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Osobowości.
Anna Maria: Witam, pozwolę sobie zacząć nowy wątek, osobiście
temat mnie mocno zainteresował, moje pierwsze wrażenia są
bardzo pozytywne, wręcz wewnętrznie zgodne, a jeszcze nie
miałam okazji nawet trzymać książki w rękach…. ktoś może już
czytał publikacje pana Paschalidisa? Co myślicie o tym modelu
trzech typów osobowości ? Może jest ktoś kto chciałby się
podzielić swoimi doświadczeniami, ktoś kto, miał możliwość
zapoznania się w sposób praktyczny z treścią…?
https://www.youtube.com/watch?v=pbTHZE2NPpc

Damian: Na jakim modelu opierają się ci panowie? Bo jeśli
chodzi o typy, struktury osobowości to jest ich dość sporo..

Anna Maria: Paschadilis „(…)dokonał jedynego w swoim rodzaju,
we współczesnej historii ludzkości odkrycia: Modelu Trzech
Typów Osobowości i trzech różnych funkcji naszego mózgu, które
są odpowiednikiem tychże trzech typów. Model ten odnosi się do
funkcjonowania ludzkiego mózgu i ciała. Zgodnie z tym Modelem,
wszystkich ludzi można sklasyfikować i zaliczyć tylko do
jednego z trzech typów, charakteryzujących się wspólnymi
cechami biologicznej budowy i osobowości: typ A, B i C.
Trzy typy ludzi, klasyfikuje się w zależności od:
Charakterystyki osobowości;
Struktury i funkcjonowania mózgu;

Enterotypu – układu pokarmowego;
Szkieletowej budowy;
Zdolności przyswajania biometali i witamin;
Predyspozycji do ujawniania dysfunkcji każdego organizmu w
zależności od typu.
Trzy Typy ludzkie pochodzą ze zróżnicowania trzech mózgowych
podstaw układu limbicznego mózgu i jego połączeń. Bardziej
konkretnie:
A typ funkcjonuje za pomocą kory skroniowej i poprzez
sensoryczną korę asocjacyjną;
B typ funkcjonuje przy pomocy jądra migdałowatego i przedczołowej kory mózgowej;
C typ funkcjonuje przy pomocy hipokampu i kory asocjacyjnej
systemu limbicznego.
Swoją wiedzę Pan George Paschalidis przekazuje poprzez swoich
dwanaście książek, które stały się bestsellerami w Grecji.
Trzy pierwsze książki są już przetłumaczone i są w sprzedaży w
USA w języku angielskimi i w Niemczech w języku niemieckim.
Już wkrótce książki będą dostępne we Francji, we Włoszech,
Rosji i w Polsce.
George Paschalidis został nagrodzony IX Międzynarodową Nagrodą
„Giuseppe Sciacca” 2010 (Vatican City Pontificia Universita
Urbaniana) i przez Greek Unesco Club Of Art, Discourse And
Science Award” in 2012.
W czerwcu 2012 odkrycie zostało zaprezentowane po raz
pierwszy, pod tytułem „Three Human Type Model” na 18th Annual
International Conference on Neuroscience and Biological
Psychiatry w Nowym Orleanie a następnie przedstawił swoje
odkrycia, w październiku 2012 na 20 World Congress of
Psychiatric Genetics w Hamburgu i na 5 International
Conference of Education, Research and Innovation w Madrycie,
następnie odkrycie Modelu Tri-Anthropo-Type jest prezentowane
na Konferencji Medycznej Astronautyki, Żeglugi w Skrajnych
Warunkach Środowiskowych w Moskwie oraz Konferencji
Przedsiębiorców i Managementu w Pekinie oraz na wielu innych”.

Damian: Ciekawe jak to ma się do badań nad strukturami
osobowości Alexandra Lowena i Reicha, będę musiał w wolnej
chwili obadać, ale podejrzewam, że znajdę pełno podobieństw,
może nie tyle w przyswajaniu minerałów przez organizm, co
przez ogólny pogląd..

