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Myśl Zdrowo
Myśl Zdrowo – Wykorzystaj Dziedzictwo Przodków.

Zdrowo Myślenie

„Nigdy nikomu nie ufaj, po pierwsze - ten ktoś może sam się mylić,
a po drugie - może celowo wprowadzać cię w błąd”.

„Kłamstwo z lewa, kłamstwo z prawa – A ja pośrodku”. Jak bronić się przed kłamcami, oszustami których pełno w
naszym dzisiejszym świecie. Na każdym kroku można spotkać ludzi, którzy są święcie przekonani co do swoich racji
– święcie wierzą w to co napisane w gazecie, wierzą ślepo w to co usłyszeli w „faktach”, „wiadomościach”,
„wydarzeniach” i uznają to za prawdę, czytają książki i myślą, że zjedli wszystkie rozumy. Posługują się
informacjami, które zdobyli w podstawówce, szkole średniej, na studiach – ufają autorytetom w postaci nauczycieli,
doktorów, profesorów i ślepo wierzą, że oni mają rację – Czy nie zastanawialiście się czasem, że oni po prostu w
świecie mogą kłamać, żeby czerpać zyski z waszej naiwności? Żebyście podnosili „słupki oglądalności” przeróżnym
programom, dzięki czemu one dostają pieniądze, a choćby z tytułu reklam. Żebyście studiowali na przeróżnych,
nikomu nie potrzebnych kierunkach, a później nie mogli znaleźć pracy. Można tutaj sypać przykładami, jak z rogu
obﬁtości – kłamstwa i kłamców dziś pełno.
„Ślepa wiara” – to fanatyczna wiara. Kiedy człowiek nie sprawdza przydatności danej wiedzy na własnym
przykładzie – poprzez własne doświadczenie, czy jest ona prawdą, czy też kłamstwem – wtedy jest wodzony za nos,
jak ostatni frajer – pójdzie wszędzie tam, gdzie pokieruje go kłamca, będzie robił to co podsunie mu pod nos
kłamca – suma summarum będzie tracił siły i energię trudząc się dla dobra kłamcy – A on będzie go wykorzystywał
jak taką „dojną krowę”.

„Chociaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jednym.
Chociaż jest wiele kłamstw - jedna prawda obali je wszystkie.
Kiedy pojawia się jedno słońce, ciemność,
Choćby była nieprzenikniona - znika.”

Dlatego ważne jest, aby nie ganiać bezmyślnie za obłudą i iluzją tego świata, a skupić swoją uwagę na sprawach,
które pomogą nam rozwinąć nasze naturalne zdolności – cała wiedza o tym świecie zapisana jest w Wedach
Słowiano-Aryjskich - http://vedagor.ru/index/0-6 - wersja po rosyjsku. Istnieją również Wedy, które przetrwały w
Indiach – Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramajana – lecz to są tylko części Słowiano-Aryjskich Wed – mają one
polskie tłumaczenia, dlatego warto się nimi zainteresować – najlepiej jednak korzystać z oryginalnych SłowianoAryjskich Wed.
Wedy to nic innego jak Wiedza Pozostawiona Nam Przez Naszych Przodków. Nasi Przodkowie doskonale
zdawali sobie sprawę z wyzwań jakie przed nami stoją i wiedzieli, że nadejdą czasy, kiedy to kłamstwo będzie
wszechobecne, a kłamcy będą mieli swoje „pięć minut”. Pozostawili nam wiedzę na temat tej rzeczywistości i praw
nią rządzących.

Przez ostatnie tysiąc lat Kultura Wedyjska na ziemiach Słowiańskich była z czystą premedytacją niszczona. Ludzie,
którzy byli „nosicielami” tej kultury, byli po prostu unicestwiani ﬁzycznie – paleni, ścinani, mordowani i tak przez
ostatnie tysiąc lat. A to „święta” Inkwizycja, a to różnego rodzaju wojny wywoływane tylko po to, żeby skłócić ze
sobą bratnie narody i zagarnąć ich dobra materialne oraz dorobek kulturowy.
To wszystko było i teraz przyszedł czas, żebyśmy otrząsnęli się z apatii – Pora Przestać Wierzyć w te ciągłe
Kłamstwa serwowane nam na każdym kroku. Pora Wspomnieć Zapomniane – Pora Wspomnieć Naszych Przodków.

Nasi Przodkowie zalecali, że jedyną bronią,
dzięki której można wygrać z kłamstwem jest

Zdrowo Myślenie.

Czym jest Zdrowo Myślenie:

1.

Myśl Zdrowo - http://www.youtube.com/watch?v=txF0kjfUS88&feature=plcp

2.

Zdrowo Myślenie - http://www.youtube.com/watch?v=4adTMwJLbLI&feature=plcp

3.

Zastosuj Zdrowo Myślenie- http://www.youtube.com/watch?v=KlQ-dXh7O14&feature=plcp

4.

„Wola Bogów” - http://www.youtube.com/watch?v=5bFttU_c_yM&feature=plcp

5.

