Obserwuj świat. To
kolejna ciekawostka…

tylko

Leszek: https://treborok.wordpress.com/about/portale-organiczn
e/.
Norbert: Wszystko spoko fajnie… dobrze, że mam kogoś obranego
za idola i na nim się wzoruję, bo jako podatny na informację
gotów bym był unikać PO… w sumie to mam już dość PO… hehe… a
tak na serio… może to i prawda, może i nie… jedno wiem… ten
kto jest wyżej powinien próbować wciągać tam resztę… ale żeby
to robić to trzeba być niezwykłą postacią… zazwyczaj to
wyższych ciągną w dół… uważanie się za kogoś z duszą a innych
za istoty bez duszy jest mocno pyszne aroganckie i chujowe…
nawet jak to prawda.
Leszek: Poobserwuj świat, to też zauważysz.
Norbert: Obserwuję ciągle i nieustannie… nie mówię też, że to
nie prawda… nie mówię też, że to prawda… jednakże NIKT NIGDY
NIE WIE CZY DANA OSOBA WEJDZIE NA ŚCIEŻKĘ ROZWOJU CZY NIE I
CZY POSIADA DUSZĘ… dla mnie to tworzenie kolejnych podziałów…
bardzo niebezpiecznych… każdy ma swoją drogę… każdy zawsze w
jakimś stopniu czuje się lepszy lub bardziej wartościowy od
kogoś innego… warto każdemu dać szansę… zanim nazwie się go
PO… w ogóle trafna nazwa… jesteś PO.
Heheh pzdr. zmykam…
zmykam w świat PO… zobaczę co tam się dzieje…
Leszek: To jest tylko kolejna ciekawostka.
No Ga, nie bój
się, jeżeli nie masz brązowych oczu, to wszystko z Tobą w
porządku, nie jesteś PO.
Norbert: Uff… to dobrze, że nie mam… i dobrze, że moja kobieta
też nie ma… bo musiałbym ją zwolnić.
Marcin: O kurczę, wylosowałem człowieka?

Dawid: Każdy człowiek, którego w życiu się spotyka to jestem
JA, czyli odzwierciedla część mnie, nie istotne czy jest w 5,
czy w 20 wymiarze. Tak jak No Ga napisał takie rozdzielanie
ludzi wprowadza spore zamieszanie i nie prowadzi do wyższego
współczucia, zrozumienia, zjednoczenia.
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3

.

