
Mark Passio - prawo naturalne prawdziwym prawem przyciągania
 Prawda zawsze istniała pośród Nas i jest Wieczna to nasze postrzeganie musi być dopasowane do niej.

Prawda sama w sobie i ze swej natury jest wojownicza.
Powodem wojowniczej natury Prawdy jest to, że prowadzi ona wojnę z wszelkiej maści kłamstwem. 

Jest w stanie wojny z podstępem i kontrolą umysłu.
 
 

Zdolność pojmowania słuchacza.
W jaki sposób słuchacz może znaleźć się w najlepszych warunkach do nauki.
Zdolność pojmowania osoby, czyli zdolność przyswajania informacji, 
zależy od nastawienia do prezentowanych informacji. Niska zdolność 
pojmowania wynika z arogancji i twardego sceptycyzmu, ale wynika 
także z naiwności i łatwowierności.
Wysoka zdolność pojmowania wynika z równowagi pomiędzy zdrowym 
sceptycyzmem i otwartością umysłu, oraz z woli do zmian.

 
Wykres zdolności pojmowania (ang. teachability bell curve)

 

Na dole znajduje się skala nastawienia psychicznego słuchacza.
Zaczyna się od arogancji przez cynizm, sceptycyzm, nauczyciela, ucznia, do ufnego łatwowiernego aż do naiwnego.

Najlepszy moment do nauki znajduje się na szczycie „dzwona”.
Znaczy to, że jesteś w równowadze pomiędzy nauczycielem i uczniem. Zachowujesz zdrową proporcję między ufnością i wątpieniem. Jesteś w stanie zachować

pewną koncepcję w swoim umyśle, bez natychmiastowego akceptowania lub odrzucania jej. Oznacza to, że rozważysz otrzymane informacje z odpowiednio
otwartym umysłem, ale przy zachowaniu zdrowej dawki sceptycyzmu. To jest stan psychicznego nastawienia, który powinniście starać się utrzymać, aby nauczyć się

jak najwięcej.
 

Ludzie powinni bardzo dbać o to, skąd pochodzą informację, które przyswajają. Źródło informacji jest bardzo ważne, ponieważ poprzez blokady informacji oraz
poprzez wywierany na ludzi wpływ uczący ich odrzucania informacji, uważania ich za mało istotne, poprzez mówienie, że informację są nieistotne albo nieważne czy
niewarte rozważania wiele współczesnych organizacji, jak media, jak tzw. struktury edukacji tak naprawdę szukają metody na kontrolę ludzkiego postrzegania czyli

nazywając rzeczy po imieniu, kontroli umysłu. A poprzez to szukają metod na ograniczenie poziomu ludzkiego pojmowania, rozumienia. 
Czyli ograniczają możliwości działania, możliwości wprowadzania zmian, możliwości twórcze w otaczającym nas świecie.

Potrzebna jest dawka sceptycyzmu przy weryfikacji źródła informacji. Ważne abyście naprawdę poczuli głęboko w sobie czy informacje rezonują z Prawdą. Każdy
ma to intuicyjne narzędzie, które musi być włączone i używane.

 
Największą religią współczesnych czasów, skupiająca najwięcej władzy i kontroli, to właśnie PIENIĄDZE.

 



O tym mówi prawdziwe prawo przyciągania – wyjaśnia, że rzeczy, których chcesz, nie pojawiają się magicznie
 w twoim życiu tylko dlatego, że o nich myślisz czy czujesz ( to new age’owe zwodzenie). 
Dla każdej rzeczy, o której mówimy, że jej chcemy istnieją wymagania, które trzeba spełnić, 
aby te rzeczy zaistniały. Wymagania istnieją w naturze. Jeśli chcesz aby Twoje życie się zmieniło,
 aby coś w nim zaistniało, musisz spełnić istniejące wymagania.

