Škola dynamického klidu nahrazuje své odborné vzdělávání
Oznamujeme konec mého mentora biodynamického kraniálního doteku
Moje nové profesionální školení je Mistrovská třída
Historie kurzu Mentor
Po 23 letech kraniálního studia a praxe jsem začal sepisovat vnitřní prožitky ze svých
sezení, které se staly mým jedinečným příspěvkem do oblasti biodynamické kraniální
terapie:
Biodynamické přílivy a odlivy jsou stavy vědomí
Fluidní příliv, dlouhý příliv a dynamický klid jsou stavy lidského vědomí; pokud je
praktikující neutrální, jeho biodynamická kraniální praxe rozvíjí vědomí.
Mé kurzy biodynamického kraniálního doteku pro mentory vytvořily neutrální vědomí,
které přirozeně kontaktuje přílivy a odlivy a rozvíjí vědomí do Dynamického klidu.
Plody mého psaní a výuky na Kurzech pro mentory jsou publikovány v knize Prasent in
Der Stille. Od roku 1996 uplynulo dalších 23 let a já jsem vydal knihu Stillness Touch
Die Vereinigung Von Korper Und Liebe, která pokračuje tam, kde Prasent in Der Stille
skončil.
____________________________________________________________
Mistrovská třída nahrazuje můj
mentorský kurz biodynamického doteku lebky
___________________________________________________________
Rozdíly mezi kurzem Mentor a Master Class
Mentor
Kurz Mentor rozvíjí vědomí vzestupným směrem "nahoru a ven" k dynamickému klidu:
JÁ JSEM.
Mistrovská třída
Mistrovská třída rozvíjí vědomí sestupnou cestou "dolů a dovnitř" do těla, aby nás Čistý
dech lásky mohl vést na naší Cestě Grálu a integrovat stíny, které blokují naše tělesné
spojení s láskou.
Naše moderní doba si žádá sestup do těla
Můj Kurz pro mentory nabízí praktiky k realizaci JÁ JSEM (Dynamický klid);
Mistrovská třída začíná, když JÁ JSEM sestupuje do buněk těla. Když JÁ JSEM
sestupuje, implozuje do buněk těla, což sjednocuje vzestupný a sestupný směr vědomí
do jediného paradoxního stavu, který vykazuje oba směry najednou.
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Neexistují zde žádné přílivy a odlivy, buňky vyzařují celotělový Posvátný puls zvaný
Čistý dech lásky (Mistrovská třída 1 a Dotyk klidu str. 1).
____________________________________________________________
Biodynamická mapa je vzestupnou cestou k dynamickému klidu:
Neutrální ® tekutý příliv ®Dlouhý příliv ® Dynamický klid ® JSEM
V dynamickém klidu si uvědomíte Já neboli JÁ JSEM.
Osteopatická biodynamická mapa končí u dynamického klidu:
BUĎ V KLIDU A POZNEJ, ŽE JSEM
Biodynamická mapa nemá žádný odkaz na sestup vědomí,
ani zmínka o tom, že Dynamické ticho imploduje do buněk těla.
Proto je imploze Dynamického klidu postbiodynamickou realizací.
(Mistrovská třída 1 a Dotyk klidu str. 8)
Po implozi Dynamického klidu skutečně nejsou přítomny žádné přílivy.
Mistrovská třída pokračuje a Dynamické ticho implozuje do buněk.
Imploze zažehne spojení těla a lásky, což je rozhojnění.
__________________________________________________________
Jednou z potíží při enfleshmentu je, že sebemenší závan efference zmaří jeho realizaci.
Naše základní praxe enfleshmentu: Přestat se vší lhostejností
Eference je vnější síla, která odvíjí Čistý dech lásky z těla tím, že vysílá vědomí z jeho
"sídla" vnitřního spočinutí v buňkách směrem dolů.
Dotazování, meditace a lhostejnost: Je to bypass?
Když Efference promítá vědomí ven, vymršťuje přítomnost z jejího sídla hlubokého
vnitřního klidu, aby se dotazovala na jevy, které zpředmětnila. Zkoumáme-li příliv a
odliv, příjemce, jeho nervovou soustavu, anatomii, střední čáry nebo jevy ve
vzestupných přílivových oblastech vědomí, nejenže to odpuzuje Potenciál a Čistý dech
Lásky, ale vědomí to uvězňuje ve vzestupných oblastech vědomí a brání jeho sestupu,
což obchází naši Cestu Grálu (Mistrovská třída 3).
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Dotazování a klid jako obchvat
Pokud se dotazujeme na přílivové jevy ve vzestupných rovinách, odtahuje to naše
vědomí od Čistého dechu Lásky, což vědomí uvězní a my uvízneme. Dalším způsobem,
jak obcházíme, je zneužívání Ticha, abychom se vyhnuli sestupu do těla.
