Rysunki
na
VaginArt – 5

dwie

dłonie

.
.
Od przyjazdu do Vilcabamby sporo rysuję.
W tym tygodniu zacznę też malować
Zaczałem od rysunków rysowanych
symultanicznie na dwie dłonie.
To właśnie w Vilcabambie w 2010
powstały pierwsze rysunki na dwie dłonie.
.
Poniżej 5 wybranych VaginArt
.
Rysunki są na sprzedaż w cenie 33 zł/szt + koszt wysyłki (ok
17 zł)
Papier format A4, kredki lub długopis/ołówek
Podpisane Max Love i z tyłu MM Jasionowski
+ numer/rok
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By Max Love 333
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Rysunki
na
dwie
dłonie
Zapalniczki – LighterArt – 3
.
.
Mam swoje ulubione motywy, które rysuje
oprócz vagin są min. zapalniczki
Poniżej 5 wybranych LighterArt
.
Rysunki na dwie dłonie są na sprzedaż
w cenie 33 zł/szt + koszt wysyłki (17 zł)
Papier format A4, kredki
Podpisane Max Love i z tyłu MM Jasionowski
+ numer/rok
.
.
.

.
te dwa rysunki sa na jednej kartce po dwóch stronach
.
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.
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.
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by Max Love 333

.
.

Wiesz jaki jest twój szósty i
siódmy zmysł?
Od małego w domu i w szkole uczą nas, że mamy pieć zmysłów,

czasem ktoś wspomina, że szósty zmysł to intuicja co jest
nieprawdą.
Zazwyczaj uświadomienie sobie czegoś potrafi sporo zmienić,
w przypadku zmysłów można pójść o wiele dalej.

Wzrok, słuch, węch, dotyk, smak – oto 5 zmysłów.
Czytając kiedys ksiazki Gurdzejewa gdzie jest ciagle mowa o
prawie oktaw i tym że wszystko sie rozdziela na 7 zacząłem się
zastanawiać nad tym jakie są nasze dwa zmysły, których chyba
niezauważamy.

Pytałem ludzi, wertowałem internet po polsku, angielsku włosku
i hiszpańsku
i jedyne co ciekawego znalazłem to zapisy z jakiś starych
tekstów dotyczących
duchowości, które mówiły, że „poznanie i opanowanie szóstego i
siódmego zmysłu
daje wejście na zupełnie inne poziomy i jest kluczowe w
wyższych stanach świadomości„.

Oczywiście jak to w takich starych tekstach bywa nie było tam
powiedziane
czym są te dwa zagadkowe zmysły.

Fraktalność Natury
Obserwuje sobie od wrzesnia jak sie rozwijaja nowe strąki z
nasionami vilco
co jakis czas zrywam strączek i patrze do srodka.
juz pojawily sie w pelni uformowane nasiona i pewnie pod

koniec marca zaczna pierwsze wypadac.
co ciekawe nasiona beda az do konca wrzesnia

w kazdym nasionku jest juz mala roslina, to dookola niej sluzy
jej jako ochrona i „pokarm” gdy wpadnie gdzies kiedys w glebe.
ta mala roslina przypimina wygladem galazke drzewa vilco.

czego juz na zdjeciach chyba nie widac to to ze w tej
„szczoteczce” z kazdego jednego wlokna odchadza takie
malenstwa jakby mikro liscie. dokaldnie tak jak to jest w
drzewie.

moze gdyby meic mikroskop mozna by zobaczyc jeszcze glebiej
meijsca gdzie potem na galezi zawiarza sie kwiaty i strąki
kolejne a w nich kolejna miniatura rosliny itd itd itd
cudo
mysle ze wszystkie nasiona tak wygladaja ze jest w nich
miniatura rosliny przeszlej. kiedys kupilem kokosa w ktorym
rosla juz roslina w srodku. w kokosie twrzy sie w miazszu taki
niby migdal bialy (ksztalt i wielksoc migdala ma), jest on
mega potwornie slodki i pozniej z niego wyrasta do srodka
kokosa cos dziwnego co wyglada jak biala gabczasta masa (to
cos najpyszniejszego co w zyciu jadlem) i potem wybija sie na
zewnatrz kokosa roslina.

Co się stało kiedy pojechałem
na 40-dniowe osobnienie na
2350
m.n.p.m?
[Biblia
Miłości]

Przedwstęp
Uważam się za idealistę-praktyka, niektórzy mówią, że jestem
cholernym praktykiem. Dlatego Biblia Miłości jest praktyczna,
bosko praktyczna
Jeśli chcesz poczytać wyniosłą,
idealistyczną książkę o Miłości to źle trafiłaś. Czuję, że
twardo stoję na ziemi w temacie Miłości i rozumiem dość dobrze
jej dwa główne aspekty: duchowy i ziemski, a naszym zadaniem
jest z tych dwóch aspektów uczynić jeden – ludzki aspekt
Miłości.
Jak zauważysz w Biblii Miłości piszę do ciebie jako kobiety.
Zdecydowałem o tym z trzech głównych powodów:
1. Prawie wcale nie ma książek, w których autor zwraca się do
kobiet czytelniczek.
2. Chcę aby mężczyźni poprzez czytanie zrozumieli w jakiej
sytuacji są stawiane kobiety czytając książki gdzie autor
zwraca się do mężczyzny.
3. Uważam, że w taki sposób łatwiej dotrę do żeńskiego
pierwiastka w mężczyznach.
Wstęp
Dzień przed napisaniem poniższego wstępu leżałem na leżaku na
tarasie w górskim, drewnianym domu położonym w wiecznie

zielonym parku narodowym Podocarpus na południu Ekwadoru. Z
pięknym, dalekim widokiem, fruwałem wzrokiem i Duszą ponad
górami i wypisywałem tematy, które chciałem poruszyć w tej
książce. W krótkim czasie powstała lista ponad 40 punktów.
Głównie dotyczyły one Miłości w relacji. Zacząłem się
zastanawiać, cóż ja wiem o relacjach? Mam 36 lat, bez dzieci,
żonaty byłem przez 3 lata, potem były różne relacje, krótsze i
dłuższe.
Następnie zrelaksowałem się, zamknąłem oczy i zacząłem
przeglądać wszystkie relacje mojego życia. Zrozumiałem, że
moje przeżycia były bardzo różnorodne i miały bardzo szerokie
spektrum Miłości. Stwierdziłem, że o rodzinie mogę napisać
tylko tyle, ile zrozumiałem z obserwacji mojej własnej
rodziny, w której się wychowałem. Tak samo o dzieciach, mogę
napisać to, co zaobserwowałem i zrozumiałem jako dziecko moich
rodziców. Lubię opisywać czego doświadczyłem zamiast
teoretyzować w tematach pozbawionych osobistej praktyki.
Uważam, że wraz z opisanym doświadczeniem mogę Ci przekazać
zrozumienie na poziomie energetycznym. Od Twojej otwartości na
przekaz zależy czy przyjmiesz go, czy odrzucisz. Jeśli
odrzucisz przekaz to najprawdopodobniej sama na sobie
doświadczysz czegoś podobnego i bardzo możliwe, że wyciągniesz
podobne lub takie same wnioski jak moje. Gdy będziesz otwarta,
wtedy przyjmiesz przekaz i to, co jest Ci potrzebne zostanie
włączone do Twojego sposobu postrzegania świata. Dziecko może
zaufać mamie, że żelazko jest gorące i zostawić je w spokoju,
może też odrzucić matczyny przekaz, dotknąć gorącego żelazka i
oparzyć się. Jest jeszcze trzecia opcja, że dziecko zobaczy
kogoś, kto się oparzył i dłonie będzie trzymać z dala od
wszelkich źródeł gorąca. Są różne sposoby zrozumienia.
We wszystkich moich dotychczasowych książkach opisywałem moje
doświadczenia. Uważam, że jest to najcenniejsze, co mogę
przekazać w formie książki. Jeśli pójdziesz na uniwersytet i
profesor będzie Ci mówił o tym, jak tworzy się np. kampanie
reklamowe to dostaniesz najprawdopodobniej przekaz teoretyczny