Istnieją konkretne wymagania dla każdej rzeczy o których ludzie mówią, że chcą. Jeśli nie spełni się wymagań, te rzeczy „magicznie” nie zaistnieją. 
Mówiąc „magicznie” – tzn. automatycznie.

Wymagania do stworzenia zmian i rola wiedzy
Ludzie bardzo często mówią, że chcą pewnych rzeczy w swoim życiu i mówią, 
że chcą aby niektóre z nich były obecne w życiach wszystkich ludzi na świecie.
Mówimy, że chcemy określonych wydarzeń i rzeczy dla siebie i nas jako gatunku. 
Mówimy o takich rzeczach jak „szczęście”, „zdrowie”, „pokój”, „dobrobyt” czy „wolność”.
Można odnieść wrażenie, że nie są szczerzy wobec samych siebie. Mówią, że chcą tego, ale kiedy
im powiesz, że takie rzeczy nie przychodzą od tak, tylko dlatego, że ich chcemy, że dla każdej z tych
rzeczy są pewne wymagania, które trzeba wypełnić aby te rzeczy zaistniały. Ludzie nie mówiliby
o tych rzeczach gdyby były obecne, mówią, że chcą ponieważ tego im brakuje. Nie mają tego
lub mają w niewystarczającym stopniu. Kiedy więc mówisz im o wymaganiach, wiele osób wycofuje
się, bo nie mają ochoty na wysiłek. Wierzą, że jakimś magicznym sposobem dostaną to czego chcą.

Musimy wiedzieć o pewnych rzeczach. Wiedza jest wymagana. Wiedza, która popchnie Nas do działania.
Wniosek jest taki, że jeśli ludzkość jako gatunek nie posiada rzeczy, o których wielu z nas mówi, że ich chcemy w pełni… jeśli się uprzeć to można powiedzieć,

 że mamy jakieś fragmenty tego co chcemy ale nie w całości..
Jeśli nie mamy tych rzeczy to logicznie rzecz biorąc wiedza wymagana do spełnienia wymagań, niezbędnych do zaistnienia tych rzeczy…albo jeśli jest obecna,

 wiedza wymagana do osiągnięcia tych rzeczy, jeśli istnieje to musi być dobrowolnie ignorowana. 
Ludzie nie zwracają na nią uwagi, nie przyswajają jej i nic z nią nie robią. Ignorują ją, ponieważ jest trudna i niewygodna. 

Tak długo jak wiedza będzie nieznana i ignorowana, tak długo rzeczy, o których mówimy, że ich chcemy i pragniemy będą niemożliwe. Nie mogą zaistnieć.
 



ignorancja mas

Od łacińskiego słowa „occulus” czyli „oko” po łacinie,  pochodzi czasownik „ocultare”, 
który oznacza „ukrywać”, „maskować” lub „trzymać w tajemnicy”. Trzymać w ukryciu
przed wzrokiem. Informację dotyczące Prawa Naturalnego to wiedza okultystyczna,
wiedza, która została ukryta przed ludzkością. Jest w posiadaniu wąskiej grupy,
których reprezentuje szczyt tej piramidy. Ta piramida reprezentuje dostęp do wiedzy oraz poziom ignorancji. Na szczycie jest wiedza, im wyżej na
szczeblach piramidy, tym większa wiedza. Piramida zawęża się ponieważ im bliżej szczytu tym mniej osób rozumie te informacje. Niewielu ludzi ma
tę wiedzę, rozumie ją i żyje zgodnie z nią, wykorzystując w swym życiu. U podstawy nie ma wiedzy. Masy pogrążone w ignorancji. Na szczycie są
ludzie, którzy wiedzą jak Prawo Naturalne działa. Korzystają z wiedzy w konkretnych celach i z konkretnych powodów.
Wiedza okultystyczna dzieli się na dwie części zarówno w tradycjach tajemnych jak i w szkołach okultystycznych jest mowa o arkanach. Słowo
„arcana” (ang. arkana) pochodzi z łaciny i znaczy „wiedza”. Są więc dwie części tej wiedzy. Jedna z nich nosi miano „Arkana Mniejsze”, „Minor
Arkana”. Oznacza to wiedzę mikrokosmosu. Wiedzę o małych sprawach, rzeczach. Nie oznacza to, że mają one mniejsze znaczenie. Oznacza to, że ta
wiedza dotyczy pojedynczych jednostek świadomości. Ludzkiej psychiki.

