Intro

Kvantfysiska experiment pekar på att vi
och vår verklighet består av information
och hänger ihop i ett enda stort digitalt,
socialt informationssystem eller medvetenhetssystem.
Tänk om
barnuppfostran
med regler och
begränsningar
inte behövs.
Hur skulle det bli om vi
istället ger våra barn frihet
att fatta egna beslut? Vi
diskuterar kärleksfullt
sannolika konsekvenser
av olika val men låter
dem välja. Vi stödjer dem
istället för att förminska
dem när saker går fel. Vi
hjälper dem att utvärdera
och lära av sina misstag.
Vi finns för dem i kärleksfull närvaro och skapar en
trygg miljö att utvecklas i.
Vi accepterar och älskar
dem precis som de är. Hur
skulle det påverka dem?

Kärlekens syfte

I medvetenhetens digitala informationssystem definieras kärlek som låg entropi (graden av oordning).
Rädsla är hög entropi. Det mest fördelaktiga tillståndet
inom ett digitalt medvetenhetssystem uppnås när information långsiktigt samverkar för
gemensam utveckling. Denna samverkan är
definitionen av kärlek.

Kärlek är syftet med vår
existens. När vi sänker
entropin i vår medvetenhet (minskar oordning i
form av ego och rädslor)
ökar vår förmåga att
älska.

Föreställ dig att båda parter i ett kärleksförhållande enbart fokuserar på att ge
den andre kärlek. Hur blir det då? Sannolikt försvinner då jakten på bekräftelse,
gränssättningar, strider, rättvisekamper, klagomål och självcentrering eftersom de
inte behövs. Båda parter känner sig trygga och älskade och kan fokusera på sin
partner istället för självcentrerade behov. Tänk om kärlek är något man ger, inte
något man förtjänar eller utbyter. Ja, den tycks inte kräva något alls, istället finns
den som en ständigt flödande källa som har sitt ursprung i vårt varande.

Den här guiden applicerar MBT (My Big TOE) i vardagslivet. MBT är en
teori om allt som förenar vetenskap, filosofi, metafysik, sinne, materia,
meningen med livet – utvecklad av fysikern, vetenskapsmannen och
författaren Tom Campbell. Guiden är en personlig tolkning av Campbells
teori, framtagen av Titti Nordieng. Goolga/klicka för att lära mer:
www.mbtevents.com (Evenemang & resurser - Tom Campbell)
www.mybigtoe.com (Tom Campbells webbplats)
Tom Campbell: Virtual Reality and Consciousness
LIVET som Avatar (Titti Nordiengs blogg)
More guides like this: tittinordieng.com#mbtguides

Kärlek=Information
Come live in my
heart and pay
no rent.

LOVE

Den romantiska kärleken

Mindre barn behöver så klart hjälp med
vissa förhållningsregler så de lever
säkert och tryggt.

Vill du veta mer?

Vetenskaplig kärlek

Har du sett?

Tom Campbell: The Love
and Low Entropy
Connection

Finns på YouTube.

Kärleksövning

Det kräver övning att acceptera världen och människor som de är utan
förakt. Alla gör så gott de
kan med de resurser de
har. Andra människors
negativa beteenden
handlar om deras rädslor.
Vi inser att när vi stör oss
på andra handlar det om
våra egna rädslor.

Självhjälpsböcker och
coacher säger ibland att
vi ska älska oss själva.
Men hur skulle det bli i
praktiken? Kanske sätter
vi en spegel på matbordet för att se hur söta
vi är när vi äter frukost?
Eller så prioriterar vi
enbart våra egna behov?
Vi kanske förälskat talar
om för alla hur fantastiska vi är? Eller kan det
möjligen vara så att stark
självkärlek är narcissism? Så när vi hör andra prata om självkärlek,
avses sannolikt vikten av
att acceptera oss själva
som vi är. Det är sannolikt mer utvecklande.

Va, det där låter ju inte
särskilt romantiskt. Men
kolla här ... vi föreställer
oss att vi har en påse
med färgglada bokstäver.
Både påsen och bokstäverna är vad vi kallar
fysiska. De har både vikt
och volym. Nu häller vi
ut bokstäverna på ett
bord och sorterar dem
för att skapa ord och meningar. Vad händer? När vi
bildar ord och meningar
minskar entropin eller
oordningen. Nu kan vi
fråga oss vad den information som bokstäverna
bildar väger? Eller vilken
omkrets den har? Det här
är kluriga frågor eftersom
information är inte fysisk.
Men ändå skapar den
ordning och mening. Men
vad har det med oss att
göra?

i
Jo, nu kan vi kanske se
sambandet mellan kärlek
och information. Genom
de val vi gör i vårt dagliga
liv kan vi skapa information i det underliggande
medvetenhetssystemet.
Information skapas av samarbete, omtanke, omsorg
... ja helt enkelt av kärlek.