bez poparcia praktyką owego profesora. W takim przekazie jest
tylko teoria, bez ziarna praktyki. Gdy o kampaniach
reklamowych będzie Ci szczerze opowiadał szef wielkiej agencji
reklamowej, wtedy wraz z przekazem dostaniesz ziarno praktyki
i gdy kiedyś w przyszłości będziesz myślała o jakiejś kampanii
reklamowej, wtedy możesz użyć ziarna, jakie dostałaś. Uczenie
się na doświadczeniach (błędach i sukcesach) innych osób
pozwala Ci zaoszczędzić dużo czasu i energii.
Największym skarbcem doświadczeń, jaki masz do swojej
dyspozycji to Twoja rodzina – rodzice, wujkowie, ciotki,
dziadkowie, kuzyni, stryjkowie itd. Masz też znajomych,
przyjaciół, współpracowników. W sumie masz do swojej
dyspozycji tysiące lat przeżytych na różne sposoby, tysiące
doświadczeń, wniosków, setki sukcesów i porażek. Pytaj się
osób, do których masz zaufanie o ich doświadczenia, również
miłosne.
Pół nocy zastanawiałem się jaki dać tytuł. Księga Miłości,
Książka o Miłości, Sztuka świadomej Miłości, Sztuka świadomego
kochania, Biblia Miłości, Miłość… ale Miłość to życie, więc
tytuł mógłby być Sztuka świadomego życia, Biblia życia,
Książka o życiu itd.
Uważam, że Biblia Miłości zawiera wszystko, co chcę przekazać,
lub co przeze mnie zostanie przekazane. Piszę tę książkę
podczas pierwszego 40-dniowego odosobnienia. Jest 2012 rok i
jestem w Ekwadorze, w górach (2350mnpm), miejsce jest cudowne
– www.kontiki.weebly.com

Oprócz mnie jest tutaj kotka Pequena (Mała), pies Hercules,
absolutna cisza, spokój i natura. Bez internetu i prądu (jest
bateria słoneczna), komórka ma zasięg tylko w jednym miejscu,
jest ciepła woda, do najbliższego sąsiada mam ponad dwie
godziny drogi pieszo, do sklepu trzy… Jedzenie przynosi mi raz
w tygodniu Jose na swym ośle.
W takich warunkach piszę przy otwartym oknie patrząc co jakiś
czas na daleki górski widok za więcej niż milion dolarów.

Gdy piszę zatracam się, czas się rozpływa, po prostu oddaję
się, aby przeze mnie płynęło to, co ma być zawarte w tej
książce. Często, gdy po dłuższym czasie wracam do napisanych
tekstów jestem pozytywnie zaskoczony tym co napisałem. I
pomyśleć, że w szkole jednym z trzech przedmiotów, z którym
miałem problem był język polski.. No ale tak to jest, że w
obszarach pozornych słabości leżą wielkie potencjały. Też
wiem, że jest coś ponad JA i sprawia, że teksty są takie,
jakie są. Słowa są tylko powierzchnią, którą widzisz i
czytasz, są nośnikiem dla, jak ja to nazywam,
inprintów/matrixa/macierzy energetycznych zawierających w
sobie programy związane z danym tematem.

Chcesz czytać dalej?
Kliknij tutaj – Jeśli dany rozdział nie ma aktywnego linka do
kolejnej części to oznacza, że jeszcze nie została
opublikowana na blogu. Publikuję jedną część raz na tydzień
(części jest 33, książka ma 111 stron)
Nie chcesz czekać?
Wpłać dowolną kwotę darowizny a otrzymasz całą Biblię w
formacie PDF na maila – kliknij tutaj
Biblia Miłości – opinie czytelników – kliknij tutaj
Biblia Miłości – Spis Treści – kliknij tutaj

Spodobał Ci się ten fragment? Udostepnij go na Facebooku –
Dziękuję

Prosty sposób na relaksację?
Szum bananowców z Kostaryki
[NAGRANIE]
Vincent Fall Valantine na grupie zapytał dziś

Czy ktoś ma jakies nagranie z
wiatrem, takie relaksacyjne…?

Więc wziąłem antyczny mp3
z voice recorder i nagrałem
Szum Bananowców Kostaryka
Thx Vince

http://maxlove.eu/blog/wp-content/uploads/2014/01/SzumBanannow
cowKostarykaMaxLove.mp3

by Max Love 333
Copyright of ALLLOVE – czyli udostępniaj, wstaw na bloga,
stronę www, kopiuj rozdawaj za free 333
podaj jedynie Źródło: www.MaxLove.eu
Dzięki

Czy
natura
zaspokaja
człowieka? [INSIGHT]
ax Love przecytalem caly artykul, dowodem sa moje
doswiadczenia. bycie np 40 dni w gorach samemu (robilem wiele
reatritow 3-5-10dni) poalczenie z antura daje rozluznienie
emocjonalne mentane pscyhiczne fizyczne itd. osiaga sie latwo
naturlany stan harmonii. ziemia to matrix Natury, cywilizacja
jest matrixem sztucznym w matrixie Natury. nigdy czlowiek nie
znajdzie zaspokojenie w trybach cywilizacji. nie ma szans bo
jest nieaspokojenie potrzeby kontaktu natura i wszystko inne
to sa marne substytuty.
2 godz. temu · Lubię to!
Max Love samemu w naturze i w polaceniu z ta natura i z samym
soba oczywiscie, znikaja (poprzez zaspokojenie z automatu)
wszlekie potrzeby z tej piramidy pozostaje jedynie jedzenie
choc i z tym mozna pojsc w extreme.

Zainspirowane Obrazy
W tym wpisie możesz zobaczyć, które z moich obrazów są na
sprzedaż

Tytuł – No. 8
100 x 100cm
akryl na płótnie

Wulkan
Wulkan
100 x 100cm
akryl na płótnie

Narcissus Eyes
100 x 100cm
Akryl, wydruk solventowy (oczy)

Skryty fotoakt (nie)znajomej…
cz. 5(?)
Zdjecia dostaje w momentach kiedy najmniej się ich spodziewam…
Spokojnie siędze sobie przed domem cos dłubię na kompie
a tu przybywa foto akt, dekoncentruje, rozprasza

koniec z pracowaniem skupieniem i organizacją
.
.
.

ArtystKaa, tatuatorKaa, graficzKaa, malarKaa, portrecistKaa,
ninja na czarnym rowerze

mozesz u niej zamowic portret – kliknij aby zobaczyc
obraz – kliknij aby zobaczyc
tatuaz (projekt i/lub wykonanie) – kliknij aby zobaczyc

poznalem Kaamile na wystawie, ukucnela naprzeciwko mnie…
.
.
.

.
.
by Max Love 333
Możesz mi przesłać swoje zdjęcia
triambak@ wp.pl – usuń spacje

likeuj, udostepniaj itd
Dziekuje

Dlaczego
nie
osiągasz
sukcesu? [FUNDAMENTALNE, ale

dziwne pytanie]
W wielu różnych książkach piszą coś w stylu
„jeśli nie osiagasz sukcesu to może się go boisz?”
Czym jest sukces dla Ciebie ? Sam sobie na to odpowiedz,
bo jest to Twoja osobista wizja sukcesu w jakiejś dziedzinie.

