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8 moduri prin care frica oprește evoluția
Am stat să cuget modul în care frica deteriorează și îndepărtează dorința omului de ași depăși limitele.
Limitele sunt frici și obișnuințe peste care nu putem trece. De exemplu, o limită
general observată este în comportamentul de rutină, ori de acasă, ori de la job.
Aceleași acțiuni mecanice, repetate de prea multe ori, care nu mai sunt conștientizate
și nici gândite.
Astfel de limite îl păstrează pe om sub legi mecanice pe care nu le vede decât dacă
este pus în condiția de șoc sau decizie grea de moment. Iar pe acestea omul nu le
vrea și tot timpul fuge de ele.
Iar când exteriorul i le dă, rutina dispare și apar noi obișnuințe.
Unde este frică, nu este disciplină și nici evoluție. Cel mult este atenție susținută!
Observația mea este păstrarea atenției pe ce fac, oricând fac. Astfel, părerile mentale
că ceva din exterior s-ar putea întâmpla, dispar. Așa îmi păstrez claritatea și
organizarea interioară.
Frica este numită dereglare mentală din 2 motive:
1. Este artificial creată, deci falsă comportamentului nativ uman
2. Este iluzie sau imaginație involuntară. Pentru că 9 din 10 cazuri sunt doar frici
mentale, fără fapte fizice.
La unii este o puternică și mecanică trăsătură prin care spunem altora sau ne gândim
la alții cu mult obișnuitul: „Ai grijă!”.
Simpla intensitate a fricii gândite sau trăite de om este drumul spre imitație de către
alții, iar aceștia la rândul lor, vor face la fel.
Trăsătura de frică are un singur antidot: munca spre eradicarea ei. Însă pentru că este
mecanică, rapidă și puternică, omul nu are viteza și nici vigilență să o evite.
Aici am o soluție, vezi acest video:

Uite de ce frica oprește evoluția noastră:
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Gândul că ar trebui să fie altfel decât este aduce nemulțumire și teamă pe
viitor;
Observarea reacției de frică acum, produce aceeași reacție pe viitor;
Gândul că ceva se poate întâmpla în viitorul apropiat, oprește acțiunile
benefice de acum;
Frica ne conduce spre îndepărtare, nu spre apropiere Divină (din cauza
neînțelegerii legilor);
Frica absoarbe dragostea prin egoism;
Dorința de evoluție profesională, personală sau financiară trece, în mod cert,
prin mai multe frici;
Programele sociale, educația și mass-media, conțin frică comportamentală
imitativă;
Grijile, supărările și nemulțumirile vin din frica de a pierde, în loc de gândirea
de a câștiga.
Sunt foarte bucuros că acest curs, care fi lansat oficial luni, 25 mai, acum este la 40 %
din preț pentru tine.
Cursul Scapă de frici și fobii nu este pentru oricine. Are 30 de practici pe care le poți
exersa spre eliminarea oricărui sentiment de frică. Pentru omul care știe multe și face
puține, aș zice sa nu ia acest curs. Însă pentru cel care verifică și nu crede, acest curs
îi va fi extraordinar de util.

Până mâine seară 24 Mai, la ora 12 noaptea, ai cod de VOUCHER:
reducerea de 40%, astfel :

PA40, pentru

cursul video este 294 RON (490 ron pret intreg),
cursul audio este 114 RON (190 ron)
manual ebook PDF 54 RON (90ron)
După data de 25 mai prețurile vor fi cele normale pentru oricine dorește să scape
pentru totdeauna de fricile și fobiile sale. Garantat 100% primești banii înapoi dacă
după exersarea acestor practici, rezultatele întârzie să apară.
Dorința mea de a te ajuta să scapi de frici este contra cost, pentru că cel care plătește,
deja face efortul cu adevărat pentru el însuși de a munci și verifica.
Rămâi cu bine!
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