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Vreau sa fac mai mult pentru tine

In 2019 pregatesc un program mai intens de webinarii, videouri, conferinte si tabere
pentru rezolvarea lucrurilor care nu merg si dezvoltarea celor pe care vrei sa le
imbunatatesti.
Acesta va fi un proces care se va face in functie de dorintele si nevoile tale.
Omul este un mecanism care ajuta viata organica, cat si Creatia.
Uneori face impotriva lor, si asta e natural. Asa cum si pestele piranha mananca mai
mult de frica, decat de nevoie.
Nevoile omului sunt simple, asa cum unui copac ii trebuie apa, soare si pamant fertil
sa creasca. Copacul serveste, la fel ca si Omul, vietii organice de pe Pamant, cat si
Creatiei prin oxigenul produs.
Insa Omul se foloseste de legile inferioare pentru a deschide noi legi superioare.
Foloseste lemnul pentru a face focul.
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Foloseste focul pentru a manca.
Foloseste mancarea pentru a crea materia.
Foloseste materia pentru a crea mintea si inima.
Foloseste mintea si inima pentru a crea cuvantul si dragostea.
Totusi, aceste lucruri sunt mai mult dorite, decat facute in mod intentional.
Fiecare din noi are disponibilitate sa o faca. Insa alegerile sunt duse in alta directie.
In era vitezei, nevoile omului sunt preluate din virtual si aplicate in real.
Vede un video sau un curs, citeste o carte si incearca sa verifice si sa practice.
Practicarea in mod individual este mai grea deoarece nu exista suport din jur. Ca si un
copac in mijlocul savanei, daca e singur, va ramane singur, daca e intre altii, va
sustine perpetuarea si va fi ferit de vant sau soare din partea celor din jur.
Ca urmare, lasa-mi nevoia sau nevoile tale. Aici ca reply la acest post sau email. Sau
scrie-mi pe email: contact@alexandruplesea.ro sau direct din site de la formularul de
Contact.
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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