Wiedza okultystyczna czyli ukryta.
 Słowo „occult” (ang. okultystyczny) pochodzi z łaciny. Pochodzi od przymiotnika „occultus”,

który znaczy tyle co „ukryty”. Ukryty przed wzrokiem, ukryty z widoku. Pochodzi od łacińskiego
rzeczownika „occulus”, który oznacza „oko”. 

Słowo „ocular” (ang. okular, naoczny) oznacza „powiązany z oczami” czy „ze wzrokiem”.
Okultyzm to zasób wiedzy, który został ukryty z konkretnych powodów.

 

w posiadaniu niewielu

Pierwsza część wiedzy okultystycznej zawiera wiedzę na temat ludzkiej świadomości, tego jak działa, jakimi zasadami się rządzi, co na nią wpływa – tego typu rzeczy.
 

Druga część wiedzy okultystycznej nosi miano Arkana Wielkich, „Major Arkana” – dotyczy Makrokosmosu. Zrozumienie działania Praw Natury w bardzo dużej skali.
Uniwersalne Prawa są częścią Arkan Wielkich.

Prawa Naturalne, to niewidoczne, uniwersalne prawa duchowe.
Słowo „natural” pochodzi z jezyków egipskiego oraz środkowo-azjatyckich mistycznych tradycji. Słowo „neter”, które bez samogłosek wymawia się „ntr”. „Neter” oznacza „duch”. 

Przyrostek „al”, obecny w angielskim, w starożytnych językach wschodu, jak arabski czy egipski oznacza „pochodzi z” lub „spokrewniony z”, „związany z”. Wiec „natural”, kiedy połączysz te dwa
pierwotne słowa „neter” i „al” oznacza „pochodzący z” lub „spokrewniony z krainą duchow”. „Pochodzący lub spokrewniony z Bogiem”. Słowo „neter” oznacza także Boga. Ducha lub Boga. 

Prawa Natury więc działają i przynależą do warstwy, która jest niewidoczna. 
Co kryje się pod nazwą „Prawa Naturalne”, te mechanizmy natury są uniwersalnymi duchowymi regułami, które organizują skutki zachowania i działania. Zarządzają efektami działań. 

Działaniami istot zdolnych do zrozumienia siebie, istot samoświadomych.



Wiedza o Prawach Naturalnych oraz o tym jak funkcjonują jest najgłębiej ukrytą informacją na Ziemi. Wszystkie rozpraszacze zostały
stworzone po to, aby powstrzymać Was od poznania tej wiedzy. Nieskończone banalności.. cała dezinformacja z serwisów informacyjnych,

wszystkie gry komputerowe, programy telewizyjne pozbawione treści, sport, to wszystko zostało stworzone w jednym celu aby zająć ludzi i nie
pozwolić im poznać i zrozumieć tej wiedzy. Te potęgi chcą za wszelką cenę zachować te informacje w sekrecie przed ludźmi, ponieważ

zrozumienie informacji na temat Prawa Naturalnego wyrówna szanse i w końcu doprowadzi do upadku tego Systemu Kontroli.
 
 Musimy dokonać bardzo wyraźnego odróżnienia pomiędzy niewiedzą a ignorancją.