3 proste pytania, żeby mniej
pracować a więcej zarabiać.
1. Ile godzin maksymalnei chcesz pracowac w tygodniu/miesiacu?
2. Ile mozesz maksymalnie zainwestowac $?
3. Ile chcesz miec minimalnie zysku w kazdym miesiacu?
to sa 3 podstawowe pytania potem mozesz dodatkowe:
Co jeszcze innego moge zainwestowac? zdolnosci umiejetnosci
lub to co masz do dyspozycji komputer samochod lokal, jakies
kontakty itd to taki remanent tego co masz do dyspozycji an
wyciagniecie reki
jak chcesz pracowac ? w sensie z ludzmi, z kompem, sam,
przemeiszczajac sie czy stacjonarnie, a moze zdalnie itd
cokolwiek okreslasz zostawiaj widelki otwarte z korzyscia dla
ciebie !!!
dlatego wlasnie pytanie jest ile maksymalnie godzin chcesz
pracowac
jesli napiszesz max 60h/miesiac to otwierasz sie tez na
zajecia zajmujace 2h, 10h czy 25h
po prostu to jest tylko punkt odniesienia
czasem ludzie robia blad bo mowia moge pracowac 150h lub
wiecej, a ja sie pytam ale po co?
to o zysku to tez ustalasz minimum czyli np 2500zl lub wiecej
I wtedy jestes otwarty na rzeczy o ktorych sobie nie zdajesz
sprawy ze moga byc
i to co ustalisz ma pasowac do tego jak chcesz i jak wierzysz
ze moze sie wydarzyc.
potem ja sobie to srubowalem az doszedlem 1h pracy/miesiac i

3000zl

mozna tez tak.

mozesz tez wypisac sobie kiedy najwiecej zarobiles za 1h pracy
bo to odnosnik ze tyle mozna zarobic,z e to jest mozliwe.
nawet jesli robiles cos 15minut i zarobiles 200zl tzn ze jest
mzoliwa stawka 800zl/h lub wiecej

dla znajomych co szukali pracy to pytania byly takie:
ile maksymalnie godzin chce pracowac w tygodniu?
ile minimalnie chce zarabiac na reke w miesiacu?
w jakich godzinach chce pracowac?
w jakim otoczeniu chce pracowac? wewantrz, na zewantrz, w
cieple , w zimnie itd
jak daleko praca od miejsca zamieszkania? tez podawali max
odleglosc lub max czas dotarcia jakimis srodkami komunikacji
itp
jaka minimalna dlugosc urlopu platnego w roku?
jaki rodzaj ludzi wspolpracujacych?
jakie rodzaj wykonywanego zajecia?
maszynami, ze zwierzetami itd

solo,

z

ludzmi,

z

Ponad 99% ludzi myśli
jedzeniu w zły sposób…
Fragment mojego ebook a pt. „Homo Sapiens Ignorantus”

JEDZENIE

o

Oto kolejny temat rzeka pełen ignorancji. Jesz i jesz a potem
robisz kupę. Są trzy największe tabu na świecie – PKS –
pieniądze, kupa i sex i o wszystkich tych trzech tabu dowiesz
się ciekawych rzeczy czytając tę książkę. Ale wróćmy do
jedzenia. Jesz od małego, po prostu od pierwszego dnia twojego
wyprojektowania się w tym wymiarze coś tam jesz. Na początku,
o ile miałeś szczęście to ssałeś pierś twojej rodzicielki.
Potem przyszedł czas na inne pokarmy no i raczej zaczęto ci
podawać ciężkie i często bardzo chemiczne pokarmy. Nauczono
cię, że masz wkładać do ust, gryźć i połykać. Potem twój tak
zwany organizm zaczyna proces trawienie i wydalania ale tak
naprawdę to organizm zaczyna proces oczyszczania i eliminacji.
Twój

organizm

nie

potrzebuje

ciężkiego

pożywienia

materialnego, jedynie w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych
jest to dopuszczalne. Twoim prawdziwym pożywieniem są dwie
wcześniej wspomniane energie – kosmosu i ziemi a twoim
naturalnym środowiskiem jest 100% natura a nie miasto.
Organizm jest w stanie przyjmować bardzo silne substancje
zawarte w tak zwanych pokarmach jednak ich przyjmowanie odbywa
się nie w twoim żołądku ale w ustach. Jeśli miałeś kiedyś do
czynienia np. z LSD to wiesz, że nikt nie je LSD bo jest ono
wchłaniane poprzez ślinianki. Jeśli połkniesz „znaczek”
nasączony LSD to nic ci nie będzie, substancja aktywna
zostanie zżarta przez kwasy żołądkowe. To samo ma miejsce w
przypadku większości pozostałych pokarmów. Nauki wschodu mówią
o stukrotnym przeżuwaniu wszystkiego
tylko Paracelsus doszedł do wniosku, że
usta i każdy pokarm jeśli jest taka
następnie należy go wypluć. No i
wypluwanie jedzenia.

przed połknięciem ale
żołądkiem człowieka są
potrzeba można żuć a
masz kolejne tabu –

Wyobraź sobie, że kupujesz jakiś rarytas jedzeniowy, który
sporo cię kosztuje i żujesz go, po czym wypluwasz. Oj myślę,
że od razu byś miał poczucie jakiejś straty. Zastanów się czym
wyplucie rożni się od wydalenia odbytem? Gdy kilka razy
wyplujesz wtedy przekonasz się, że plucie daje lekkość i o

dziwo powoduje też sytość. Wydalanie odbytem jest poprzedzone
długim procesem eliminacji (trawienia) który kosztuje cie
bardzo dużo energii, w większości przypadków więcej niż
spożyłeś. No cóż, tak właśnie cię wychowano i tak ci wmówiono,
że masz być całe życie maszynką, która chodzi w butach i
przerabia pokarmy materialne w śmierdzącą kupę…
Jeśli nadal czytasz to pewnie sobie mówisz w myślach, że
człowiek żeby żyć musi jeść. To jest twoje przekonanie i
pozwolę je sobie trochę zmienić tak, aby było bardziej
ludzkie.
Człowiek żyje bo przechodzą przez niego różne energie, jakie
one będą jest wyborem człowieka. Od tych energii zależy jakość
życia człowieka.
Więc ty możesz wybrać jedzenie. Ale pamiętaj, że w jakimś
stopniu jesteś podobny do wszystkiego co człowiek tworzy i
również do samochodu, którego silnik działa na benzynę, ale
tak naprawdę to zużywa o wiele więcej powietrza niż benzyny.
Powietrze jest mieszane z benzyną i jeśli będzie zbyt dużo
benzyny wtedy nie ma mowy o sprawnej jeździe i maksymalnej
mocy. Ta mieszanka jest bardzo subtelna, wystarczy kilka
atomów benzyny na tysiące atomów powietrza. Zauważ, że paliwo
wlewasz do baku a powietrze jest zasysane przez filtr
powietrza. Jak widzisz samochód działa tylko i wyłącznie
„oddychając” powietrzem z odpowiednią dawką energii benzyny.
Nie potrzebujesz wrzucać gdzieś, jakiegoś stałego paliwa aby
silnik działał sprawnie.
Pamiętaj, że bez jedzenia człowiek może żyć bardzo długo,
nawet całe życie, natomiast rzecz ma się zupełnie inaczej z
oddechem. Wstrzymanie oddechu bardzo szybko doprowadzi cię do
śmierci. Co jest takiego wyjątkowe w powietrzu, że bez niego
nie możesz żyć? Jest to prana, czyli cząsteczki energii.
Rosjanie już wiele lat temu spreparowali laboratoryjnie
czyste
chemiczne powietrze bez zawartości prany i się
okazało, że człowiek po okolu 45 minutach oddychania takim

powietrzem umiera. Pamiętaj małe ma największa moc.

Prana jest energią kosmosu/słońca. Można ją nazywać i określać
rożnie i jest to mało istotne bo najważniejsza jest jej rola w
twoim życiu a nie jej nazwa i definicja. Gdyby znowu powrócić
do przykładu z silnikiem i benzyną to silnik na samym
powietrzu nie zadziała ale z drobinkami benzyny ruszy z
miejsca od razu. Prana to jest taka benzyna dla ludzi zawarta
w powietrzu. Pranę przyswajasz na wiele różnych sposobów –
przez nos, ślinianki, oczy, skórę. Im bardziej naturalne i
czyste środowisko tym więcej prany w powietrzu. W miastach
prany jest baaaardzo mało.
Prana jest bardzo potężną energią bo bez prany nie ma życia.

