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HOGYAN LÉPJ KI A GONDOLKOZÁSBÓL A TUDATOSSÁGBA? 

Sokszor kitalálni szeretnénk a hogyan-t, amire a gondolatainkat használjuk. 

Hogyan lehetne pénzem, kapcsolatom, boldogságom? 

Az utat szeretnéd tudni, kitalálmányozni szeretnéd. 

Összetűzésbe vagy beragasztó egyetértésbe kerülhetsz más gondolatokkal a múltad 

tapasztalataival és hozhatsz létre dolgokat, olyanokat, ami a te korlátaidon belül van, 

vagy ennek a valóságnak a korlátain belül. 

Ha nem a gondolataidból működsz, a meglepetést hozod létre és nem az ítélkezést. 

Amikor elkezded elismerni, amit tudsz, túllépve azon, amiről azt gondolod, hogy 

tudod, akkor elkezded megnyitni a világodat és megváltoztatni azt olyasvalamivé, 

amiről nem is gondoltad, hogy lehetséges. 

A gondolkozás, próbálkozás és ítélkezés a tudatosság a teremtés alapköve. 

Milyen eszközeid vannak ezen túl?  

1.) Kérdéseket teszel fel, ami lehetőségeket nyitnak neked, olyat is, amire eddig még 

nem gondoltál. 

MI LEHETSÉGES ITT, AMIT MÉG ELKÉPZELNI SEM TUDOK? 

MI LEHETSÉGES ITT, A VÉGTELEN SZÁMÚ KIKÖVETKEZTETETT LEHETŐSÉGEKEN TÚL?  

2.)  Access Bars - kezelés - A korlátozó gondolatok, nézőpontoknak, ami beszilárdult, 

befixálódott az életedbe, amivel valamikor is egyetértettél vagy ellenálltál. 

3.) Access Tisztító mondat használata, Tisztító kérdésekkel. 

4.) Access előadásokon és tanfolyamokon használt energetikai átalakítás. (dobálás) 

5.) Az őrült mondat, amit bármilyen szituációban ahol már nagyon mélyre csavartad 

magad a gondolataidban elmondhatod. Minden az ellenkezője annak, aminek látszik, 

semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. 3x! 
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HÁNY LABIRINTUST HOZTÁL LÉTRE A FEJEDBEN AZÉRT, HOGY BENNE TARTSON A GONDOLKODÁS 

FOLYAMATOSSÁGÁBAN, HOGY KI TUDD TALÁLNI, HOGY MIT KELLENE GONDOLJ, ÍGY TUDNI FOGOD, 

HOGY MIT GONDOLSZ, TUDNI, HOGY FOGOD, HOGY IGAZAD VAN? POD & POC 

Mi az, amit annyira értékessé és életbevágóvá tettél a gondolkodással, 

kiszámítással, magyarázattal, kikövetkeztetéssel kapcsolatban, ami életeken 

keresztül benne tart abban, hogy az éberség terességét kicsavard és becsavard és 

ezzel magadat is ennek a valóságnak az összehúzódásába teszed? Poc & Pod 

Forrás:  aranydandelion.hu 

http://aranydandelion.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Ahogyan-lepj-ki-a-

gondolkozasbol-a-tudatossagba&catid=10&Itemid=221  

További: https://www.youtube.com/watch?v=7oTwB2HHpQ8  
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