 Brak wiedzy może być skutkiem dwóch różnych stanów. Pierwszy to „nescience” (ang. niewiedza). Słowo pochodzi z łaciny. Prefiks „ne” w łacinie oznacza zaprzeczenie lub
„nieobecność”, a „scio”, „sciere” w łacinie oznacza „wiedzieć” i od niego pochodzi słowo „science” (ang. nauka). Po złożeniu otrzymujemy „nesciere”, które znaczy „nie wiedzieć,

nie rozumieć”. Ale znaczenie jest nieco szersze i oznacza „nie rozumieć, ponieważ informacja, którą być może chcesz poznać jest kompletnie nieobecna”.
 Nie ma źródła, z którego można ją poznać. Nie ma skąd zaczerpnąć informacji.

„Nescience” nie jest czyjąś winą. Nie możesz poznać informacji, której nie ma i nie można nikogo winić za ten stan. Osoba w tym stanie nie ponosi odpowiedzialności za ten
stan, ponieważ sama informacją jest nieobecna. Nie ma więc możliwości na jej zdobycie i przyswojenie.

Ignorancja z kolei wiąże się z odpowiedzialnością. W New Age ludzie lubią myśleć, że nie ma czegoś takiego jak „wina”.
Istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Są ludzie odpowiedzialni za obecną sytuację.

 

Dlaczego ta wiedza jest ukryta? W jakim celu?
 

Wiedza okultystyczna, na temat tego jak działają mechanizmy natury i świadomości nie jest powszechnie znana. Dlatego nie jest wiedzą ezoteryczną, nie jest wiedzą daną
masom. To wiedza ezoteryczna, zarezerwowana dla kilku wybranych z konkretnego powodu po to aby wytworzyć i utrzymać różnicę w poziomach władzy. Różnica wiedzy,

znajomość tego jak działa, coś tak kluczowego jak wiedza o tym jak działa ludzka świadomość, jak działa ludzka motywacja, jak działa ludzka percepcja, jak ludzie mogą być
manipulowani. Ktoś dysponuje głębokim rozumieniem na te tematy. A z drugiej strony jest bardzo duża grupa ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia jak to działa. 

 

Ignorancja jest powiązana z odpowiedzialnością i winą. Pochodzi od łacińskiego słowa „ignorare” i oznacza „nie wiedzieć”
podobnie do „nescience”, ale w zupełnie innym kontekście. Ignorancja to „nie wiedzieć, nie rozumieć nawet jeśli niezbędne

informacje istnieją i są osiągalne, ale są dobrowolnie odrzucane lub lekceważone”. Odrzucasz, ponieważ czujesz się przez to
niekomfortowo lub lekceważysz, ponieważ uznajesz to za wiedzę nieistotną. Informacja istnieje, Prawda istnieje, jest dostępna,

ludzie wolą to zignorować. To jest niewybaczalne i jest powiązane z winą.
 



Oto klucz otwierający wszystkie zamki we wszystkich drzwiach wszystkich klatek w więzieniu jeśli zostanie

przyjęty. Wiara nie jest potrzebna, ponieważ Prawda jest zawsze obecna. Zawsze tu jest. 

    To kwestia tego, czy chcemy ją dostrzec jako obecną, zaakceptować jej istnienie poprzez przestanie ignorowania jej

i zaakceptować ją w sobie. Uhonorowanie i zrozumienie Prawdy jest tylko początkiem. Działanie jest wymagane.

Wiedza jest wymagana, zrozumienie jest wymagane, ale ostatnim co jest wymagane jest działanie ponad wszystko,

jeśli zmiana ma zaistnieć. Tak właśnie działa Prawo Przyciągania.