Można powiedzieć, że prana jest czystą energia miłości bo
każda forma życia jest przejawianiem się miłości. Ty zapewne
ze słowem miłość wiążesz od razu pożądanie, sex itd. Mówię o
czymś innym, mówię o miłości takiej, jaka jest między drzewem
a ziemią. Miłości zupełniej bezwarunkowej, miłości boskiej.
Nazywam to Miłowaniem bo to określenie jest wolne od wszelkich
skojarzeń jakie zostały doczepione do słowa miłość. Odżywianie
się praną, porzucenie materialnego pożywienia, zdjęcie butów,
życie wśród natury to kroki milowe w kierunku raju.
A teraz kilka słów jak działa system eliminacji pokarmu. Więc
to wygląda tak, że gdy cokolwiek połkniesz organizm zaczyna
eliminację tego, bo jest to po prostu ciało obce i zupełnie
zbędne. Zmysł smaku ma ci służyć jedynie do tego żebyś żując
czuł, co masz żuć a czego nie. Niestety w większości wypadków
jesz dla smaku a nie z prawdziwej potrzeby dostarczania tego,
co jest ci potrzebne. Gdybyś stracił smak to zapewniam cie, że
byś jadł bardzo, bardzo mało. Kiedyś doświadczyłem tego…
Gdy coś połkniesz to twój organizm dostaje zadanie jak
najszybszego wydalenie obcego ciała. Sposoby wydalania są
bardzo różne i złożone i nie polegają wyłącznie na procesach
trawienia ale też na psychofizycznych procesach eliminacji
pokarmu. Jeśli zjesz dużo cukru a to wyłącznie nim pożywia się
mózg, wtedy do procesu eliminacji dołączy praca mózgu. Zacznie
on pracować na wyższych obrotach, aby jak najefektywniej
wspomóc wydalanie cukru z organizmu. Jeśli zjesz amfetaminę to
oprócz trawienia twoje ciało będzie potrzebować maksymalnej
ilości ruchu aby wydalić tę dawkę zbędnej dla ciebie energii.
Nie ma mowy o tym abyś skutecznie wydalił amfetaminę bez dużej
ilości ruchu lub innej formy utraty energii. Po prostu nie
położysz się, będziesz musiał się ruszać.
Każdy pokarm wywołuje jakieś reakcje psychofizyczne, które są
efektem eliminacje owego pokarmu z twojego organizmu. Jeśli
masz jakieś swoje ulubione pokarmy to tylko dlatego, że lubisz
ich smak oraz lubisz to, co się z tobą po nich dzieje. Lubisz
ten stan jaki towarzyszy eliminacji tego, co w siebie

włożyłeś.
Możesz teraz powiedzieć „OK, więc po co mam wątrobę, trzustkę
i inne organy?” Są one ci potrzebne do przetwarzania
przyjmowanej energii, jeśli jesz to energia jedzenia jest
przerabiana/wydalana tymi, tak naprawdę bardzo subtelnymi
organami. Im lżejsze jesz pokarmy tym mniej obciążasz organy
wewnętrzne. Jeśli chciałbyś to mógłbyś całkowicie przestawić
się na przyjmowanie wyłącznie prany i wtedy twoje organy
zajmowałyby się przerabianiem tej boskiej energii a ich
żywotność wydłużyłaby się 100 albo 1000-krotnie. Takie
przestawienie się jest możliwe i jest procesem na poziomie
fizycznym i psychicznym.
Gdy coś połkniesz to włącza się lampka alarmowa w twoim
organizmie i zaczyna się uruchamianie całej skomplikowanej
maszynerii, która uwolni twój organizm od substancji obcych.
Wiem, zaraz powiesz a co z kaloriami? Co z białkami,
węglowodanami, tłuszczami… przecież to wszystko jest mi
potrzebne do życia. Owszem jest potrzebne do takiego życia
jakie prowadzisz i do tego, żebyś nosił buty. Tak, wiem, ja
mam obsesje z tymi butami no ale taki już jestem, wybacz mi.
Te wszystkie substancje, które znajdują się w pożywieniu są
rożnymi formami energii słońca, ziemi i wody. Tak naprawdę
wszystko co jesz, to zawsze jesz tylko te trzy energie. I
jeśli chodzisz bez butów i przyjmujesz pranę to dostarczasz do
organizmu trzy główne energie w czystej nieprzerobionej
postaci. A to, co ci będzie potrzebne organizm sam zbuduje z
tych trzech energii.
Dobrze, wiem, że kręcisz głowa i nie wierzysz, w końcu całe
swoje życie żyłeś myśląc, że jest inaczej i teraz nagle ktoś
tutaj pisze ci, że się myliłeś. Pewnie z teorią Kopernika było
podobnie, wszyscy całe życie baaa od pokoleń wierzyli i byli
święcie przekonani, że cały wszechświat kreci się dookoła
ziemi a tu nagle wyskakuje Mikołaj ze swoją teorią niczym
Filip z konopi i robi wielkie zamieszanie. Z tym co piszę

jestem otwarty na rożne możliwe korekty i warianty, nie ma
prawdy absolutnej. Zapewne gdy już cały świat będzie rajski,
bez butów i odżywiający się wyłącznie praną, wtedy pojawi się
znowu ktoś, kto powie (a raczej telepatycznie to przekaże)
„jest zupełnie inaczej”. Bo ten ktoś, wejdzie gdzieś w
obszary, które dla większości będą niedostępne i wskaże nową
możliwą drogę ewolucji dla istot z raju.
A tak na koniec i na marginesie to czy zastanawiałeś się ile
kalorii ma kupa i co w sobie zawiera? Przecież jest super
nawozem i pokarmem dla innych żyjących na ziemi stworzeń. To
znaczy z tym nawozem to bym nie był taki pewien, bo nie wiesz
jakby wyglądał twój ogród gdybyś go nawoził własną kupą.
Myślę, że widząc efekty mógłbyś dość radykalnie zmienić swój
sposób żywienia aby kupa była kupą a nie gównem.

Zaczepiają
Cię
żebrzący?
Poznaj mój sposób <3 <3 <3
Opisze Ci zdarzenie w którym wczoraj brałam udział. Byłam na
lokalnej imprezie, projektuje biżuterię i ją sprzedaje. Masa
ludzi, hałas, śmiech. Stoję i rozmawiam ze znajomymi,
podchodzi Cyganka z niemowlakiem z jakąś kartką, typową dla
wyciągania pieniędzy, prosi o pieniądze, ja nawet nie myśląc o

sytuacji automatycznie odmawiam.
I rozpoczyna się akcja, kobita wpada w gniew i odchodzi
mamrocząc pod nosem,
natychmiast czuję inną energię i wiem, że babka rzuciła
przekleństwo. Co ciekawe odpaliło mi wkurzenie, wiesz mega
irytacja, że kobita mnie atakuje dlatego, że nie chciałam jej
dać mojej energii (pieniędzy). Zaczęłam to czyścić, pojawiło
się przepięcie w czakrze serca, takie mocno nieprzyjemne
kłucie.
Stałam z tym kłuciem w sercu i zastanawiałam się czy mam
wzorzec strachu przed cygańską magią, czy faktycznie kobita ze
złości zaatakowała. Cokolwiek to było było nieprzyjemne.
Kilka minut później poszłam ze znajomym do sklepu i zobaczyłam
tę Cygankę z dzieckiem. Podeszłam, zapytałam czy mówi po
polsku. Powiedziała, że trochę, a ja na to ” Słuchaj dlaczego
rzuciłaś przekleństwo ? To nie jest dobre. Nie rób tego, bo to
nie jest dobre.” Miałam w kieszeni jakieś pieniądze, dałam
jej. Przytuliłam, życzyłam wszystkiego dobrego i żeby dbała o
siebie i o dziecko i poszłam. Zrobiłam to zupełnie naturalnie,
bez cienia gniewu, autentycznie dobrze im życząc.
Energia związana z atakiem była taka, że strzeliła mi metalowa
kuta klamra od paska, więc przepięcie potencjałów musiało być
spore.
Zostałam po tym wszystkim z kacem moralnym, bo wiesz ona
żebrała świadomie, kłamała żeby wyciągnąć pieniądze, ba
rzuciła klątwę, czyli była 100% agresorem. Jednak ja w swoim
„rozbawieniu” nie potraktowałam jej jak człowieka, nie zadałam
sobie trudu aby pomyśleć, czy chcę jej dać te pieniądze.
Postąpiłam jak bio robot, z automatu poszło „nie”.
Co myślisz o całej sytuacji ?

ODPowiedź
hej
zebrzacym daje milosc
nawet im to mowie
„jedyne co moge ci dac aby ci pomoc to milosc”
jak sie dyskusja wywiazuje to im tlumacze
ze ja wierze w ich potencjal i ze nie potrzebuja
tak zyc ze moga inaczej i miloscia ich wspieram
poza tym widac ich reakcje na milosc gdy im mowisz
ze dajesz im milosc

czesto ajk dajesz hi vibe to wychodzi

najnizszy vibe w tym temacie i na to tez nie ma sensu reagowac
wrecz wzmocnic love
kiedys w zielonej gorze byl taki pijaczek co 20 lat
w kryminale spedzil na nim sie anuczylem tego
bo kazdego dnia mialem z nim do czynienia
jelsi dajesz milosc to jestes nietykalna
dlatego aj nie tworze jakis ochron barier
energetycznych zeby byc oddzielonym
tylko sle milosc a jest to rpaktyka ciekawa
bo wtedy takie sytuacje budza i poakzuja
na ile jest sie love

Darmowa Energia czy Darmowa
Żywność?
czyli
pułapki
matrixa
Nadzieja na zmianę, która prowadzi do nic nie wnoszących
rewolucji
towarzyszy człowiekowi od chyba zawsze. Jak nie rozumiejąc

podstaw
błędnego systemu można coś w nim zmienić?

