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Jártál már úgy, hogy azt érzed, semmi nem sikerül igazán?
Amikor pont lecsúszol egy üzletről? Amikor majdnem

téged

választanak egy interjún? Amikor majdnem bepasizol / becsajozol?
Amikor majdnem tartasz egy tanfolyamot, de végül lemondják. És így
van ez többször
öbbször egymás után. Vagy amikor csak dolgozol, tanulsz,
befektetsz, magot ültetsz, de nem szüretelsz. Csak ültetsz, és váro
várod,
hogy ‘majd egyszer’ beérjen.
Várod a csodát, és nem akarod előtte 2 nappal feladni...
feladni... de vajon lesz
csoda? Vagy már volt, csak nem
nem vetted észre? Vagy nem tudtad
befogadni és más élt vele? Annyit dolgozol (vagy többet), mint mások,
de a siker még várat magára. Esetleg úgy érzed, hogy egy üvegfal van
közted és a teremtésed közt?
Nos, az elmúlt pár hét ilyen energiákat, programokat hozott fel.
Folyamatosan

kérdésben

voltam,

belőlem most... még több kérdés

aminek

eredményeképp

feltört

És persze sok-sok
sok PodPoc
PodPoc-olás.

Minden „majdnem” programot, minden olyan programot, ami abban tart, hogy soha
ne érd el a célod, amivel megteremted a majdnem
majdnem sikert, a majdnem (működő)
párkapcsolatot, a majdnem üzletet, ahol soha nem érsz célba, azt hajlandó lennél
elpusztítani és nemteremtetté tenni Isten tudja hányszorosan?
Mit tettél életbevágóvá, értékessé és valóssá a folyamatos tanulásban, munkában
munkában,
tevékenységben, ahol az út fontosabb a célnál, a munka nemesebb az eredménynél,
gyümölcsnél, az áldozat nemesebb a sikernél, a tanulás a tudásnál, a befektetés a
profitnál, ami abban tart, hogy soha ne érj oda, ahova szeretnél, de legalább
folyamatosan van
an feladatod, amit csinálhatsz, ezzel bizonyítva magadnak, hogy élsz?
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Mit tettél életbevágóvá, értékessé és valóssá a „majdnem” életedben, amiben nincs
rizikó, hogy elbuksz, és amivel választáson kívül, játékon kívül helyezed magad, ezzel a
„majdnem” halált választva? Minden, ami ez, és amit ez felhozott: Poc & Pod
Mit jelent neked az elköteleződés? Mit jelentesz Te az elköteleződésnek?
Mit szeretsz annyira a gyermek-létben, ami folyamatosan abban tart, hogy örökké
gyermek maradj, és csak szüleiden keresztül (másokon keresztül: főnöködön,
munkáltatódon, megbízódon) tudj teremteni, akik majd cserébe gondoskodnak rólad?
Poc & Pod
Mit szeretsz annyira a gyermek-létben, ami folyamatosan abban tart, hogy mások
gondoskodjanak rólad? Poc & Pod
Mit tettél életbevágóvá, értékessé és valóssá a szolga-létben, hogy egész életedben
másokat szolgálsz, ahol neked a koszt és kvártély, meg némi aprópénz lehet a
maximális jutalmad?
Hol vetted be, hogy nem szabad többé nyerned, sikeresnek lenned, mert az versengés?
Mit tettél életbevágóvá, értékessé és valóssá önmagad korlátozásában, amit ha nem
tennél … még a végén elismernének / el kellene magad ismerned? Poc & Pod
Mi az, amire még nem voltál hajlandó ránézni, amire ha ránéznél, megváltoztatná ezt?
Minden, ami nem engedi (program, ígéret, eskü, átok, stb.), hogy leszüreteld
a gyümölcsöt és jóízűen elfogyaszd azt, kiélvezve minden darabját, cseppjét, ízét, illatát,
hozzájárulását…. elpusztítanád és nem teremtetté tennéd? Kérlek. Poc & Pod
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