 

Ludzie w tzw. „społecznościach szukających prawdy” mówią, że „ludzie śpią”. Mówi się „śpiące masy”, lepsze określenie stan hipnozy. 
Znaczenie słowa „hipnoza” – oznacza „wypartą wiedzę” . Pochodzi z greckiego „hypo” znaczy „pod” przykładowo „hypodermiczny” 
to „podskórny”, a „gnosis” oznacza „wiedzę”. „Stłumienie, wyparcie wiedzy”. „Hypo” znaczy także „wyparty, stłumiony”. 
Hipnoza to wyparcie, stłumienie wiedzy i dokładanie w tym stanie znajdują się Ci ludzie. Oni sobie sami to zrobili, 
przestańmy patrzeć na nich jak na ofiary. To ich dobrowolny wybór. 
W czasach wszechobecnych informacji, dostępnych w zasięgu ręki ignorowanie Prawdy nie jest opcją. 
To dobrowolna decyzja, którą każdy sam podejmuje i jest to decyzja, która ma znaczenie. 
Sytuacja, która teraz ma miejsce, co ignorują, na co pozwalają, aby miało miejsce i nic z tym nie robią. 
W zadowoleniu pozwalają złu kpić ze wszystkich.
Ludzie zastanawiają się dlaczego tracimy wolność? Czemu wolność przecieka przez palce? 
Czemu totalitaryzm i tyrania umacniają swą pozycję? Czemu wzrasta kontrola i obsesja na jej punkcie?
Wielu zacznie dostrzegać wzrastające państwo policyjne. Coraz bardziej powszechną niesprawiedliwość. 
Rosnące ograniczenia naszych naturalnych swobód. Dlaczego to wszystko ma miejsce?

 
 

Istnieje kilka głównych kroków, prowadzących do rozwiązania problemu każdego rodzaju.
 Pierwszy – trzeba rozpoznać, że problem faktycznie istnieje. Rozpoznanie jest punktem, od którego trzeba zacząć. 

Zaprzeczenie oparte na strachu musi być pierwszą rzeczą, którą należy pokonać.

 

stan zaprzeczania, w którym znajduje się większość społeczeństwa

Drugim krokiem jest rozpoznanie, że obserwowane objawy, które można zobaczyć są zaledwie 
            skutkiem niewidocznych czynników przyczynowych. Nie można rozwiązać problemu lecząc tylko objawy, skutki. 
            To niemożliwe. Nie na tym polega rozwiązywanie problemów. Trzeba dotrzeć do przyczyn. 
             Zamiast zaleczenie objawów należy dokładnie zdiagnozować przyczyny.Słowo „diagnosis” (ang. diagnoza)
             pochodzi z greki. Przyimek „dia” oznacza „przez” lub „według” także „metodą”. Druga część czyli „gnosis”
              oznacza „wiedzę”. „Diagnosis” (ang. diagnoza) oznacza „przez wiedzę” lub „według wiedzy”. 
              Szukasz rozwiązania problemu przez wiedzę. Wiedza jest wymagana do tego żeby rozwiązać problem.

 

Trzecim krokiem do rozwiązania problemów jest działanie, które należy podjąć z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

 



Czym jest prawda?
Wiele osób mawia „postrzeganie jest rzeczywistością” nic bardziej mylnego. Postrzeganie nie jest rzeczywistością. 
Jest tylko tym co znaczy, postrzeganiem. Widzeniem przez „per”-„ceive”. Widzieć coś przez. Jak dla przykładu przez obiektyw lub filtr.
Tak działa ludzkie postrzeganie. To obiektyw lub filtr.
Prawda jest obiektywna, oznacza to, że nie jest zależna od postrzegania. Ludzkie postrzeganie jest bardzo chwiejne. 
Może różnić się nieznacznie od Prawdy, ale może niesamowicie od niej odbiegać. Prawda nie podlega chwianiu. 
To co nieruchome. To co jest na co myśli nie wpływają. Nie ma znaczenia czy ktoś w nią wierzy czy nie, czy ktoś ją zna lub ją widzi. Jest istnieje i zawsze będzie obecna.
To co się wydarzyło i zostało zapisane w „pamięci” wszechświata. Nic nie może zmienić przeszłości, nigdy. 
Jedyne co można zmienić to przyszłość. Najprościej mówiąc prawda to to co jest, to co istnieje, to to co wydarzyło
się w przeszłości i to co zdarza się w teraźniejszości, prawda nie istnieje w przyszłości. 
Kiedy dotrzemy do tych momentów w przyszłości i staną się one teraźniejszością wtedy zaistnieje Prawda.