Trzeba patrzeć dalej, użyć wyobraźni i logiki, w ten sposób
można
zobaczyć mniej więcej do czego doprowadzą zmiany.

Piękne hasła i sprzedawana wizje tego samego problemu w nowej
postaci
zazwyczaj dają duże pieniądze tym, którzy mają już ich za
dużo…
Ale co zrobić? Głupi zasługuje na to aby ponieść konsekwencje
swej głupoty,
tylko tak może się czegoś nauczyć. Szkoda tylko, że nie można
jeszcze

zamieszkać na jakiejś planecie wraz z mądrymi aby nie musieć
mimowolnie
uczestniczyć w zbiorowej głupocie…
Czy tym samym twierdzę, że osoby popierające darmową energię
są głupkami?
Tak i nie. Są mądrzy ci, którzy stworzyli tę nową marchewkę na
kiju i
wiedzą, że to do niczego lepszego dla ogółu nie doprowadzi,
a głupi są ci, którzy wierzą w iluzje przedstawianą przez tych
mądrych.

by Max Love 333
lajkuj, udostepniaj bądź miłością

Wnioski z 7 lat praktyki Sun
Yoga – Patrzenie w Słońce
Coraz więcej osób zaczyna praktykę patrzenia w Słońce – Sun
Yoga

Poniżej wideo z wnioskami.
Masz pytania pisz

.
.
by Max Love 333

10 pytan i odpowiedzi – video

wywiad na blogu ViAndRaw.pl
Ostatnio zostalem poproszony o odpowiedz na 10 pytan
zwiazanych z moim stylem zycia przez Vi, ktora prowadzi
lifestylowego bloga www.viandraw.pl

10 pytan na ktore odpowiadam:
1. Co Cię natchnęło do podjęcia eksperymentu z raw food?
2. Jakie mniej znane nam owoce i warzywa miałeś okazje
skosztować w swoim życiu?
3. Czy zawsze marzyłeś o życiu podróżnika i freelancera? Co
Cię zmotywowało, by zaryzykować i żyć według swoich zasad?
4. Co byś mi poradził, gdybym też chciała tak żyć, ale miała
obawy o finansową sferę życia, komfort i bezpieczeństwo?

5. Dlaczego ludzie czytają Twojego bloga? Jak uważasz, co ich
do Ciebie przyciąga?
6. Jak dbasz o swoje ciało?
7. Podaj mi swój przykładowy jadłospis.
8. Jakie państwa pragniesz jeszcze zwiedzić? A może myślisz o
stałym zaaklimatyzowaniu się w obecnym miejscu?
9. Co myślisz o trzymaniu się schematów liczbowych na raw
food? Liczenie kalorii / 801010/ 955/ RawTill4. To ma sens?
10. Opowiedz mi o ziołach z Amazonii? Co jest w nich takiego
niezwykłego?

Odpowiedzi video mozesz ogladnac na blogu ViandRaw.pl –
kliknij tutaj
Blog Vi ma wiele interesujacych wpisow – polecam

Tym wywiadem tez startuje z moim nowym kanalem na YT
gdzie bedzie codziennie conajmniej jeden film o tematyce
bardzo roznej
zyciowej praktycznej swiadomosciowej podrozniczej itd itd

by Max Love 333

Udostepnij, lajkuj, badz Miloscia <3 <3 <3

Szukasz
swojej
połówki?
Lubisz klimaty Duchowości –
Ezo – Świadomości?
Ostatnio przyszła mi wizja/pomysł aby załozyć
grupe na facebooku Single Singielki Klimaty Duchowość – Ezo –
Świadomość
Cel Grupy – Miłość – łączyć osoby o zainteresowaniach z
klimatów Duchowość – Ezo – Świadomość
Grupa jest otwarta, zapraszaj, udostepnij
Bądź Miłością <3 <3 <3
Dołącz do grupy – kliknij tutaj

By Max Love 333
.
.

Love Love Love & more Love
To setny wpis na blogu więc jest full of Love
Wejdź do świata pełnego Miłości w różnej formie
This is 100th post on my blog
and this is why its more full of Love in different forms

.
.
klikajac tutaj możesz ściągnąć spakowany plik
z wieksza ilością wariacji LOVE
one idelanie sie nadaja na zdjecie w tle na facebooku
.
click here and download zip file with more LOVE variations
they r ok for back photo on facebook

.
a tutaj kilkanascie krotkich filmikow ktore nakrecilem
w miami i key west na florydzie i na wyspie Holbox w meksyku
pytajac roznych osob
what is love?
.
below there are +13 movies i did in miami, key west

and holbox island (mexico)
asking people what is Love
.
.

powyżej tag cloud czyli słowa kluczowe w Biblii Miłości

Tutaj ją możesz ściągnąć w pdf
sorry for now Biblie of Love its only in polish

tutaj mozesz przeczytac o Love Healing Center
only in polish – Love Healing Center Project
.
tutaj filmik dla kobiet na dzien kobiet i kazdy inny dzien

.
.
.
.
a ponizej jak Max Love się narodził i przekaz Miłości:)
.
.
poniżej I LOVE YOU
w różnych jezykach
I Love U in different langueges
.
.
.
by Max Love 333

likeuj udostepnij
be love
.

wszystkie drogi
ostatecznie
prowadzą do

Miłości

Eksploruj – dżungla Amazonii
bez wychodzenia z domu !!!
Nie każdy ma możliwości, chęci i potrzebę udawania się do
dżungli.
Ale w końcu żyjemy w świecie gdzie coraz więcej można

zobaczyć,
bez wychodznia z domu – to plus i minus jak ze wszystkim.

Gdy w 2010 trafiłem do Puyo (ekwador) które leży na granicy
dżungli
to bardzo mnei to zaciekawiło, jednak po kilku dniach już
wiedziałem,
że dżungla nie jest mi przyjazna.
Dlaczego?
po pierwsze w dżungli lepiej mieć 150cm zamiast >200cm
po drugie niczego nie można dotykac w sensie robaków insektów
itp
a dla mnie to cała radocha brac te piekne stworzenia i oglądać
po trzecie ilośc komarów i innych gryzopodobnych stworzeń jest
zbyt duża

po czwarte jestem przezwyczajony do spacerów na luzie w lasach
polskich
i spacer z wiecznie włączonym obserwatorem niebezpieczeństwa
nie jest przyjemnością
.
Ale kiedyś jeszcze zawitam na głębsze eksploracje dżungli.
A póki co kazdy może co nie co zobaczyć dzieki google jungle
view
Tak jak można sobie spacerowac po ulicach róznych miast tak
samo
teraz mozna przemiezyć pewne szlaki dżungli amazonii.
Dżungla Amazonii dla każdego
kliknij tutaj i zgub sie w dżungli
(czasem ta strona długo sie ładuje)
możesz pochodzic lub popłynąć łódka i inne
W tle puść sobie jakieś odgłosy dżungli
np coś takiego

By Max Love 333
Likeuj, udostepnij itp
.
.

Jak
oszukać
weryfikacje
tożsamości na facebooku :)
.
.
Masz konto na facebooku? Ostatnimi czasy facebook żąda skanu
dowodu tożsamości
aby sprawdzić czy dane podane na fb są prawdziwe.
Nie chcesz podawać swoich prawdziwych danych?
Więc czytaj dalej bo to banalnie proste

Jak to zrobić?

