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Wszechświat jako najbardziej 
złożona Istota

Zastanawia  mnie  od  pewnego  czasu 
pewna  sprawa,  co  jeśli  Wszechświat  w 
którym  aktualnie  przebywamy  jest  żywą 
Świadomą Istotą?

Czy  coś  tak  abstrakcyjnego  i 
niezrozumiałego  może  mieć  w  ogóle 
miejsce? Myślę, że może.

Pytanie  „czym jestem”  było  stawiane  od  tysięcy  lat.  Ale  czy 
istnieje odpowiedź? Spójrz na ilustracje po lewej stronie kartek 
tego e-booka. To wszechświat w którym mieszkasz, czy nie jest 
wspaniały?  Czy nie  wydaje  Ci  się  on  abstrakcyjnie  dziwny  i 
zarazem piękny? A jednak jest rzeczywisty, a Ty znajdujesz się 
w  samym  jego  środku.  Oczywiście  nie  wiem  czy  Ziemia 
osadzona  jest  w  centrum  wszechświata  i  wątpię  w  to,  ale 
zdecydowanie jesteśmy bardzo istotni w tym świecie.

A co jeśli Ten wszechświat jest żywą Świadomą Istotą? Co jeśli 
za pomocą Swoich myśli możemy porozumiewać się z nim?

Być  może  rzeczywistość  jest  bardziej  złożona  niż 
podejrzewaliśmy,  a  cały  wszechświat  jest  jedną  wielką 
rozrastającą się istotą która co  najważniejsze – chce dobrze 
dla swoich komórek macierzystych, czyli ludzi.
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Prawo przyciągania

Filozofia  prawa  przyciągania  jest  prosta. 
Dostajesz  to  czego  pragniesz  i  z  czym 
identyfikujesz się.

Teoria Prawa przyciągania jest zaczerpnięta z filmu The Secret 
o  którym było  głośno  w  sieci.  Prawo  przyciągania  mówi,  że 
otrzymujesz od wszechświata to o czym myślisz najczęściej i to 
z czym identyfikujesz się.

Jeżeli  identyfikujesz  się  z  biedą,  otrzymujesz  ją.  Jeżeli 
identyfikujesz się z bogactwem, wszechświat odczytuje Twoje 
intencje i daje Ci to czego potrzebujesz.

Jeśli identyfikujesz się z daną grupą społeczną Twoje losy będą 
się  tak  układać,  że  ostatecznie  będziesz  bardzo  wyraźnie 
przynależał do danej grupy.

Więc należy wybrać mądrze i Świadomie - biorą pod uwagę to, 
że wszechświat może dawać Ci wszystko o co prosisz. Nawet 
te złe rzeczy których nie chcesz, a myślisz o nich.
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Ludzie na terenie Polski

Wielu  ludzi  w  Polsce  żyje  zgodnie  z 
filozofią The Secret

Może  Ty  też  chcesz  spróbować?  Być  może  bardzo  mile 
zaskoczysz się jak wiele wszechświat może Ci zaoferować gdy 
zaakceptujesz go w jego nowym obliczu.

Jeśli tak powinieneś obejrzeć film The Secret, kliknij tutaj.
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