БАШАР „ФОРМУЛАТА“
1. Действай спрямо всяка възможност, която съдържа най-голямо
въодушвление.
• Най-голямото въодушевление не е задължително да изглежда като
голям проект или кариера.
• Докато даден избор съдържа дори и съвсем малко повече количество
въодушевление, в сравнение с друг, избери ТОЗИ първо.
• Въодушевлението е физическото разпознаване на тялото ти когато
има комуникация от Висшия ти Аз. Отговори му чрез действие в
посока на въодушевлението ти.
• Провери убежденията си, за да си сигурен, че не маскираш
притеснението си като въодушевление.
• Провери убежденията си, за да си сигурен, че не правиш така, че
притеснението ти да изглежда като въодушевление, изхождайки от
дефиниции, базирани на страх.
2. Действай до колкото можеш в посока на въодушевлението си.
• Изпозлвай способностите си, талантите и въображението си, за да
предприемеш действие.
• Действай в най-голямата степен, по която можеш да действаш.
• Ако можеш да предприемеш действия спрямо повече от една
възможност, избери която и да е и ще ти бъде показано дали да
продължиш или не.
• Продължавай с действията, докато това е възможно за теб.
• Когато не можеш да предприемаш повече действия в тази посока,
избери следващото най-вълнуващо нещо, спрямо което можеш да
предприемеш действие.
• Разпознавай знаците, отраженията и договореностите, които
поакзват невъзможност за понататъшно действие.
• Физическите параметри, обществените закони, моралните ценности и
етическите стандарти могат да ти покажат дали може да продължиш
с действията си.
3. Действай спрямо това въодушевление с НУЛА настояване или
предположение за конретен резултат.
• Разбери, че да настояваш за конкретен резултат, манифестация или
посока, всъщност може да попречи на нещо по-добро от това, което
си представяш да се прояви.
• Това, от което се вълнуваш може да не се прояви в реалността ти.
Може да те въодушевлява, за да предприемеш действие, с което да
достигнеш до съответното вибрационно състояние, за да може това,
което трябва да се прояви в реалността ти, да се случи.
Когато действаш с интегритет спрямо тези три части на формулата, ще
имаш достъп до целия комплект на въодушевлението, който:

•
•
•
•
•
•
•

Ще ти предостави всяка нужна подкрепа, изобилие или информация, от
които се нуждаеш.
Ще се превърне в двигател, придвижващ те напред.
Ще се прояви като организационен принцип, който ти показва на какво да
действаш, в каква последователност и кога.
Ще ти покаже пътя с най-малкото съпротивление, по който да потече
живота ти.
Ще те свърже с всички останали форми на въодушевлението ти, без
значение как изглеждат.
Ще се превърне в огледало, което отразява/разкрива всичко в убежденията
ти, което не е в синхрон с истинската вибрация на въодушевлението ти.
Включва в себе си всичко необходимо.

