannÃ¡ vÃ¡lnak az esemÃ©nyek Ã©s a lovak
fÃ©kevesztetten szÃ¡guldanak a szakadÃ©k felÃ©.

Az a valÃ³sÃ¡g, amiben
jelenleg Ã©lÃ¼nk, mintha szÃ©p fokozatosan darabjaira hullna Ã©s mintha semmit, de
semmit nem tehetnÃ©nk azÃ©rt, hogy ezt a folyamatot megÃ¡llÃ-tsuk, vagy
visszafordÃ-tsuk.

Vajon egyÃ¡ltalÃ¡n szÃ¼ksÃ©g van e arra, hogy visszafordÃ-tsuk a szÃ©thullÃ¡s folyamatÃ¡t?

A kÃ©rdÃ©s az, hogy akarsz e mÃ©g belekapaszkodni egy olyan valÃ³sÃ¡gba, ami egÃ©sz eddig Ã©leted sorÃ¡n tÃ¶bbnyire
fÃ¡jdalmat Ã©s szenvedÃ©st okozott neked, pillanatnyi Ã¶rÃ¶mÃ¶kkel fqszerezve. Vajon kÃ©pes vagy e hagyni, hogy az a
valÃ³sÃ¡g, amiben jelenleg Ã©lsz szÃ©tessen, Ã©s a szÃ©tesÃ©s helyet teremtsen egy Ãºjfajta valÃ³sÃ¡g megszÃ¼letÃ©sÃ©n

MirQl ismered fel a szÃ©thullÃ³ valÃ³sÃ¡got?

Ebben a hÃ³napban elemi erQvel tÃ¡madtak rÃ¡d az eddigi Ã©leted sorÃ¡n felhalmozott fÃ¡jdalmak, sÃ©relmek, fÃ©lelmek Ã©s
szorongÃ¡sok, amik az elmÃºlt hÃ³napokban fokozatosan felerQsÃ¶dtek. Minden, amirQl azt hitted, hogy ezen mÃ¡r rÃ©gen
tÃºl vagy (...sikeresen a szQnyeg alÃ¡ sÃ¶pÃ¶rted...), most egyszerre jÃ¶n elQ Ã©s kÃ¶veteli tQled, hogy figyelmet szentelj
neki Ã©s ezÃ¡ltal Ãºjabb energiÃ¡t nyerjen tQled.

Be kell lÃ¡tnod, hogy ezeket a problÃ©mÃ¡kat nem tudod megoldani!
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Ezekre a problÃ©mÃ¡kra egyszerqen nincs megoldÃ¡s. Semmilyen orvossÃ¡g, semmilyen mÃ³dszer, vagy terÃ¡pia nem
kÃ©pes kezelni Qket. Ezeket a fÃ¡jdalmakat nem tudod egyszerqen elmulasztani, az egyetlen dolog, amit tehetsz, hogy
kinÃ¶vÃ¶d Qket. A fÃ¡jdalmaid, amikkel az Ã©vek sorÃ¡n szÃ©p fokozatosan megtanultÃ¡l egyÃ¼tt Ã©lni egy olyan jÃ³l felÃ©pÃ
valÃ³sÃ¡g rÃ©szei, ami szÃ©p fokozatosan Ã¶sszeomlani lÃ¡tszik.

Az Ã¶sszeomlÃ¡ssal egyidejqleg azok a vÃ©dQbÃ¡styÃ¡k is leomlanak, amiket pont azÃ©rt Ã©pÃ-tettÃ©l, hogy megÃ³vd magad
tovÃ¡bbi fÃ¡jdalomtÃ³l, de ezÃ¡ltal bezÃ¡rtad magad egy szqk cellÃ¡ba, amit szÃ©pen feldÃ-szÃ-tettÃ©l Ã©s otthonossÃ¡ tettÃ©l
tÃ¶rtÃ©nik akkor, ha a vÃ©dQbÃ¡styÃ¡id leomlanak Ã©s ott Ã¡llsz vÃ©dtelenÃ¼l, kiszolgÃ¡ltatva mindazoknak a fÃ¡jdalmaknak,
amiket az eddigi kemÃ©ny munkÃ¡ddal a bÃ¡styÃ¡idon kÃ-vÃ¼l tartottÃ¡l?

Mi teszel akkor, ha tÃ¶bbÃ© nincs lehetQsÃ©ged bÃ¡styÃ¡kat Ã©pÃ-teni a fÃ¡jdalmak elQl?

Az igazsÃ¡g az, hogy ez az egÃ©sz egy tudatos dÃ¶ntÃ©s kÃ©rdÃ©se. A bÃ¡styÃ¡k Ã¶sszeomlÃ¡sa azt jelenti, hogy ennek a
valÃ³sÃ¡gnak az ideje lejÃ¡rt, de ezzel egyidejqleg kÃ©szen Ã¡ll szÃ¡modra a tudat Ãºj dimenziÃ³ja. A fÃ¡jdalmakra egyetlen
gyÃ³gyÃ-r, ha felismered, hogy sajÃ¡t magad teremtetted Qket Ã©s soha nem a kÃ¼lvilÃ¡g szabadÃ-totta rÃ¡d Qket. NÃ©zz
farkasszemet velÃ¼k Ã©s elvesztik feletted a hatalmukat. Tudom, hogy ez sokkal fÃ¡jdalmasabb, mint korÃ¡bban bÃ¡rmikor,
de nem Ã©lhetsz tÃ¶bbÃ© bezÃ¡rva a sajÃ¡t fÃ©lelmetes valÃ³sÃ¡godban

DÃ¶nts Ãºgy, hogy az Ãºj tudatossÃ¡g valÃ³sÃ¡gÃ¡t vÃ¡lasztod

Ebbe a valÃ³sÃ¡gba nem lehet menekÃ¼lni, ebbe a valÃ³sÃ¡gba csak tudatos dÃ¶ntÃ©sek sorozatÃ¡nak eredmÃ©nyekÃ©ppen
lehet belÃ©pÃ©st nyerni. Ebben a valÃ³sÃ¡gban nincs helye fÃ©lelemnek Ã©s fÃ¡jdalomnak. Ebben a valÃ³sÃ¡gba nem hozhato
magaddal a terheidet. Minden eddiginÃ©l kemÃ©nyebb munka vÃ¡r rÃ¡d, de most megÃ©ri megvÃ-vni az "utolsÃ³ harcot"
a FELEMELKEDÃ‰S zÃ¡szlaja alatt.

2012 a felemelkedÃ©s Ã©ve

A visszaszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s megkezdQdÃ¶tt...
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