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.
.
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