Boska Sztuka Kreacji – Jak
wykreowałem banany :P
Boska Sztuka Kreacji – Banany

by Max Love 333

Danillo z kiścią platanos – banany półsłodkie
Na grupie Witarianie poczytałem o osobach
jedzących np. 10-20-30 bananów każdego dnia
i postanowiłem przetestować banany jak główne pożywienie

Eksperymentów jedzeniowych w swoim życiu już trochę robiłem
a ten jest mi potrzebny do projektu
Rediscover Human Power

Był jeden problem w mojej głowie
zwą go lenistwo a ja go zwę Matką Wynalazków
nie miałem zamiaru nosić bananów ze
sklepu oddalonego o 3km, taxi jako opcję też odrzuciłem,
odpadła też opcja przepłacania w bliższym supermarkecie.
Nie miałem wyjścia musiałem zdać się na Boską Kreację

<3 <3 <3
Sztuka Boskiej Kreacji – Banany
– chce mieć banany na miejscu w dużej ilości (zyczenie = efekt
końcowy)
wyobraziłem sobie dużo bananów
i nie zrobiłem nic więcej w tym kierunku
(odpuszczenie, wycofanie – http://pl.wikipedia.org/wiki/Cimcum
)
jak mam dostac to i tak dostane (pewność)
kiedy ? (niecierpliwy umysł)
wtedy jak będę mieć zacząć jeśc banany (Cimcum)

brak oczekiwań = synchroniczność z momentem kreacji
a i jeszcze sobie pomyslalem
„taaa chyba z nieba mi tu spadną”
(krytyk – nadzieja 100%)
i po tym pomyslalem
„wszystko jest możliwe”
(optymista – wiara 100%)
i zajalem sie czyms innym (Cimcum)
Po iluś moich spaniach
(bo śpię w bifazie więc przeszłość to jeden folder pamięci)
pojawia się Danillo i pyta się mnie:
– jesz platanos? (banany takie półsłodkie)
-oczywiście – odparłem uśmiechnięty
– dobrze bo będę ścinał te na drzewie – są już ok
– tylko musisz ich dużo jeść bo szybko dojrzewają – dodał
Danillo
– ok nie ma sprawy – odparłem
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Po poludniu zawiesiliśmy razem w
kuchni kiść – piękne banany
Teraz mentalnie przygotowuje się do zmiany
sposobu jedzenia.
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Możesz też zobaczyć wpis o
Boskiej Kreacji Kulki Haszyszu

Masz na swoim koncie mniej lub bardziej
Boskie Kreacje – Materializacje ?
Opisz w komentarzu
Dzięki