Te białe linie to prawda, a postrzeganie jest przeciwko. Czerwona linia to człowiek A, zielona to człowiek B, a czerwona C. Ich zdolność postrzegania tego co
się wydarzyło i tego co się wydarza, nazywam to świadomością. Świadomość to zdolność obserwacji wzorców i ich znaczenia oraz szacunek do nich. Jeśli Twoja
świadomość jest rozwinięta ma wyższą częstotliwość to znaczy, że dysponujesz lepszym rozumieniem i rozpoznawaniem wzorców. Jeśli świadomość jest niska,

niskiej częstotliwości, gorzej będziesz rozpoznawał wzorce. Im dłuższa długość fali tym niższa częstotliwość, oznacza to jak często będzie przecinać linię
reprezentującą Prawdę. Im wyższa częstotliwość tym lepsze dostrojenie do Prawdy czyli trafniejsze postrzeganie rzeczywistości. 

Należy pamiętać, że postrzeganie nie jest rzeczywistością.
 
 



Solipsyzm
Egoistyczna i niszczycielska ideologia, nie ma żadnego związku z prawdą. Solipsyści ludzie chorzy umysłowo, takie osoby mają niszczący wpływ na społeczeństwo. Słowo

„solipsysm” pochodzi od łacińskiego przymiotnika „solus”, który znaczy „samotny, sam lub pojedynczy”, od łacińskiego zaimka „ipse”, który znaczy „ja, jednolity”. Solipsyzm
mówi, że nic nie istnieje poza mną. Ja jestem jedynym bytem, który istnieje. To to samo co mówienie "Jestem Bogiem”. Moje postrzeganie jest jedynie prawdziwe, a nikogo

innego tutaj nie ma. Solipsyści wierzą, że wszechświat jest tylko iluzją stworzoną tylko dla ich rozrywki. Wierzą, że wszystko w wymierzę fizycznym jest iluzją i wszystko co w
nim zachodzi nie ma znacznie, że powinno być tylko obserwowane i nic nie powinno być zmieniane. Twierdzi, że wiedza o czymkolwiek poza własnym umysłem jest niepewna

więc nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda wiec nic na temat świata zewnętrznego oraz mechanizmów jego działania nie może zostać poznane.

 
"NATURAL LAW"

Definicja słowa „natural” brzmi: nieodłączny, osadzony w Naturze (przyrodzie), Rzeczywistości i
Prawdzie nie wykonane lub spowodowane przez ludzkość. Czyli jest powiązane i odnoszące się do
ducha. Tym jest właśnie natura – duchowy wymiar. Wielu ludzi wierzy, że duchowy wymiar jest

oddzielony od fizycznego wymiaru. Słowo „law” – definicja brzmi: „istniejące uwarunkowanie, stan,
który jest jednocześnie niezmienny i wiążący, obowiązujący”.

 
To nie człowiek odpowiada za istnienie tych praw. Stwórca Wszechświata je ustalił i puścił w ruch. Powołał je do istnienia, a one wiążą Ciebie. Ty i ja
podlegamy tym prawom czy nam się to podoba czy nie, czy to akceptujemy czy nie, czy je rozumiemy czy nie. Wywierają wpływ, wywołują efekt, a my
wszyscy odpowiadamy za tworzenie rzeczywistości, której doświadczamy w oparciu właśnie o te niewidoczne Prawa. W tym momencie, w tej chwili, w

każdej chwili. Nie możecie wybrać nie robienie tego. Zawsze współtworzycie, we współpracy, to czy w harmonii czy w przeciwieństwie to inna sprawa. We
współpracy z tymi duchowymi prawami współtworzycie rzeczywistość i nie możecie z tego zrezygnować. Jak długo istniejesz w fizycznym wymiarze, tak