„Plany Bogów” - http://www.youtube.com/watch?v=-BvJ-HXaaZ8&feature=plcp

Zdrowo Myślący człowiek powinien dążyć do osiągnięcia sztuk - zawarte są one w drugim punkcie Męskich
Powinności Kamasutry:

1.- Skromności,
2.- Pokory,
3.- Wyrzeczenia się przemocy,
4.- Tolerancji,
5.- Prostocie,
6.- Nakierowanie się na wartościowego nauczyciela duchowego,
7.- Czystości,
8.- Stabilności,

9.- Samodyscyplinie,
10.- Wytrwałości,
11.- Odwrócenie się (wyrzeczenie) od obiektów zaspokajania zmysłów,
12.- Wyrzeczenie kłamliwego ego,
13.- Świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe,
14.- Pozbycie się przywiązań,
15.- Niezależność od ujarzmienia poprzez żonę, dom, dzieci, domowe gospodarstwo i pracę,
16.- Spokojem w obliczu tak przyjaznych jak i nieprzyjaznych zdarzeń,
17.- Ciągłe i czyste poświęcenie/oddanie się swojemu Rodowi,
18.- Oświecenie umysłu i zamiana spotkań towarzyskich oraz skupisk ludzkich na odosobnienie,
19.- Samowystarczalność,
20.- Przyłożenie nacisku dla osiągnięcia doskonałości, nieprzerwanego głębokiego poznania Ducha, Światła oraz
Istoty "Ja",
21.- Mądremu poszukiwaniu doskonałego sedna.

Punkt 13.- Świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe,
Jak to rozumieć: "Dlaczego narodziny są złe i czym jest dobro i zło?".
- „Można tworzyć dobro i przynosić wszystkim korzyści, a można tworzyć zło i przynosić wszystkim szkody – są to
pojęcia względne. Zło to jest to Co Zie-lo (z ros.) - to jest nadmiar, czego jest za wiele, kiedy skaża ewolucyjny
rozwój człowieka. My nie powinniśmy przedłużać „swoich lekcji” w tym życiu. Powinniśmy zdać „życiowe egzaminy”
i opuścić ten świat. Lecz jeżeli się przywiązujemy do tego świata, czyli urodziliśmy się i nam jest tutaj w nim bardzo
dobrze, bawimy się tutaj i nie chcemy „ukończyć szkoły”, tylko chcemy w „jednej klasie” zostać na drugi rok, trzeci
i tak powtarzać jedną klasę kilka lat - uczyć się w niej i uczyć wciąż tego samego – to jest „zło”. A trzeba sobie
zdawać sprawę z tego, że My przyszliśmy „Tutaj” nie po to, żeby zatrzymywać się długo w tej samej „klasie”, ale
po to, żeby dosięgnąć doskonałości z pomocą tego świata tzn. dosięgnąć przydzielonego poziomu ewolucyjnego
rozwoju i podążyć do kolejnej „klasy” tzn. do innych światów, w których zdobędziemy kolejne doświadczenia, w
których będą „inne przedmioty” – wtedy ewolucja będzie postępować. Ten, kto przywiąże się do tego świata i nie
chce go opuścić tzn. nie chce „zdać egzaminów” i nie chce przechodzić do kolejnych klas - to właśnie jest „zło” –
zbyt wiele – Uświadomić trzeba sobie, że nie należy przywiązywać się do tego świata, wskazane jest doskonalić się
dalej w innych światach, innych klasach”. - To tylko pobieżna analiza i nie jest dokładna i idealna - najlepszym
wyjściem jest samemu przeanalizować podany materiał w odnośniku pod spodem - wersja rosyjska "Koszuny...".
W tym materiale opisany jest szczegółowo każdy punkt – jest to swego rodzaju małe kompendium wiedzy – w tej
publikacji została zawarta najbardziej wartościowa i potrzeba wiedza - (materiał „waży” 8 mega)
- http://www.koshuny.nm.ru/book.htm
Te 21 punktów pozwoli rozpoznać z kim mamy do czynienia. Zdrowo Myślący człowiek będzie władał tymi
umiejętnościami, lub starał się je posiąść. Człowiek kierujący się w życiu Zarozumialstwem, nawet nie będzie
wiedział, że coś takiego w ogóle istnieje. Jeżeli dziś - w epoce kłamstwa, w ekstremalnych warunkach - zdołamy
odróżnić Zdrowo Myślenie od Zarozumialstwa, wtedy zawsze nam się to powiedzie.
Słowiano–Aryjskie Wedy - http://vedagor.ru/index/0-6

"Wykorzystajcie Doświadczenie Przodków. To Jest Fundament, Na Którym Możemy Się Oprzeć. Stworzyć
Silną Rodzinę, Silne Plemię, Ród, Naród, Dzierżawę. Nie mamy innego fundamentu poza Dziedzictwem Naszych
Przodków. To Doświadczenie Przodków. Kto Nie Posługuje Się Doświadczeniem Swoich Przodków, Jest
Skazany Na Popełnianie Ich Błędów. Kto Nie Zna Swojej Przeszłości, Ten Nie Ma Przyszłości. Drugiego
Fundamentu Nie Posiadamy.
Wiedun A.W. Trehlebov
Więcej Wiadomości:
1.- http://www.youtube.com/user/michalxl600
2.- http://www.youtube.com/user/TrexlebovPL
3.- http://davidicke.pl/forum/spojrz-na-korzenie-t10582.html
4.- http://forum.przebudzenie.net/mistrzowie-nauka/gry-bogow-slowianskie-przebudzenie-t2712-615.html
5.- http://www.eioba.pl/siemargl/articles
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