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Mintea și Sentimentul lucrurilor ce vin: A doua
copilărie!

Provocarea pe care noi cei tineri o avem, este aceea să ajungem calibrați și să
rămânem așa până la adânci bătrâneți.
Calibrarea este sensul Prezentului. Este sensul Gândului prezent, fără conceptualizarea
trecutului și viitorului.
Noi, acum în tinerețe nu putem să fim în prezent.
Mintea noastră se afla în trecut și în viitor. Și cel mai des, în clipa imediat următoare.

Noi știm, la nivel de concept, că o altă dimensiune a
Sinelui nostru, și anume Mintea care se află în Prezent.
În timpurile vechi oamenii nu puteau conceptualiza decât Prezentul. Ei nu puteau
gândi viitorul și nici trecutul.
Noi acum suntem într-un stadiu intermediar, acela de Gând – Plan.
Probabil din acest motiv am ajuns cea mai evoluată specie.
Gândind prea mult, noi ajungem pănă acolo unde pierdem esența vieții, adică Sensul
Prezentului.
Așa pierdem și legatura cu interiorul nostru.
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Suntem într-un moment în care avem nevoie de congruența celor mai in
vârsta.
Ei au trecut de mult peste mintea lor.
Ei nu mai sunt posedați de gândurile și de mintea lor, și ei chiar știu asta.
Ei au redobândit ceea ce au pierdut în copilărie.
Ei s-au reconectat cu sinele, cu prezentul lor, cu esența lor.
Împăcarea și invățarea i-a adus aici.
Ei au trecut prin procesul Conștiinței, au trecut prin etape din care au învățat, au
experimentat și au recâștigat considerația si venerarea celor mai tineri.
Ei pot fi referința noastră pe multe planuri.
Ei aduc esența la loc în ei.
Noi cei tineri am pierdut-o în jur de 5-6 ani, ea poate reveni cu ceva timp înainte de
moarte. Timpul cu joaca reîncepe, lucrurile nu mai sunt luate în serios și timpul lor
prinde valoare. Râd, zămbesc, își amintesc, , glumesc, citesc, se joacă, se plimbă, se
uită mai mult la natură, privesc florile și chiar au timp să se bucure de ele.
Câți nu sunt cei bătrani, decrepiți, sărmani sau săraci, care au inima mai mare decat
un elefant?
Câți nu sunt cei bătrani, atenți, binevoitori și săritori la nevoile unui tânâr?
Câți nu sunt cei bătrăni, încercați de așa multe, că pot rămâne cu zâmbetul pe buze
oricând?
Vreau să ajung să vad oameni care vor cere să trăiască, nu doar când mai au
puțin de trăit.

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!
Ai păreri? Comentează mai jos cu spor
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