Anna Maria: Najprościej: albo nasz ośrodek odczuwania i
generowania emocji znajduje się w płatach skroniowych, albo w
jądrze migdałowatym, albo centralizuje się w hipokampie…

Damian: Każda struktura charakteru wynaleziona wcześniej ma
swój wzorzec, który rzutuje na a) pole auryczne, b) aktywność
poszczególnych partii mózgu, c) budowę ciała fizycznego,
czyli jest, np. struktura schizoidalna, sztywna,
masochistyczna, oralna itd., „nowożytni” badacze/jasnowidze
potrafili określić jak wygląda ich aura, jak zachowuje się
podczas stresu, które czakramy są otwarte i jakie zadanie
życiowe drzemie w ich strukturze, tzw. życiowy kontrakt,
powyższy materiał, koncepcja jest mi obca, ale obadam, kolejny
puzzelek.

Anna Maria: Ciekawa jest również teoria dziedziczenia typu
osobowości po rodzicach… dzieci parzyste i nieparzyste…. w
moim odczuciu powiela się to z rodzinnymi uwikłaniami wg
Hellingera, w mojej opinii wynikającej z przyglądania się
takim schematom wedle zaproponowanego schematu Paschalidisa
pasuje idealnie!… które dziecko co przenosi z matrycy, którego
rodzica na własne życie w imię miłości bezwarunkowej
tożsamości z rodzicem…

Anna Maria: Vincent, wg mnie bardzo fajnie uzupełnia obszary
wiedzy, o których wspominasz… sama mam ochotę skonfrontować…
:D, na razie wypatruję książki…

Damian: Obadam na pewno w wolnej chwili, tj. po obejrzeniu
kolejki, która gdzieś tam utkwiła w odmętach zakładek.

Damian: Anna, nie wiem gdzie mieszkasz, ani czym się zajmujesz
na co dzień, ale czy dostrajając się do przestrzeni też
czujesz taki duży niepokój? Jakby coś wisiało w powietrzu?

Pytam, bo nie wiem czy to po prostu jakaą reakcja
fizjologiczna mojego organizmu wytworzyła ten stan, czy jednak
coś jest na rzeczy.

Damian:
http://beforeitsnews.com/…/breaking-september-28th-2015… Chyba
już znalazłem odpowiedź

Anna: Było zabawnie, są fajni i mają poczucie humoru,
widziałam za raz po tym, jak wyemitowano, bo tego dnia nie
byłam jeszcze na Harmonii Kosmosu, dopiero w sobotę i w
niedzielę się tam pojawiłam.

Anna: https://www.youtube.com/watch?v=tYMp6F2wWdA To co mówi
Ewa Cyzman Bany, to dla mnie wciąż odkrywcze, ma niezwykłą
zdolność do analizy, odkrywania połączeń mentalno-energetyczno
– każdych chyba i szybkich wniosków, które chyba mają
potwierdzenie w rzeczywistości. Na pewno też interesującą
osobą.
To ostatni jej film na yt, dość długi. W sumie jestem dopiero
przy około 40 minucie
https://www.youtube.com/watch?v=tYMp6F2wWdA

Damian: Ma niezwykle rozwiniętą szóstą czakrę i jej szafirowa
aura odzwierciedla jej takt i aparycję, spokój i równowagę,
chociaż myślę, że boryka się też z wieloma problemami. Obadam
z wieczora.

Anna: Słucham jej, jak muzyki i mam „eureki” co chwilę,

niestety jakość techniczna tego nagrania pozostawia wiele do
życzenia.

Anna Maria: Oglądałam jej wypowiedź na temat uwikłań
rodzinnych, pamiętam, że mnie bardzo pozytywnie i ciekawie
zaintrygowała wieloma spostrzeżeniami na temat wchodzenia w
relacje… np. za babcię, za ciocię etc. :)) Oczywiście w bardzo
fajny i zabawny sposób to opowiedziała wszystko… chyba już tu
wklejałam… a i kwestia ultrafioletu skrywana za szarościami
również w tym odcinku była… bardzo ciekawa Postać polskiej
sceny ezoterycznej… jeżeli tak mogę to ok.

Anna Maria: Określić miało być. :D)))

Anna:
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3