SPOSÓB nr 1
1. znajdź w internecie skany dokumentów tozsamości
tutaj dowody ekwadorskie – kliknij
tutaj dowody meksykańskie – kliknij
tutaj dowody kostarykańskie – kliknij
szukaj w różnych językach, znajdziesz różne dowody
możesz też szukać paszporty albo prawa jazdy
użyj google translate jak ci trudno szukać w innych językach
łatwiej znaleźć skany realne w krajach 2-giego i 3-ciego
świata bo
oni nadal nie chronia swoich danych osobowych

2. wybierz sobie ten dowód, który ci pasuje
3. zmień dane na facebooku na te z twojego nowego dowodu
(pamietaj o lokalizacji – kraj)
4. twoje nowe imie i nazwisko możesz wpisać w danych fb jako
drugie imię
wtedy pojawi się ono w nawiasach poniżej Imienia i Nazwiska

SPOSÓB nr 2
1. zrób zdjęcie dowodu osobistego – pamiętaj aby ułożyć go
prosto do zdjęcia
2. otwórz zdjęcie w paint’cie lub innym programie tego typu

3. wytnij nazwisko
4. puste miejsce po nazwisku uzupełnij „szlaczkami” z innej
części dowodu
5. wpisz nazwisko jakiego używasz na facebooku
6. wyrównaj i dostosuj wielkość czcionki
7. wyeksportuj
8. zmień kontrast i jasność delikatnie aby nie było widać
zmian
W Paint’cie to można zrobić i zajmie 15 minut
Czcionka w dowodzie jest jedną z podstawowych które są w
każdym programie.

Jeśli używasz jakiegoś dziwnego nazwiska to facebook może
chcieć drugi dokument
i nawet to może go niezadowolić.

Regulamin facebooka to jedno a drugie to jest prawo i uważam,
że facebook nie ma prawa
legitymować swoich użytkowników. Prawnicy mogą to sprawdzić –
może znasz jakiegoś?

Masz inny sposób ? Pisz w komentarzach
Udostępnij ten wpis swoim znajomym na pewno wielu osobom to
się przyda

by Max Love 333

O Białym Promieniu Miłości i
nie tylko :)
.
.
Na Walentynki, które przypominają mi o moim dość znaczącym
doświadczeniu związanym z Miłością, czyli małżeństwie, jakie
zawarłem 17 lat temu właśnie 14 lutego i które nie trwało
długo ale wiele mnie nauczyło.
.

Akurat wczoraj zakończył się jeden z cykli szkoleń online
jakie prowadzę od stycznia,
i ostatnim tematem była Miłość, temat w którym napisałem już
Biblię Miłości (kliknij aby ściągnąć).
Temat

przewodni

życia

i

doświadczeń

w

tej

dziwnej

rzeczywistości.

I dziś rano zaraz po obudzeniu się leżąc nadal leniwie w łóżku
nagrałem
to co do mnei przyszło do przekazania w temacie Miłości.

.
.
Chcesz wziąć udział w którymś szkoleniu – kliknij tutaj
By Max Love 333

Czy ayahuaska jest az taka
magiczna?
.
.
Tak sobie z nudow poczytalem relacje roznych osob na grupach z
ayahuaska
i doszedlem do wniskow, do ktorych juz kiedys wczesniej
doszedlem
w czasie rozmow, z roznymi osobiscie spotkanymi osobami co
mialy ayahuaska.
Takich osob spotkalem pewnie ponad 200.

.
.

.
.
Jelsi ktos nie ma zadnych doswiadczen z roslinami to ayahuaska
nie da mu
nic wiecej niz grzyby, nasiona hbwr (hawaiian baby woodrose)
czy san pedro.
.
Ludzie chca ayahuaska bo ma super dobry marketing zrobiony, w
przeciwienstwie
do wszelkich pozostalych roslin. Ayahuaska od pojawienia sie
jest swieta, magiczna,

cudowna, wyjatkowa itd. Inne rosliny maja przyklejone bardzo
czesto zupelnie inne etykietki.
.
No i cala magia spozywania ayahuaska, ze jest jakis opiekun
czy opiekunowie albo
jedzie sie na ayahuaska do dzungli, placi odpowienie
pieniadze, czasem trzeba czekac
iles miesiecy bo nie ma miejsc itd. Ta cala rytualna otoczka
dodaje blasku, a sama ceremonia
i udzial w niej staje sie czyms bardziej wyjatkowym i
ekskluzywnym niz zjedzenie grzybow
znalezionych na krowimi gownie w pobliskiej wsi
.
Ayahuaska na bank jest roslina inicjujaca na zupelnie inny
level,
tylko dla wielu pelen poziom ayahuaski jest nieosiagalny,
bo ich stan obecny nie pozwoli im na osiagniecie go od razu,
a tym bardziej utrzymanie i wdrozenie praktycznych zmian w
zyciu,
ktore spowoduja ze osobisty poziom na stale sie podniesie.
.
Ayahuaska czy DMT moze byc inicjujaca (tak jak inne rosliny)
lub moze byc wisienka na torcie (i tego nie daja inne
rosliny).
Wszystko zalezy od osobistego poziomu osoby, ktora

wchodzi w polaczenie z ayahuaska (DMT).
.
Zarathustra dzieli ewolucje swiadomosci na trzy symbole:
wielblad, lew i dziecko.
Ayahuaska dla wielblada moze byc inicjacja w bycie lwem.
Ayahuaska dla lwa bedzie inicjacja w bycie dzieckiem.
.
Do poziomu ayahuaski mozna tez dojsc bez ayahuaski np. palac
marihuane
tylko trzeba wiedziec jak pracowac dalej z energia aby
osiagnac zupelnie inny poziom,
ktorego marihuana sama z siebie nie daje.
Takie cos jest dla osob, ktore przekroczyly juz rozmaite
ograniczenia i
leki oraz maja doswiadczenie w tzw. praktykach duchowych.
Jestes zainteresowany/a takim szkoleniem online?
Napisz do mnie triambak@wp.pl
.
Ayahuaska nie jest az taka magiczna, bo to substancja aktywna
DMT,
ktora jest w ayahuaska robi swoje i znowu wracam do marketingu
–
DMT nie ma marketingu i etykietki jaka ma ayahuaska.
Mysle ze wielu osobom by wystarczylo przed snem wypic wode,

w ktorej wczesniej moczonych bylo 5 moze 10 nasion vilco (mi 3
sztuki daja efekty).
Wpis o nasionach vilco mozesz przeczytac tutaj
.
Nie spotkalem sie z opisami osob, ktore spozyly aya i nie
mialy zadnych efektow,
a takie osoby osobiscie spotkalem, sa tez takie co pija san
pedro albo jedza grzyby i
nic kompletnie nic sie im nie dzieje. Zastanawia mnie jaka
moze byc przyczyna,
u mnie tylko amanita muscaria nie daje zadnego efektu, oprocz
bekania
.
a tu dwa starsze wpisy o ayahuasce
ayahuaska moj pierwszy raz
ayahuaska moj drugi raz
.
Jelsi ktos odbedzie podroz z grzybami lub nasionami hbwr czy
san pedro
w sposob taki jak to sie robi z ayahuaska, czyli
w nocy, rytualnie, oczy zamkniete i praktyczny bezruch ciala
to doswiadczy tego czego by doswiadczyl gdyby spozyl
ayahuaske.
.

w tym wideo opisuje ceremonie ReBorn z grzybami tajskimi, do
ktorej doszedlem
(lepiej powiedziec ze do mnie przyszla)
po wielu podrozach z tymi Mistrzami.
Chcialem poznac te grzyby i przez kilka meisiecy dosc
intensywnie
przeprowadzalem z nimi rozne testy i podroze az w koncu
zrozumialem jakiego typu ceremonia jest z nimi idealna.
.
by max love 333
.
.
.
.
.

Quito,
czyli
tropikalna
Warszawa + podsumowanie 5
miesiecy w Vilcabambie
.
.

Po 5 miesiacach w Vilcabambie, przenioselm sie do Quito,
Stolicy Ekwadoru polozonej na 2700-3300mnpm.
.

.
Quito ma okolo 2mln mieszkancow, i nawet gdy cieplo nie ma tu
upalow tropikow a gdy pada deszcz
wydaje mi sie byc w Warszawie jesienia
Bede tu tylko do grudnia, mieszkam w domu ktory mozna zobaczyc
w tour 360stp na tej stronie – kliknij
.
W Quito juz bylem wczesniej w 2010 przez prawie 3 tygodnie

tutaj mozna zobaczyc starsze wpisy ze zdjeciami:
Quito ogolnie – kliknij
Jedzenie – kliknij
Quito stare miasto – kliknij
Bienale Arte Andina Quito – kliknij – polecam polecam <3
.
A 5 miesiecy w Vilcabambie moge podsumowac nastepujaco:
122 obrazy
.

