Homeopatická praxe zahrnuje i homeopatický způsob myšlení. Jak přemýšlet jako homeopat a přitom být v souladu
s přírodou a celkem? To se budete učit v této části, kdy budete dostávat témata k zamyšlení a k vytváření vlastních postojů a ucelených náhledů na vlastní život a život kolem vás.

První téma k zamyšlení.

Mír v duši: téma rozsáhlé k pochopení sebe samé
Pro mír v duši je třeba vnitřního klidu a vnitřní rovnováhy. Toho lze dosáhnout jen tak, a to jen tak, že sami sebe
přestanete nabádat, že vaše Vědomí všechny potíže změní!
Co je tím myšleno?
To, že jakmile se přestanete tvářit jako Páni tvorstva, pak teprve začnete naslouchat vašim srdcím. To vaše srdce vás
dovede k odpovědím a jen ono. Nikoliv vaše aktuální vědomí!
To totiž není schopno rozeznat, zda to co vidí, se také skutečně děje. „Vědomí vidí mšice, mšice jsou škůdci, škůdce je
třeba odstranit.“
Srdce vidí mšice. Kolonii mšic, která obsadila rostlinu. Tato kolonie se rozrůstá kvantovou rychlostí a srdce vidí, jak se
mšicím na rostlině daří. Srdce nepřemýšlí, jak mšice zneškodnit. Srdce vidí živé tvory, kterým se náramně daří. Srdce nechce nic ničit, zabít. Srdce hledá příčinu problému. Ví, že mšice nejsou problém. Mšice jsou příznak něčeho
daleko hlubšího.
Čeho jsou mšice příznak?
Mšice jsou příznakem nutriční nerovnováhy. Především nedostatek dusíku (slabá rostlina), přebytek draslíku a špatné
zalévání – sucho a nebo přemokření.
V srdcích lidských se rozloží klid a mír, jakmile přestanou se vším pro ně nepohodlným tolik bojovat = zápasit!

Úkol č. 1: Zamyslete se nad svým postojem k živým tvorům a o jejich místě na Zemi. Jak funguje ekosystém a veškeré procesy týkající se života a života schopnosti Země? Co byste měli u sebe změnit a co už děláte pro to, aby
na Zemi žilo vše ve vzájemné symbióze a souladu?
Podělte se se svými zkušenostmi na fóru v chatu nebo sdílejte své práce.
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