Existuje přinejmenším tucet dalších odskoků praktikujících, které znemožňují cestu
Čistého dechu lásky k vytváření celku (Dotyk klidu, kapitola 3).
Mistrovská třída nabízí sestupné praktiky, aby se praktikující mohl poddat Čistému
dechu lásky (Mistrovská třída 1, Dotyk klidu kapitola 9).
Při každodenním zapojení do praxe klidu si praktikující udržuje přítomnost klidu, aby
mohl vnímat okamžik, kdy se vzestupný proud Dechu života vyvíjí v sestupný proud
Čistého dechu lásky, který je netýkavkovou postbiodynamickou realizací (Dotyk klidu
str. 2-4).
Shrnutí
Mentor biodynamického kraniálního doteku:
Můj kurz Biodynamický kraniální dotek Mentor je vzestupnou biodynamickou
přílivovou cestou založenou na biodynamické kraniální osteopatické linii (Prasent in
Der Stille kap. 5-8).
Mistrovská třída:
Zatímco Master Class je sestupná postbiodynamická nepřílivová cesta, která je nezbytná
pro realizaci enfleshmentu (Stillness Touch Kap. 9).
Mistrovská třída je navržena tak, aby odpovídala naší moderní době
Mentorský kurz biodynamického doteku lebky jsem začal vyučovat před 22 lety, kdy
praktikující potřebovali větší podporu učitelů, aby se naučili biodynamiku jako nový nedějinný přístup. Abych vyšel vstříc tehdejší potřebě studentů, vytvořil jsem formát
Mentor.
Učitel Mentor byl zodpovědný za to, aby za studenta odvedl práci: učitel Mentor
upozorňoval na slepá místa základní dispozice s tím, jak nabízet nedělající dotek, a
nechával vedení vycházet z potence uvnitř. Studenti se také zdrželi používání vnějšího
vedení, jako je myšlení nebo předchozí výcvik.
________________________________________________________
Po 25 letech psaní, výuky mentorských kurzů biodynamického doteku lebky a nabízení
postbiodynamických mistrovských kurzů se biodynamický obor vyvinul a praktici
dozráli. Mnozí praktikující nyní touží po sestupné cestě, která odhalí skryté stíny, jež
maří vývoj jejich vědomí.
______________________________________________
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V mistrovské třídě přebírá praktikující odpovědnost
Dnes má mnoho praktikujících za sebou léta hloubkové psychosomatické, duchovní
praxe a jsou připraveni převzít odpovědnost za svůj sestup v těle, aby osvobodili vědomí,
které je uvězněno v pasti odvalů ega od lásky.
Tito praktikující vědí, že vývoj vědomí vyžaduje navigaci jejich hlubokými stíny, zejména
v této postpravdivé době.
Mnozí z nás si uvědomují, že se právě nacházíme v apokalyptické době.
Někteří slyší výzvu, aby začali vědomě sestupovat do těla a vdechli mu lásku, která
vyzařuje nejmocnější sílu na Zemi (viz Láska je silnější než smrt, Cynthia Bourgeault).
Mistrovská třída je tyglíkem pro vtělenost
Mojí odpovědí na tuto dobu je Mistrovská třída jako nový tyglík pro hlubokou cestu
praktikujícího Grálu, při níž sestoupí do těla, aby prošel nevědomými stíny způsobenými
našimi Jádrovými zraněními.
Mistrovská třída podporuje vaši cestu, nicméně jako praktikující jste zodpovědní za
studium a domácí úkoly spojené s praktikami sestupu do těla.
Jakmile se osvobodíte od nevědomých odskoků stínů, objeví se Posvátný puls Čistého
dechu lásky jako vědomí, které je mimo mapu biodynamické kraniální osteopatie.
Poznámka: Dr. Becker studoval kašmírský šajvismus a Posvátný puls, přesto o něm
nemluvil ani ho nevyučoval. V biodynamické kraniální oblasti však razil heslo
Dynamický klid, které je překladem z kašmírského šajvismu (Dotyk klidu, příloha 3).
Mistrovská třída se zabývá všemi aspekty hlubokého sestupu vědomí v těle, které se
spojuje s láskou (Stillness Touch Union of Body & Love).
Tělo, které je sjednoceno s Čistým vědomím, vyjadřuje Čistý dech lásky.
Čistý Dech Lásky neustále rozvíjí vědomí.
Cvičitelé Doteku klidu předávají lásku tím, že spočívají v přítomnosti klidu uprostřed
nečinného doteku, a tělo samo nevyhnutelně odhaluje tajemství rozjitření.
Enfleshment sjednocuje tři aspekty našeho Bytí v jedno:
1) Tělo jako Criatura. 2) Čisté Vědomí, které vzniká po implozi Dynamického klidu
uvnitř buněk. 3) Čistý Dech Lásky, Posvátný Puls, který vytváří vše, co je.
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