Sen a emocje…
Max Love: Dzieci, emocje, oddech i…
W którymś ostatnio wątku było o oddychaniu dzieci, że ten
oddech pozwala im na przepływ emocji. Dzieci robią jeszcze
jedną ważną rzecz – śpią bardzo często. Sen harmonizuje
emocje, odświeża, redukuje napięcia. Co byłoby z dzieckiem,
gdyby spało tylko tak, jak dorosły? Czy miałoby problem z
emocjami, czy nie?
Sen to DMT, więc może dzieci są cały czas na wysokim poziomie
DMT i stąd łatwość z emocjami. Medytując też podnosi się
poziom DMT i praktykujący sporo medytacji zazwyczaj nie mają
problemu z emocjami.
Oddech i DMT kluczem?
Wszystkie chyba zwierzęta też sporo śpią, jedynie człowiek
żyje dziwnym rytmem, kompletnie nienaturalnym, tylko tam,
gdzie cieplej większość ludzi śpi też podczas sjesty i w tych
krajach jest inny wibe życia.

Damian: Miałem kiedyś okres, podczas nauki świadomych snów,
gdy spałem dużo więcej niż teraz i jedną z najbardziej,
najbardziej rzeczy było częste wyłapywanie wibracji, coś w
stylu wpadania w rezonans. pokarm wrażliwych, pustka ślepców
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wynalezieniem żarówki…. Edison, coś ty narobił!

Mateusz: Jednakże Edison ją spopularyzował i wykorzystał jako
źródło mamony, czyż nie?

Norbert: Jak był czas, że spałem jak chciałem to zauważyłem,
że mój zegar biologiczny się przesuwa albo po prostu jestem
totalnie rozregulowany… w każdym razie kładłem się i wstawałem
już o każdej godzinie doby… w miarę czasu wstawałem ciut
później i ciut później kładłem się spać… i tak to krążyło…
liznąłem podstawy snu polifazowego i jest lepszy niż zwykły…
lepiej częściej a mniej… jak z jedzeniem…

Paweł: Jak za dużo śpię to jestem przyjebany, jak paczka
gwoździ

Norbert: Ja mogę w huj spać i nie wiem czy jestem przyjebany,
jak paczka gwoździ, bo może codziennie jestem przyjebany, jak
papa do dachu
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

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

