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Natura starzenia
Wszystko ulega starzeniu, ale możemy przedłużać naszą młodzieńczą naturę, stosując prawa ﬁzyki.
Według praw ﬁzyki, wszystkie systemy zamknięte, mają z upływem czasu coraz mniej energii do życia. Działa tu
prawo entropii i związanej z nią energii. Gdy wzrasta entropia, to zmniejsza się ilość dotychczasowej energii. Ten
chaos (entropia), zdaje się pochłaniać energię i przez to zmniejsza się jej poziom.
"Obszary nieuporządkowane są niczym systemy zamknięte; rządzą nimi nieświadomość i konﬂikty. Wnoszenie
świadomości do tych obszarów, odwraca poczucie starzenia się dzięki dostępowi do większych zasobów energii" cytat pochodzi z książki "Siła ciszy" z rozdziału: Demony kwantowej świadomości.
Podobne procesy ﬁzyczne zachodzą w człowieku, kiedy z wiekiem istota traci swoją energię, gdyż zużywa ją na
podtrzymanie konﬂiktów w nieświadomości. Entropia wówczas wzrasta, a energia tym samym maleje. Życiowe siły
odchodzą i następuje starzenie, oraz śmierć. Co zrobić aby zapobiec starzeniu? Oczywistą sprawą jest, że należy
wprowadzać porządek w swoim organizmie i przestrzeni zewnętrznej. Jedno z drugim jest mocno powiązane.
Wiem z własnego doświadczenia, kiedy oczyszczam swoją duszę z programów przodków, to natychmiast mam
potrzebę porządkować mieszkanie i piwnicę. Wzrasta u mnie energia i chęć do nowego życia. Kiedy uwalniamy z
siebie programy trzymające nas w niewoli, wówczas robi się wolne miejsce w umyśle i ciele, aby wprowadzać coś
nowego. Człowiek czuje się coraz mocniejszy i pełny energii. Zmniejsza się entropia a wzrasta energia.
Wiadomo jest, że gdyby każdy ze swojego domu nie wyrzucał śmieci, to z biegiem lat nie wszedł by do własnego
domu. Czasem spotyka się takie pojedyncze przypadki, gdzie człowiek zapycha śmieciami całe mieszkanie i prawie
na progu umiera. To ekstremalne sytuacje, które uczą nas jak żyć inaczej. Prawa ﬁzyki są nieubłagane i jedynie
świadome działanie, może odwrócić taki stan rzeczy. Kto lubi się starzeć i być niedołężnym? Pewnie nikt. Tylko kto
chce usuwać śmieci ze swojej nieświadomości? Niestety niewielu jest takich, którzy mają odwagę spojrzeć
prawdzie w oczy. Zobaczyć jakie programy noszą w sobie i uwolnić je.
To one blokują świadomość, aby nic nowego nie mogło wejść. Gdy system ciała jest zapchany, to staje się coraz
bardziej zamknięty na przepływ energii. Nic nowego wejść juz nie zdoła, bo nie ma gdzie. Dlatego tak wielu ludzi,
zwłaszcza wykształconych nie jest w stanie przyjąć nowych idei. Nie mają gdzie ich umieścić, gdyż umysł jest
zapełniony po brzegi. Stąd rodzi się ignorancja, która zamyka system na nowe programy. Jedynie uwolnienie
chaosu z umysłu, pomaga na wprowadzenie nowego powiewu, w miejsce starych idei i schematów. Innej drogi nie
ma.
Oczywiście, że jest to piękna i naturalna droga, na odmłodzenie ciała i zwiększenie energetyki. Starzenie, to totalne
zapchanie nieświadomości starymi programami. To konﬂikt energii, bez intencji rozwiązania. Czy warto być jak
najdłużej młodym i sprawnym? Oczywiście, że tak - to moja odpowiedź. Robię wszystko aby sukcesywnie się
oczyszczać. Dodaje mi to siły, młodzieńczego wigoru i energii do życia. Ciało wygląda dużo młodziej, niż wiek
metrykalny. Często idąc nie czuję swego ciała, tylko swoistą lekkość. Ale bardzo dużo starych programów uwalniam
z mojej przestrzeni, dzięki czemu tak się czuję.
Na moim blogu zamieszczam przepisy oczyszczania organizmu i wspomaganiu energetyce, które sama stosuję.
Ciało nie ma wówczas potrzeby nadmiernego jedzenia. Wręcz przeciwnie spożywam małe ilości pokarmów,
lekkostrawnych. Organizm nie traci zbyt dużo energii na trawienie i utrzymywanie nie świadomych programów,
dzięki czemu może ją przeznaczyć na poszerzanie samoświadomości. Obecnie jest coraz więcej ludzi dobrej woli,
którzy oczyszczają przestrzeń kosmiczną z różnych starych przekonań i astralnych bytów, dzięki czemu ludzkość
ma większy dostęp, do poszerzania samoświadomości. Otwierają się nowe możliwości rozumienia, gdyż czyszczone
są kosmiczne przestrzenie.
Ewolucja sama w sobie wytwarza porządek i dlatego ten proces ma miejsce. Człowiek ma teraz otwarte
przestrzenie w kosmosie i może poszerzać świadomość, poprzez penetrację wszechświata. Wiedza zaczyna
wzrastać w kosmiczne wymiary a tym samym budować kosmiczne ciała. Warunki mamy znakomite na
długowieczność i wzrost siły życiowej, ale przy tym należy powiększać samoświadomość. Niestety konieczne jest
uwalnianie starych, nieaktualnych programów ze starego matrixa, aby nowe mogło zaistnieć. Nie każdemu to

jednak odpowiada. Stare wzorce same nie odejdą. Trzeba je uwolnić.
Uwalnianie, to skracanie osobistej historii i zmniejszanie wagi mitu osobistego. Wręcz redukcja poczucia
utożsamiania się z symptomami w ciele, związane z przodkami i starzeniem się. Starzenie może zniknąć, gdy
człowiek zrozumie jego naturę. Jest to bardzo proste, tylko potrzebna jest odrobina dobrej woli, aby odwrócić
proces entropii i zacząć porządkowanie w ciele i umyśle.
Wzrost świadomości zawsze prowadzi do młodości i potęgi życiowej energii. Ilość dostępnej energii w dużej mierze
zależy od poczucia uporządkowania wewnątrz siebie. Gdy obszar życia jest w porządku, to proces starzenia nie
następuje. Dzięki poszerzonej świadomości, dodaje się hiperprzestrzeń i odwraca kierunek upływu czasu.
Zapraszam na mojego bloga:
www.danutawachowska.pl
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