Wprowadzenie
Bóg:”Mojżeszu, jak jest z moim projektem “ziemia”? Wydałem ci wyraźne zlecenie.”
Mojżesz: Prawda, pewien okres temu dałem ludziom na ziemi dziesięć przykazań i teraz jak już mają reguły i
procedurę, wszystko będzie dobrze.”
Bóg: “Jesteś pewny? Czy wychodzisz z założenia, że tak jest?”
Mojżesz: “Uhmm… no, dla pewności sprawdzę”
Mojżesz: “Oeps… nie idzie za dobrze jak widzę. Jest mała grupa opływająca w bogactwie, kiedy większość
ludzi umiera z głodu. Widzę zestresowanych ludzi bez celu w życiu. Widzę wszędzie wojny i kłótnie!”
Bóg: “Nadal?! Ile razy muszę muszę im to tłumaczyć? Ciężko się uczą!”
Wysłałem mojego syna.
Kochaj bliźniego jak kochasz siebie.
Wysłałem Johna Lennona
Miłość jest ty, ty i ja.
Wysłałem Billa Hicksa.
Wszyscy jesteśmy jedną świadomością.
Wysłałem Bruca Lee.
Większość ludzi nie widzi, że wszyscy jesteśmy tacy sami, nie widzą naszej duszy.
Wysłałem Johna Denvera.
Musimy zacząć od świadomości, że wszyscy jesteśmy tacy sami.
Wysłałem Baracka Obamę.
Z wielu, jesteśmy jednym.

Wysłałem Nisargadatta.
W rzeczywistości nie ma innych, pomożesz sobie, pomożesz każdemu.
Wysłałem Budde.
Ty, jak każdy w wszechświecie zasługujesz na miłość i uczucie.
Pomimo to nadal jest chaos!?
Mojżesz: “W takim razie wracam, dam im zasady i procedurę na to co zakazane!”
Bóg: “Dobrze Mojżeszu, warto spróbować.”
Tsippora: “Wy mężczyźni myślicie, że ludzi uda się zmienić poprzez narzucenie zasad i regulaminu. Niestety,
racjonalne podejście i przedstawienie rozwiązań nie wpłynie na stałą zmianę. Prawdziwa zmiana zachodzi we
wnętrzu człowieka.”
Mojżesz: ”Przepraszam, Panie Boże, moja żona myśli, że zawsze wie lepiej”.
Bóg:”Ach, Mojżeszu, twoja metoda, jak do tej pory nie sprawdziła się, całkiem możliwe, że twoja żona ma
rację.”
Mojżesz:”No, Tsippora, jak lepiej wiesz to co byś zrobiła?”
Tsippora: “Ludzi zmienić od wewnątrz. Kiedy ludzie będą w kontakcie z sobą, nastąpią zmiany. Dlatego nauczę
ich sztuki flirtowania.”
Mojżesz & Bóg: “Flirtowania?!”
Tsippora:”Tak, zejdę na ziemię i dam ludziom Dziesięć Przykazań Flirtu.

Drodzy czytelnicy,
Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Tsippora, żona Mojżesza i cały zaszczyt po mojej stronie, że mogę wam
złożyć wizytę w 21 wieku.
Jest dużo inteligencji na waszej planecie, również na technologicznym i racjonalnym terenie jesteście dobrze

rozwinięci. Jednak zauważyłam, że jeżeli chodzi o świadomość i kontakt z własnym wnętrzem, pozostaliście w
tyle. Dlatego przyszłam na ziemię, aby wam pomóc w rozwoju i zrozumieniu tego procesu.
Zapraszam was w piękną podróż na spotkanie z 10 przykazaniami flirtu! W tym celu używam tą książkę i
Dhiyo, które reprezentują ITC, nowość waszej epoki. Wejdźcie na stronę www.flirtreis.nl następnie wpiszcie
ISBN numer tej książki i już jesteście gotowi do podróży flirtu. Tylko 30 sekund trwa instalacja Dhiyo, poczym
zostaniecie poprowadzeni w wirtualny świat 10 przykazań flirtu i już odczujecie sensację stymulacji zmysłowej. Niestety nie wszystkie zmysły odczujecie, ponieważ jeszcze nie wynaleźliście jak np. zapach z komutera
może być odbierany. To jest z pewnością przyszłość.
Jesteście gotowi? …

