ALET ÇANTANDAKİ 13 ENERJETİK ARAÇ
Enerjetik Bedenini çevrimiçi duruma getirmek, enerjetik araçlarının farkına varmana ve
bunları kaderine ulaştırmak için günlük olarak kullanmana bağlıdır.
İlk araç, alet çantanda değildir. Bu Araç 0'dır.
O senin Olasılık Taşındır:
ŞİMDİ'yi bulmak için ve kimliğini 'Olasılıkçı' veya 'Yetişkin' veya 'Deneyci' olarak değiştirmek
için başlangıç noktandır.
Enerjetik Alet Çantandaki Enerjetik Araçlar şunları içerir:
1. Kemer Tokası - merkezlenme için.
2. Klikır- Topraklanma Kablosunu, Alan Kabarcığını, Kara Delikleri vb. ilan etmek
için.
3. Netlik Kılıcı - ayrım yapmak için.
4. Ses Vurucusu- dışarıdaki otorite seslerini vurmak için.
5. Hiçlik Diski - kancalanamaz kalmak için.
6. Heybe - alışılmışın dışındaki olasılıkları bulmak için.
7. Beyan Değneği - şeyleri ilan etmek için.
8. İddia Çekici - yeni bir alan kurmak ve genişletmek için.
9. Olasılık Boya Fırçası - hikaye dünyalarını birleştirmek için.
10. Böyledir-Tutkalı - Hikayeler oluşturmak için ve Böyledir-Tutkalı Çözücü Hikayeleri ayırmak için.
11. Amaç Koklayıcısı - Eylemlerin ve boşlukların amacını tespit etmek için.
12. Kırmızı Kumaş - boğanın sizi geçmesine izin vermek ve enerjinizi korumak için.
13. Jakobs Merdiveni - alışılmışın dışında alan atlamaları için.
Ama hepsi bu değil. Kullanmak için ek enerjetik araçların da vardır, örneğin:
● Gremlin Zinciri - Gremlin'ine sahip olman için.
● His Dedektörü - o anda senin ve başkalarının deneyimlediği hislerin
yoğunluğunu ayırt etmek için.
● Alçak Drama Dedektörü - bir gruptaki veya belirli bir mesafedeki Gremlin
aktivitesini tespit etmek için.
● Springscreen - tüm alanı aynı anda yeni bir sahneye kaydırmak için.
● Altın Anahtar - (Heybende) kapılardaki kilitleri açmak, düşünce yapılarından
çıkmak için kapıları açmak ('Yaşamak için paraya ihtiyacım var' veya 'Tek
eşliyim' gibi), hapishane hücrelerini açmak, olasılık yaratmak, ve tamamlama
döngüleri ile bir sonraki daha derin yakınlık seviyelerine gitmek için.

● Altın İnciler - (Heybende) Alan Baloncuğunu temizlemek ve "kendi kendine
ameliyatlardan", blokajlardan veya sürgünlerden sonra Enerjetik Bedenini
yenilemek için kendi konsantre enerjin ve bilgilerin.
● Enerjetik Bedeninizi döndürmek - böylece projeksiyonlar, beklentiler, hikayeler
sana yapışamaz.
● Vesaire.