.
250 rysunkow
.

.
ponad 100 rzezb
.

.
ponad 17tys zdjec
.

.
dostalem staly pobyt i w przyszlym tygodniu bede miec
ekwadorski dowod osobisty
Po 3 latach nawet o obywatelstwo moge sie starac
.
Kolejny wpis bedzie o zyciou i sexie na wysokosci 1600, 2300 i
ok 3000mnpm
.
by max love 333
.
.
.

Naturalny szampon, detergent,
pasta do czyszczenia…
.
.

.
Jest to bardzo stara receptura, podobno podawana juz w Biblii.
Sprawa jest bardzo prosta,
potrzebujesz:
popiół po spaleniu się drewna
wodę
garnek
kuchenke gazową

łyżkę do mieszania (drewniana)
sitko
materiał – len, bawełna itp
.
.
Popiół z kominka, ogniska czy pieca do pizzy przesiej przez
sitko.
Na każdą szklankę popiołu odmierz pięć szklanek wody.
1 x popiół – 5 x woda
Doprowadź do zagotowania, zmniejsz gaz i gotuj przez około 2
godziny.
Czasem zamieszaj.
Zostaw do ostudzenia.
Przelej wodę przez materiał.
.
Pasta jaka zostanie z popiołu nadaje się do mycia naczyć,
podłóg itp.
ale też jako pasta do zebów – tylko bierzesz ją na palec i nim
myjesz zęby.
.
Woda może być też jako środek do mycia róznych powierzchni
oprócz kamienia naturalnego jak marmur granit.
Woda jest idealna jako szampon do włosów.
.

W zależności od użytego popiołu woda i pasta
będą miały różną moc i dlatego czasem wodę
można rozcieńczyć.
.
by Max Love 333
.
.
Udostepnij niech inni tez skorzystają
.
.

Surrealistyczne opowiadanie w
wersji audio – Ona Sama
.
.
Kolejne surrealistyczne opowiadanie, będące w sumie
kontynuacją
tych trzech:
1. Klamka
2. Świat bez klamek

3. Nowy Świat
.

zdjęcie by Max Love 333
.
Tym razem w wersji audio
http://maxlove.eu/blog/wp-content/uploads/2014/07/ona-sama.wma
trzeba poczekac kilka sekund zanim player zaskoczy
.
A tu do ściagniecia – opowiadanie surrealistyczne – Ona sama
.
by Max Love 333
.
.

Skryty
foto
akt
(nie)znajomej… cz. 5/???
.
.
Piękno nie wymaga komentarza
Beauty don’t need comment
.
.

.
.
.
.

.

..
.
by Max Love 333
Możesz mi przesłać swoje zdjęcia
triambak@ wp.pl – usuń spacje
likeuj, udostepniaj itd
Dziekuje
.
.

Które
video
ma
ponad
2
miliardy
oglądnieć
na
youtube?
.
.
Kiedyś zastanawiałem się czy jakies video ma ponad miliard
ogladnięć…
A tutaj prosze jest jedno co ma ponad 2 miliardy !!!
teraz czekam na 5 i 10 miliardów haha
.

.
.
.
.
by max love 333
.
.

Sex i energie, czyli na ile
ludzie zerżneli magię sexu :)
.
.

Sex i energie
To ci się spodoba, jestem pewien, ja to uwielbiam bo to jedna
z
piękniejszych funkcji homo sapiens. Sex sex sex wielki biznes,
wielkie
tabu, wiele szumu o te kilka godzin orgazmów w życiu.
.

Apple by Max Love
.
Kobieta, mężczyzna, jakieś
uczucie lub po prostu chęć na bliskość, dotyk, penis, pochwa,
pocałunki,
jakieś dziwne pozycje, jakieś dziwne odgłosy albo zupełna
cisza i na
koniec mniejsza lub większa fontanna dziwnego płynu, którego
większość
facetów nawet nigdy nie spróbowała. Paranoja, chcesz żeby
kobieta się

delektowała czymś, czego ty się brzydzisz. I tak sex sprowadza
się do
spermy, tak samo jak jedzenie do kupy. I pewnie teraz myślisz,
że napiszę
ci dlaczego nie chodzi o spermę i dowiesz się o co tak
naprawdę chodzi.
No i masz racje, zaraz tego wszystkiego się dowiesz a nawet
jeszcze
więcej.

.
W sexie chodzi znowu o energie i to znowu te kosmiczne i
ziemskie.
Kiedy dochodzi do połączenia mężczyzny i kobiety to tworzy się
nowa
forma energetyczna złożona z dwóch dopełniających się energii.
I ta nowa
forma energetyczna jest czymś zupełnie nowym niż kiedy
jesteście
osobno. Połączenie może być subtelne np. gdy trzymacie się za
rękę albo
gdy jedno masuje lub dotyka drugie. Każdy kontakt jednego
ciała z drugim
powoduje przenikanie się jednej energii z drugą i tworzenie
nowej formy
energetycznej, która jest synergią i jej moc jest większa niż
1+1 i wynosi
11. Tak więc we dwoje macie wielka moc. To, co możecie zrobić
we dwoje
może być bardzo ciężko dokonać samemu.
.
Połączenie kobiety i mężczyzny jest po prostu symbolicznym
połączeniem dwóch energii i te dwie energie maja ze sobą
tańczyć i się
subtelnie przenikać. To połączenie ma być miłowaniem bez
pożądania, bez

oczekiwania, bez warunku jakiegokolwiek. Macie się miłować
sami w
sobie i wzajemnie. Ty jesteś nią, ona jest tobą, tak właśnie
wygląda
połączenie, stapiacie się w jedną całość, zatraca się granica
waszych ciał.
Każde miejsce dotyku łączy was fizycznie, duchowo i
energetycznie.
Macie przeżuwać bez połykania i nie mam na myśli spermy.
Połączenie
ma być subtelne i delikatne. To czym określane jest
podniecenie to, po
prostu gotowość do przekazu energii. Mężczyzna ma wzwód, gdyż
jego
penis jest taką czarodziejską różdżką, która emanuje ogromnym
potencjałem energetycznym. Kobieta jest przyjmująca i jej
kwiecisty
ogród zrasza się rosą, aby przewodnictwo energii było lepsze
niż na sucho.
Woda – wilgoć przewodzi dobrze energię, czyli subtelne ładunki
elektryczne między waszymi ciałami. Kwiat obejmuje całą
różdżkę i
poprzez nawilżenie

następuje

przewodzenie

energii

na

maksymalnej
możliwej powierzchni.
.
Tego efektu nie uzyskacie trzymając się za dłonie, nawet
całując się
tego nie doznacie, ale już w pocałunkach jest wilgoć i energia
płynie
silniej niż pomiędzy dłońmi. Dlatego też sex oralny jest tak
podniecający
bo jest w nim większy potencjał płynącej energii. Stopień
podniecenia to
po prostu ilość płynących energii i tyle, one maja płynąć
pomiędzy wami
przemieszczać się i was wznosić, wytrysk jest wywaleniem

energii na
zewnątrz. Nawilżenie waginy nie jest po to aby penis mógł ja
zajeżdżać
niczym ubijak w masielnicy. Neurotyczne ruchy frykcyjne są
niczym
połykanie jedzenia, to zwykła konsumpcja. Tak naprawdę
wystarczą wam
bardzo subtelne ruchy bo tak jak już wcześniej wspominałem
małe ma
moc. Mężczyzna ma co pewien czas zaciskać i rozluźniać mięsień
kegla,
to spowoduje dodatkowe dopływy krwi do penisa i jego bardzo
delikatne
ruchy wewnątrz waginy, których subtelność wzniesie na wyżyny
kobietę.
Zadaniem kobiety jest zaciskać i rozluźniać swój kwiat wokół
różdżki. Im
mniej jakichkolwiek
delikatności jest

innych

ruchów

tym

lepiej.

