Кога да започваш
и кога да довършваш плановете си?
Имам един семпъл трик, който улеснява от 3 до 10 пъти начинанията ми.
Малко е странен, но работи много, много добре.

Не знам дали вярваш в астрологията… но и няма значение.
Факт е, че планетите ни влияят. Не с някаква магическа енергия, a с
магнитните си полета.

Нека обясня.

Всичко във вселената се държи на магнетизъм.
Затова думата "привличане" се използва толкова често, но почти в никое
учение не се разглежда, като такова, каквото е - магнетизъм. По-скоро се
проповядва, като нещо магическо, свръхестествено или фантастично.

Реалността е семпла.
Ние сме магнити и чрез мислите си настройваме полето на магнетизма си
за определени хора, неща и събития в живота ни. (Повече за тази тема в
първия файл с упражнението за изграждане на визия)

В този ред на мисли, планетите имат силно влияние върху полето ни.

Сигурно си чувал за Ретрограден Меркурий.

Няма да навлизам в подробности. Ако искаш разучи го и задълбай, но като
цяло не е нужно, за да постигнеш резултатите си с помощта на това
явление.

Достатъчно е само да намериш календар или приложение за телефона си,
където е показано кога започва и кога свършва Ретроградния Меркурий.

Ето как да го използваш.
Когато сме в Ретрограден Меркурий не започвай нищо ново.
Това е времето, в което само довършваш вече започнати планове и цели
от преди.

Повечето хора се провалят в този период с новите си начинания, защото
новите неща вървят много, много тегаво, колкото и ентусиазиращи да са в
началото (всички готини идеи са такива в началото).

Едната причина е, че това е период на хаос, обърканост и забравяне.
Когато започваш нещо ново е нормално пъзела в глава ти да не е
подреден все още и този период пречи още повече на това да стане.

Затова се довършват стари неща. Защото си по-наясно с тях. Нареждал си
пъзела поне веднъж и знаеш точно какво имаш да направиш (довършиш).
Също така ума и тялото ти са събрали тези недовършени неща и това
създава напрежение, което този период усилва.
И животинския първо-сигнал на тялото е да се захване с нещо ново или да
избяга някъде на непознато място, за да забрави за нещата, които носят
напрежение. Това е стар модел на поведение, който носи мигновено
облекчение, но не и освобождаване в дългосрочен план. Рано или късно
всичко ще се повтори.
И сега, с този курс, чупиш тези стари модели.
Което прави и мен щастлив, защото най-голямата награда за мен не е да

получавам добри думи или благодарности от хората. Обичам да виждам,
че действат върху усъвършенстването си, успяват и реализират мечтите си.

Другата причина за провалите е, че през този период е възможно да ти
идват много нови идеи, които сякаш знаеш, че можеш да осъществиш, но
ако погледнеш внимателно в себе си, ще забележиш, че има доза
съпротива да ги стартираш.
Често обаче ентусиазма надделява и хората стартират работа по тези
идеи. И там е грешката им.
Вместо това, когато ти дойдат идеи в този период просто ги запиши и ги
остави за периода, когато излезем от Ретроградния Меркурий.

Когато този момент дойде и вече не сме в Ретрограден Меркурий, можеш
да стартираш идеите и начинанията си; да подписваш договори; да
инициираш нови партньорства и т.н.

ВНИМАНИЕ!
Стартирайки нещо ново, направи всичко възможно (тоест прилагай трите
стъпки), за да се задържиш над това нещо. Така по естествен начин, когато
дойде отново Ретроградната "Гадина" :D ти ще си в етап на довършване на
някакви задачи по стартирания проект.
Просто не попадай в капана да скачаш да правиш новите идеи, които ти
изникват тогава. Само довършвай.

Например: Този курс го имам, като идея от месеци, а може би година. Бях
започнал работа по него, но го изоставих, заради по-приоритетни проекти.
И сега, като по естествен начин точно в началото на Ретроградния нещо ме
върна към него да го довърша. Може би съм развил усещането си да
улавям този период. Не знам. Но е факт, че няколко дни от връщането ми
към тази програма установих, че сме в Ретрограден.
Точно затова пиша този текст по тази тема за планетите. Тя просто си
дойде естествено на мястото си в този мой проект.

Просто в тези периоди довършването става с повече лекота, отколкото
започването. Иди го разбери. :-)

Това е силата да знаеш кога да започваш и кога да довършваш неща ;-)

Надявам се материала да ти е харесал!
А сега, намери си календар за Ретроградния Меркурий и след това
прецени с кои задачи да се захванеш – с вече стартираните отпреди или с
тези, които са свързани с неща, които искаш да стартираш сега.

Иво ;-)

