Hajlandó vagy a világ egyik kreatív és teremtő vezetőjévé válni?
(Részlet Gary Douglas: Beyond destructions c. könyvéből)
A félelem, a kétség, az üzlet, a kapcsolat mind zavaró/korlátozó beültetés. Azért
terveztek őket, hogy azon a helyen tartsanak téged, ahonnan soha nem választod
azt, amit igazan szeretnél. Korlátozod magad a vágyaidban, amelyeket igazan
szeretnél elérni ebben az életben.
A legtöbbetek nem is akarja birtokolni azt, amit valójában kellene az eletetekben,
Mindannak amire vágysz es birtokolni szeretnél, ezek véges és végtelen
betegségének milyen fizikai megvalósulását nem vagy hajlandó elismerni, mint
tökéletességet; valamint a megvett zavaró beültetéseket úgy, mint felelem, kétség,
üzlet, kapcsolatok es minden mást az igaz választásaink teljes összegeként?
Minden, ami ez, hajlandó vagy eltorolni es nem teremtette tenni Isten tudja
hányszor? Helyes, helytelen, jó, rossz, pod, poc, mind a 9, rövidek, fiuk es túlontúl.
Azt hiszed, hogyha mindent megkaptál, amit kertel, ha mindened megvan, amit
szeretnél, es ha minden úgy működik, ahogyan azt te szeretned, akkor az élet túl
könnyű volna. Es ha az élet túl könnyű, akkor megéri élni? Nem. Emiatt az a létezés
zavaró beültetése, ami. Nem akarsz olyan életet, amely nem kivan tőled erőfeszítést.
Azt gondolod, ha nem kell erőfeszítést tenned, akkor az életednek nem lehet értéke.
Ameddig nehéz elérni a céljaidat, addig létezel. Számításaim szerint, ez így nem
egészen korrekt.
Mindannak amire vágysz es birtokolni szeretnél, ezek véges es végtelen
betegségének milyen fizikai megvalósulását nem vagy hajlandó elismerni, mint
tökéletességet; valamint a megvett zavaró beültetéseket úgy, mint felelem, kétség,
üzlet, kapcsolatok es minden mást az igaz választásaink teljes összegeként?
Minden, ami ez, hajlandó vagy eltörölni és nem teremtetté tenni Isten tudja
hányszor? Helyes, helytelen, jó, rossz, pod, poc, mind a 9, rövidek, fiuk es túlontúl.
- Gary, amikor azt mondod, hogy "megvett", akkor arra gondolsz, hogy valamit,
megvettünk, bevettünk, elhittünk?
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Igen. Megvenni annyit jelent, mint elfogadni igazságként valamit. A zavaró
beültetések nem valóságosak! De te megveszed őket azért, mert mások is azt teszik.
Azt feltételezed, hogy valódiaknak kell lenniük a számodra is, amely nem helyes, de
továbbra is azt gondolod, hogy helyes, es mivel mindenki más azt csinálja, meg kell
venned neked is. Nem kell megvenned a zavaró beöltetéseket.
- Gary, meg tudnád magyarázni, mit jelent a választásaink teljes összege?
Azt gondolod, hogy a zavaró beültetések egyenlőek a választásainkkal. Eldöntötted,
hogy ezek egyenlőek a választásaiddal. Ez olyan, mintha megpróbálnád azt, hogy a
zavaró beültetések működjenek a számodra - de azok soha nem fognak.
Például, milyen gyakran választasz olyan párkapcsolatot, amely nem ad meg
mindent, amire vágysz? Milyen gyakran vállalkozol abból a helyzetből, amely
működik valahogy, de nem teljesen? Az nem könnyű - mindig van valami probléma.

Részlet Gary Douglas: Beyond destructions c. könyvéből

2

