PERFEKCJA = DMT + THC —> SEN
– JAWA – ŚWIATŁO
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Ponizej wpis jaki wstawilem na grupe z tematyki poszerzania
swiadomosci na fb.
Jeśli chcesz zrozumiec moje podejście do roślin w poszerzaniu
świadomości
to polecam przeczytać tę książkę – kliknij.
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nasiona zawieraja dmt i byly uzywane przez inkow w ich
ceremoniach bo vilcabamba bylo swieta dolina inkow.
przybywali tu na okolo meisiac wtedy gdy drzewa dawaly nasiona
i robili ceremonie.
prazyli nasiona, proszkowali dodawali proszek ze skaly lub z
muszli slimakow i wdmuchiwali sobie przez bambusowa rurke do
nosa.
nie spotkalem nikogo kto by ponownei wytestowal taki sposob
przyjmowania dmt.
ostatnio zaczalem zbierac nasiona i suszyc aby je sproszkowac
i namoczyc w wodzie.
zjadlem raz tez 5 sztuk i efekt byl ciekawy jednak byla to
jakby tylko peirwsza fala tripu i potem byl koniec wiec ilosc
byla za mala.
a moj znajomy ususzone wlozyl do lufki i wytestowal palenie
ich.
wczoraj zapalilem efekt jest dosc ciekawy bardzo lekki bez
zadnych fajerwerkow.
nie dodaje energii raczej rozleniwia i powoduje ciekawy efekt
odczucia ciala.
jednak najlepsze zaczelo sie gdy zapalilem tez trawe.

na poczatku nic specjalnego sie nei dzialo ale gdy poszedlem
sobie na spacer
to zrozumialem ze taka mala ilosc dmt powoduje czesciowy efekt
ajki mailem
z ayahuaska czyli rozluznienie materialnej rzeczywistosci i
bycie pomiedzy

rzeczywistoscia stricte
niefizyczna (sen).

fizyczna

(jawa)

a

powiedzmy

rozluznienie z fizycznej rzeczywistosci nastepuje poprzez
„uwolnienie” zmyslu rownowagi z pozycji stalej na pewien
margines ruchu ktory wlasnie przypomina stan ze snu czy taki
ajk mailem podczas ayahuaski z otwartymi oczami. oczy tez
funkcjonuja inaczej bo przy skupieniu nastepuje podzial obrazu
na dwa ktore slizgaja sie po sobie na linii gdzie jest punkt
skupienia.
w ten sposob jest dostep do swiadomsoci ze stanu snu przy
kompletnej swiadomosci dnia. bardzo fajne jest to do
obserwowania bo mozna jasno zobaczyc jak co jakis czas traci
sie swiadomosc jednosci i potem jest obudzenie i powrot do
stanu jednosci.
plynnosc patrzenia taka jaka jest w stanie snu wynika z
rozluznienia zmyslu rownowagi i tym samym wiekszego zakresu
ruchu oczy jednak ten ruch jest minimalny. ta zwiekszona
plynnosc powoiduje ze swiatlo (dla mnei wszystko jest forma
swiatla) staje sie bardziej fala niz czastka i tym samym
dzialaja inne prawa niz te rozpoznane przez fizyke i majace
zastosowanie na wszystko to co fizyka okresla materia (ktora
dla mnei ejst forma swiatla).
wszelkie jasne zrodla swiatla lampy itp likwiduja efekt,
najlepiej jest w polmroku gdzie jest i swiatlo i duzo
ciemnosci bo wtedy oczy sa bardziej rozluznione.
tak jak juz chyba gdzies tu wspomnialem ze wg mnei roznica
pomiedzy swiatlem w stanie jawy a swiatlem w stanie snu wynika
z innej natury swiatla czyli raz jest ono bardziej czastka a
raz bardziej fala (sen) i trzeba pamietac ze to obserwator
wplywa na to czy swiatlo jest fala czy czastka.
najwieksza wspolna cecha stanu jawy i snu jest wlasnie
obecnosc swiatla. i tez sa strumienie swiadomosci ktore mozna
nazwac sekwencjami mysli. w dzien jest sekwencja mysli i w

nocy tez, w momencie zasypiania nastepuje krotka przerwa w tej
sekwencji a gdy przychodzi stan snu sekwencja powraca. roznica
jest taka ze w snie jako ze jest „ciemnosc” to to co widac
jest natychmiastowa manifestacja wizualna sekwencji mysli jaka
sobie leci. a w dzien sekwencja mysli jest niby oddzielona od
wizualnej rzeczywistosci widzianej oczami.
wg fizyki kwantowej obserwator ma najwiekszy wplyw na
obserwowany obiekt wiec tym samym gdy obserwator zmieni swoje
postrzeganie swiatla ze jest to fala a nie czastka stala
tworzaca dana forme to bedzie on mogl wplywac na formy swiatla
jako na fale a nie na czastki. fale mzona przeniknac, czastke
trudniej.
jelsi ktos ma chec zglebic chocby podstawy fizyki kwantowej to
polecam ksiazki http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
sa napisane jezykiem tak rpostym ze gospodynie amerykanskie
bylyw stanie zrozumiec o co chodzi. lub cos na YT moze filmiki
John Veto po polsku jednak ich nei ogladalem wiec nie wiem na
ile sa przystepne.
rozne eksperymenty jakie byly robione z fotonami i elektronami
i szczelinami przez ktore je wysylano mozna przeniesc na oczy
ludzkie bo sa to tez szczeliny ktorymi wedruje swiatlo.
warto tez poczytac o swietle a wszczegolnosci o dualnej
naturze swiatla (czyz to nie pasuje do dualizmuw wszelkich
religiii?) – http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
i o teczy bo sa tecze ktore powstaja poprzez rozszczepienie w
czastkach wody i tecze ktore powstaja falowo –
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99cza
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Polajkuj, udostepnij przeslij mailem napisz komentarz i

uśmiechnij sie
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