Projekcja
rzeczywistości,
seks i porno
Dawid: Hej, napisałem to ostatnio do Moena, ale mi nie
odpisał, więc wrzucam to tu, może dostanę jakieś odpowiedzi na
temat astralnych zagrożeń pornografii.
Wrzucam po angielsku, jak coś to mogę przetłumaczyć, ale jest
proste raczej.
Hello, I’ve just seen your interview on porozmawiajmy.tv with
Alex and it was very interesting, thank you for that. I would
like to ask you one question if that’s ok, here it goes: when
someone watches some kind of porn, and masturbates to it, are
there some dangerous consequences of that? It’s intimate, but
in my experience when I played some erotic games, where the
animation depicted a sexual assault, or e.g. sexual
intercourse between human and some kind of vampire, I suddenly
heard some ringing near my ears, like a change of pressure,
and I also felt some changes in my body. Thank you for your
attention
Max Love: On Ci odpisze, że jeśli wierzysz ze tak może być to
tak będzie
zazwyczaj na każde pytanie związane z
postrzeganiem i interpretowaniem tak odpowiada. czy jest
karma? jeśli wierzysz, że jest to jest.
Mon: Podpisuję się pod tym
Paweł: No i tu jest pies pogrzebany to odnosi się do
wszystkiego po śmierci trafiamy do ilustrowanych miejsc
stworzonych przez wyobraźnię. Ale jak się z tego wszystkiego
wydostać jeśli to wszystko jest ciągle projekcją. To jak
wygląda rzeczywista rzeczywistość?
Max Love: A czy jest się skąd wydostawać? skąd wiadomo czy

jest się w środku czy na zewnątrz? i co zmienia czy jest się w
środku czy na zewnątrz? to teraz jest rzeczywista
rzeczywistość cokolwiek jest teraz
Paweł: Ten świat też jest projekcją, wszystko jest taką
projekcją, iluzją, złudzeniem. Ale co jest ponad tym wszystkim
gdy wszystkie projekcje światy itd znikną co wtedy zostaje? I
jak to wygląda?
Paweł: No rzeczywiste jest niby teraz, ale to teraz jest znowu
na płaszczyźnie iluzji. A jakby tak wszystkie iluzje,
projekcje obejść wyjść poza nie? Zostaje nicość? Coś jak biała
kartka papieru? Sama świadomość bez żadnego „smaku”? Takie
„nic”?
Max Love: Może będzie to samo widziane inaczej, no i na ile
coś zmieni jeśli się będzie wiedzieć?
Damian: Paweł miałem doświadczenie w czasach gdy o tym
rozmyślałem i trafiłem w ciemność, nie czułem ani nie
widziałem ciała, pode mną nade mną i obok była ciemność,
pustka. potem dopiero z tego zaczęły wyłaniać się rzeczy.
Jacek: Masturbujesz się do porno? Przestań!!! Jezus patrzy!

Norbert: Zawsze są konsekwencje… każda myśl niesie
konsekwencje a takie porno to setki myśli i zazwyczaj nie są
to myśli typu ja i sasha grey na romantycznym spacerze po
Veronie albo Veronice… łatwo wpaść w pułapki umysłu, który
później szuka imagineruchania
jedno jest pewne umysł to lubi
i będzie chciał tego coraz więcej… później jest coraz gorzej

Norbert: Przytuli się do Ciebie taka astralna dziwka i będzie
chciała tylko ruchania i w umyśle tylko myśli seks seks seks
lepiej uważaj…
Norbert: Ja chyba taką mam
Dawid: Fajna dupa chociaż?
Norbert: Nieziemska
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

