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Cea mai mare Greșeală UMANĂ

Diferența între oameni este doar in programele învățate. Restul, trupul, sufletul au
aceeași compoziție chimică și fizică. Materia din care omul este alcătuit este cea care
susține programele să se desfășoare.
Omul învață programele despre viață, societate, job, carieră, relații, artă, cultură,
educație, religie, prin atenția pe care omul o acordă acestora. Din cate am testat cu
toții, noi credem că cea mai bună învățătura este cea în care ne identificăm cu ceea ce
învătăm, și devenim absorbiți și fascinați de ce învățăm sau facem. În acest sens, ni se
desfășoară viața, doar obiectele din exterior, de care noi suntem fascinați se schimbă.
Identificarea este relația trupului cu materia, și nu a sufletului cu materia.
Omul este compus din trup și suflet, însă doar trupul știe să se identifice. Sufletul
observă. Astfel, energia omului se consumă în clipa în care atenția lui pleacă
neintenționat spre un obiect exterior, iar omul nu observă acest lucru.
Când omul pune atenția pe ce vrea să pună atenția, își conservă energia și o poate
folosi spre scopuri mai utile lui însuși.
Când omul este atras și fascinat de orice din exterior, iar atenția sa este luată spre
acestea, el este pierdut și nu revine la starea lui normală de atenție decât atunci când
evenimentul exterior se oprește sau dispare.
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Relația omului cu exteriorul pleacă, în special, prin atenția minții sale spre
exterior. Mintea se va duce acolo unde omului îi place, vrea, adoră, iubește
sau are confort. Odată cu mintea vor veni și simțurile, care, la rândul lor,
sunt influențate de minte să fie fascinate și ele de ce se petrece. În tot acest
proces unde este sufletul?
Sufletul este definit de toate culturile, civilizațiile și religiile, ca partea care animă și
susține trupul în viață. Sufletul este măsurat prin respirație. Iar respirația este corelată
cu mintea, pentru ca la fiecare inspirație / expirație, omul primește sau are un nou
gând.
Cele scrise mai sus se pot dovedi în timp. Orice om atinge o anumită etapă a vieții
când atenția sa se va îndrepta spre interior mai mult și spre exterior mai puțin. O
astfel de etapă îi va schimba interesele și înțelegerea. Greșeala identificării trupului
său cu materia pe care a avut-o până la această etapă se poate recupera printr-un
efort dublu de introspecție, căutare și practică spre găsirea sau reunirea sa cu sufletul
său.
În luna Iulie 2017 voi desfășura un turneu în 8 orașe din România spre a aduce
claritate, putere, înțelegere și încredere printr-un seminar ce aduce cunoașterea
Orientului și știința Occidentului la un loc.
Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
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