długo kreujesz rzeczywistość.
Prawa naturalne działają ciągle, uwarunkowania które istnieją w naturze, są niezmienne i obowiązujące. Wywierają wpływ, zrozumiane czy nie i nie mogą

być zmienione. Jeśli te prawa zostają ukryte i nie wiemy jak działają zostaje stworzony chaos i bałagan, prowadzi to do olbrzymiego cierpienia.
Posiadając wiedze o tym jak one działają wtedy możesz się do nich dostroić i wykreować zupełnie inna rzeczywistość, wtedy nie będzie cierpienia, które

zadajemy sobie sami. To nie człowiek powołał je do istnienia. Zostały powołane przez cokolwiek co stworzyło ten Wszechświat.
 

Prawo naturalne to uniwersalne, nie wytworzone przez człowieka, wiążące i niezmienne uwarunkowania, reguły rządzące konsekwencjami, efektami
zachowań, działań. Prawo naturalne to zasób uniwersalnych duchowych praw, które regulują dynamikę świadomości.

Jeśli jesteś inteligentny i rozumiesz jak działają Prawa Naturalne i nie będziesz podejmował określonych działań stwarzających więzienie dla całego
gatunku. Niestety ludzkość nie osiągnęła jeszcze tego poziomu świadomości. Prawa naturalne nie mają nic wspólnego z religią. To nie jest system wiary.

To nauka.
 



W jaki sposób manifestuje swą osobowość? Bo jest różnica między tym czym jest a sposobem w jaki się manifestuje. Są trzy
sposoby. Myśli, uczucia i działanie. 
Można powiedzieć, że mowa, język to wypadkowa myśli i uczuć. 
Mowa jest także formą działania. Używa konkretnej energii, siły, 
która sprawia, że powietrze przelatuje przez struny głosowe i wprawia je w drgania. 
Dzięki temu możesz zrozumieć pojęcia, które staram się wyrazić, 
więc to forma działania. Myśli, uczucia i działanie. Myśl to energia, 
siła stwórcza, która jest manifestacją świadomości w jednostce. 
To obojętna siła. Myśli nie są męskie czy żeńską energią. Aby cokolwiek mogło zaistnieć w fizycznym wymiarze, najpierw
musiało zostać pomyślane, musiało zaistnieć w wymiarze myślowym. Uczucia są spolaryzowanym elementem jednostki. To
żeński pierwiastek świadomości. Uczucia w trójcy Umysł-Ciało-Duch są pierwiastkiem duchowym, stanem w którym coś
robimy. Umysł – Ojciec, który jest czynnikiem stwórczym. Drugim jest duch, uczucia – czynnik żeński – przyjmujący postać
Ducha Świętego. 
Dziecko płci męskiej to działanie – to czynnik męski, aktywny.
Zbawienie siebie, uratowanie siebie jest możliwe tylko poprzez czyny, działanie.
Poznaj Prawdę. Poznanie Prawdy uczyni Cię wolnym.

Świadomość jest nieuchwytną siłą, postacią energii. To coś, co istnieje, ale nie można tego zobaczyć. Zdolność istoty do
rozpoznawania wzorców oraz ich znaczenia z poszanowaniem wydarzeń zachodzących zarówno we własnym wnętrzu

(mikrokosmos), w wewnętrznym świecie, w mniejszej rzeczywistości, rzeczywistości indywidualnej świadomości oraz w świecie
zewnętrznym, w którym jednostka „ja” istnieje i funkcjonuje – makrokosmos. Zdolność do trafnego obserwowania Prawdy o

tym co się wydarzyło i co się wydarza.
 

ŚWIADOMOŚĆ

cały materiał pochodzi z : https://www.youtube.com/watch?v=XMwO_hSoVf4