10 Przykazań Flirtu:
1) Będziesz… w jedności
2) Będziesz… świadomy
3) Nie będziesz… oceniał
4) Będziesz… otwarty
5) Będziesz…jasny w komunikacji
6) Będziesz… zostawiał ego w domu
7) Będziesz… używał intuicji
8) Będziesz…autentyczny
9) Będziesz…kolorował poza liniami
10) Będziesz…działać z punktu spokoju
Wszystkie problemy na planecie Ziemia powstały ponieważ ludzie zaplątali się sami w sobie.
Dziecko nie ma tego rodzaju problemu. Być zaplątanym samym w sobie to postawa zarezerwowana dla
dorosłych. Jak często możesz powiedzieć, że czujesz się naprawdę wolny(a)? 1 raz w tygodniu, miesiącu,
roku? Czy możesz z głębi serca, każdego dnia, powiedzieć, że jesteś szczęśliwy(a)?
Jako dorośli powinniśmy zdobyć się na odwagę i częściej czuć się wolni, życie okaże się łatwiejsze i
przyjemniejsze. Powstanie pełne zaufanie w to co robisz i czujesz, powstanie połączenie pomiędzy głową
(rozumne myślenie) i sercem (uczucie). Spokój przjydzie w miejsce walki, bezstronność w miejsce oceny.
Dziecko jest spontaniczne i otwarte, nie buduje wałów ochronnych wokół siebie i dzięki temu bez trudu
nawiązuje kontakt. Dziecko idzie do drugiego dziecka i proponuje zabawę. Kontakt jest w ciągu paru sekund i
całe popołudnie mają dużo przyjemności.
W trakcie procesu dorastania budujemy stopniowo wokół siebie ścianę strachu, ega, kondycjonowania.
Właśnie ta ściana utrudnia nam połączenie w nawiązaniu wszelkiego rodzaju kontaktów.

Strach
Człowiek jest wyposażony w ego i strach, które spełniają bardzo ważną rolę. Dzięki ego człowiek jest w
stanie dojrzeć swoją indywidualność, strach jest strażnikiem bezpieczeństwa. Kiedy tygrys by wszedł do
pokoju, strach natychmiast daje ci znak, aby uciekać i chronić się. Tego rodzaju strach jest funkcjonalnym,
naturalnym strachem. Możesz go zatrzymać i utrzymywać w takcie!
Jest jednak też inny rodzaj strachu, który nie pomaga i nie chroni. Strach co będzie w przyszłości, strach co
inni o tobie myślą, strach przed nawiązaniem rozmowy z osobą obcą, strach przed odrzuceniem, strach przed
porażką. Tego rodzaju strach nie jest funkcjonalny, ale utrudnia ci funkcjonowanie, zdolność racjonalnego
myślenia i także odbiera możliwość do pełnego uczucia zadowolenia z życia. Tego rodzaju strach odsuń od
siebie jak najdalej!

Ego
Kiedy ego nie jest w równowadze powstaje utrudnienie w osiągnięciu jedności z samym sobą. Pojawia się
ciągła potrzeba zwracania na siebie uwagi, potrzeba uznania za wszystko co robisz, masz wrażenie, ze ciągle
musisz się bronić, według ciebie wszystko ma być perfekcyjne, czujesz potrzebę kontrolowania, dążysz do
osiągnięcia władzy, pozycji i pieniędzy.
Kiedy ego jest wyćwiczone w myśleniu, że nie jesteś perfekcyjny takim(ą) jakim(ą) jesteś, życie zaczyna samo
się organizować, aby usprawiedliwić twój ubytek własnej wartości. Cała uwaga jest zwrócona na
doświadczenia, które potwierdzają brak perfekcji.
Warunkowanie
Warunkowanie zawiera wiele, już od dzieciństwa, wpojonych elementów dotyczących zachowania, myślenia i
przekonań. Niektóre są przydatne, ale inne zamykają drogę do szczęścia i ograniczają cię w codziennym
życiu.
W trakcie twojej podróży przez krainę dziesięciu przykazań flirtu, zapraszam cię do głębszego spojrzenia na
przekonania i wzorce zachowania, które już tyle lat ze sobą dźwigasz.
Kiedy ściana zbudowana ze strachu, ego i warunkowania osiągneła masywną grubość, jesteś zawinięty(a).
Nadszedł czas, abyś zastosował(a) sztukę rozwinięcia. Proces rozwinięcia przyniesie ci uczucie wolności, po
czym życie stanie się lżejsze, a ponadto łatwiej nawiążesz kontakt z wnętrzem swojej osobowości oraz
otoczającym Cię światem.

Poprzez 10 przykazań flirtu oferuję ci możliwość rozwinięcia. Wejdź na drogę z zawikłania do rozwikłania.

Aby wyjść z/do:
1) wymuszania do zjednoczenia
2) ingnorancji do świadomości
3) oceniania do obserwacji
4) zamknięcia w sobie do otwartości
5) mówienia aby mówić do komunikowania
6) brania przestrzeni

do dawania ………………………………………..przestrzeni

7) racjonalności do intuicji
8) niepewności do pewności siebie
9) pochodu za masą do autentyczności
10) stresu do spokoju

Książka jest napisana i wydana przez:
www.universalflirtingacademy.com