W

tej

największa moc doznań tak silnych, że w pewnym momencie
będziecie
odczuwać jakby miał za chwilę nastąpić kolejny wielki wybuch
tworzący
nowe wszechświaty.
.
W całej grze waszych ciał i tańcu waszych energii postawcie na
subtelność. Pocałunki niech będą muśnięciami, spokojem,
zgłębieniem,
medytacją i poczuciem jedności. Tak samo z dotykiem, niech
będzie
duchowy, niech będzie niczym dotyk motyla gdy siądzie na
chwilę na
dłoni. Subtelne liźnięcia i oddech może doprowadzić was do
wielu
fantastycznych doznana o których nawet nie macie najmniejszego
pojęcia.
Spermę zostawcie w spokoju niech zostanie tam gdzie jest, nie

ma
sensu jej rozrzucać. Dla mężczyzny wytrysk jest utratą energii
porównywalną do kobiecego okresu. Mężczyzna jeśli kumuluje
swoją
energię to podnosi się jej poziom, aż w pewnym momencie
dochodzi do
poziomu serca i otwiera czakrę serca i dopiero wtedy mężczyzna
może
osiągnąć stan miłowania. Bez kumulacji energii ten stan jest
praktycznie
niemożliwy do osiągnięcia. Kobiety mają z natury dany stan
miłowania i
otwartości czakry serca poprzez, który zasilają energia niższe
czakry
związane z seksualnością. Po prostu mężczyzna i kobieta są
odbiciem tyle,
że lustrzanym. Ona kumulując energię serca budzi swoją
seksualność, on
kumulując energię seksualną budzi swoje serce.
.
Jeśli jesteś kobieta i chcesz aby twój mężczyzna cię miłował
to dbaj
o kumulowanie jego energii seksualnej, stań się strażniczką
jego spermy i
obdarzaj go wielkim zaufaniem z odrobiną ale taką naprawdę
malutką
troski. Jeśli jesteś mężczyzną i chcesz aby twoja kobieta była
boginią sexu
to dbaj o jej energie miłości. Kobiety są jak kwiaty,
potrzebują uwagi,
adorowania, poczucia bezpieczeństwa i dużej dozy troski.
Mężczyzna jeśli
chce kobiety kwitnącej obdarza ją miłością troskliwą, kobieta
jeśli chce
prawdziwego mężczyznę obdarza go miłością ufającą, jeśli
mężczyzna
dostaje zbyt dużo miłości troskliwej to staje się w pewnym

sensie
impotentem. Kobieta bez miłości troskliwej więdnie…
.
Pozycje seksualne maja znaczenie tylko zupełnie inne niż
sadzisz.
Chodzi znowu o energie. Gdy stoisz bez butów na trawie to
jesteś jak już
wspomniałem efektywnym przekaźnikiem energii. Pozycje i różne
ruchy
ciała z jogi, tai chi i innych podobnych systemów pracy z
ciałem mają na
celu zwiększenie przepływów energii i udrożnienie kanałów
energetycznych. Te wszystkie dziwne pozycje powodują różne
przepływy
energii przez twoje ciało. Jeśli ćwiczysz boso na ziemi to
efektowność
tych ćwiczeń jest bardzo wysoka, a jeśli ćwiczysz w butach lub
w domu to
ich efektywność potrafi spaść na tyle, że staną się czysto
fizycznym
rozruszaniem ciała mającym niewiele wspólnego z przekazywaniem
energii. Pozycje seksualne są właśnie taka jogą we dwoje. Te
„układy” ciał
dają wam możliwość doświadczenia zupełnie nowych form energii
jaką
wspólnie stworzycie. Istotne jest to gdzie się kochacie, na
łonie natury jest
najefektywniej. W uproszczeniu można by przyjąć, że jesteś
anteną i w
zależności od tego jaką pozycję ciała przyjmiesz to coś innego
nadajesz i
odbierasz. We dwoje jest to połączenie dwóch anten i różne
pozycje
powodują zmiany fal nadawania i odbioru.
.
Wiele pozycji z Kamasutry wydaje się niewykonalna jednak są
one

możliwe, tylko na każdą pozycje patrzy się z punktu rżnięcia a
nie
subtelności i czasem bardzo płytkiej obecności różdżki w
kwiecistym
ogrodzie. Potrzeba czasu i praktyki abyś zaczął odczuwać
opisane tu
subtelne energie. To jest dokładnie tak samo jak ze zmianą
sposobu
jedzenia na bardziej lekki. W życiu tylko dwie rzeczy możesz
dostać od
razu – hamburgera i zawał. Amen.
.
Powyższy tekst jest fragmentem ksiązki „Homo Ignorantus”
.
by Max Love 333
.
Daj like’a, udostepnij niech twoi znajomi też przeczytają
.
.

Podziękowania za 6 miesięcy
bloga + podsumowanie :)
.
.
Na wstępie chcę podziekować wszystkim,
którzy odwiedzają bloga, piszą do mnie, inspirują, komentują,
likeują, udostępniają, ściagają ebooki, dołączają do mnie na
facebooku…

Muchas Gracias
.

.
Pierwszy wpis opublikowałem 8 stycznia 2014 roku w Kostaryce –
brakuje mi tego upału jaki tam był
Do dziś jest 90 wpisów na blogu (ten jest 91-szy)
W ostatnim miesiącu bloga odwiedziło 1962 UU (unique user)

W sumie w ciągu 6 miesięcy bylo ponad 8300 UU
(od połowy kwietnia i cały maj nie poblikowałem nic na blogu
bo zmieniłem miejsce pobytu z Kostaryki na Ekwador)
.
Średni czas wizyty na blogu

To oznacza, że w sumie osoby odwiedzające spędziły na blogu
ponad 6 milionów sekund

czyli ~1892 godziny
.
.

Najbardziej poczytne wpisy to:
1. Wyspy Unii Europejskiej gdzie można zamieszkać i pracować –
czytany 1047 razy (od 01.04.2014)

2. Skryty foto akt (nie)znajomej… cz. 4/??? – „czytany” 911
razy (od 17.03.2014)
3. Ebook Seks, Narkotyki & Oświecenie – Seks cz. 2 – czytany
685 razy (od 29.03.2014)
4. Ayahuaska – mój pierwszy raz – czytany 611 razy (od
24.01.2014)
5. Czym jest oświecenie ? Czy jesteś pewny/a ze nie jesteś
oświecony? – czytany 542 razy (od 04.03.2014)
6. Jak odbyć podróż mentalna – stan poszerzonej świadomości –
czytany 512 razy (od 23.01.2014)
7. Ayahuaska Ekwador Doświadczenia – mój drugi raz – czytany
504 razy (od 27.02.2014)
.
.
Najbardziej odwiedzane strony to:
1. EBOOKI – odwiedzona 2142 razy (od 24.02.2014)
2. Max Love – odwiedzona 1406 razy (od 19.02.2014)
3. Praktyki
01.04.2014)

przebudzenia

–

odwiedzona

1135

razy

(od

.
Najczęściej ściagane pliki:
1. Ebook Biblia Miłości – 711 razy (od stycznia 2014)
2. Ebook Seks, Narkotyki & Oświecenie – 283 razy (od kwietnia
2014)
3. Portfolio rysunków – 95 razy (od stycznia 2014)

4. Ebook Sprzedawca Marzeń – 81 razy (od kwietnia 2014)
5. Portfolio obrazów w UV – 74 razy (od stycznia 2014)
.
jak masz sugestie pytanie prosby itp odnosnie bloga to pisz do
mnie na facebooku – kliknij i dolacz do moich znajomych
.
by Max Love 333

Po co i jak medytować? Czyli
połączenie z samym sobą :)
.
.
Medytować zacząłem w 2003 roku, mieszkałem wtedy
w kawalerce w ktorej panował artystyczny bałagan,

wygospodarowałem kawałek przestrzeni na podłodze,
usiadłem, zamknąłem oczy i 60 sekund wydawało mi się
co najmniej tak długie jak 10 czy 15 minut…
.

.
I tak co jakiś czas siadałem i medytowałem…
W 2006 dostałem inicjację w Krija Jogę i zacząłem
medytować po nawet 6 godzin dziennie
W sumie na siedząco wymedytowałem ponad 3000h…
.

Tutaj do ściągniecia plik pdf „Jak Medytować”,
który napisałem chyba w 2008 roku w odpowiedzi na zapytanie,
o to jak medytować
.
by Max Love 333
.
.

