Introduksjon til Balanced View
DET VIKTIGSTE VALGET

Som menneske har vi et veldig viktig valg å ta. Vi kan velge å stole
på åpen intelligens. Den åpne intelligensen er alltid på og er ethvert
menneskes medfødte rett og naturlige tilstand.
Å stole på åpen intelligens kan enkelt gjøres på følgende måte: I korte
øyeblikk, gjentatt mange ganger, blir åpen intelligens stadig tydeligere.
Dersom vi velger korte øyeblikk av åpen intelligens, vil vi stadig oftere
kunne nyte godt av fullstendig mental og følelsesmessig stabilitet, et
balansert syn, naturlig etikk, spontan altruisme og hensiktsmessige
handlinger i enhver situasjon. De korte øyeblikkene av åpen intelligens
varer lenger og lenger helt til åpen intelligens er tydelig i vårt daglige liv.

For mer
informasjon
og
undervisningskalender,
gratis lydfiler, videoer,
bøker og forum,
besøk
www.balancedview.org
Norsk nettside :
se etter det
norske flagget på
www.greatfreedom.org

Hva er et kort øyeblikk av åpen intelligens?
For å få svar på det spørsmålet, stopp å tenke - bare et øyeblikk.
Hva er fortsatt til stede? Det som fortsatt er til stede er en følelse av
oppmerksomhet og åpen intelligens, åpen som en skyfri himmel.
Åpen intelligens rommer alle data. Akkurat som en regnbue viser seg på
himmelen, oppstår alle data - tanker, følelser, sanseinntrykk og andre
opplevelser - i åpen intelligens. Akkurat som
luften og en regnbue er uatskillelige, er tanker,
følelser, sanseinntrykk og andre opplevelser
uatskillelige fra åpen intelligens.
Vi baserer oss enten på åpen intelligens eller
på data. Hvis vi ikke velger åpen intelligens,
vil vi befinne oss på en berg- og dalbane av
tanker, følelser og andre opplevelser. Enkelt
sagt er korte øyeblikk av åpen intelligens beroligende, mens konstant
detaljstyring av data er ubehagelig.
I kraft av et kort øyeblikk av åpen intelligens opplever vi umiddelbart frihet
fra opp- og nedturer. Vi begynner å få et balansert syn på tilværelsen.
Vi er bedre i stand til å være til nytte for oss selv, familien vår, samfunnet
og verden. Når vi stoler på åpen intelligens, henter vi fram våre iboende
krefter, evner og talenter, og bidrar med disse til beste for alle.
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