Jak wyjść z matrixa? Jakie są
podstawy matrixa?
.
.
Od lat słysze „Jak wyjść z matrixa? chcę wyjśc z matrixa/z
systemu”
Słyszę to z ust różnych osób i sam kiedyś też tak mówiłem…
.

.
Człowiek stworzył swojego matrixa wewnatrz matrixa jakim jest
Ziemia.

Ziemia jest jak magiczna kula która spełnia zyczenia
wszystkich istot żyjących
w zgodzie z jej systemem, człowiek wytworzył coś co zwie
cywilizacją, której
podstawą jest walka z systemem Ziemi. Gdzie jest cywilizacja
tam jest niszczony
system Ziemi. Nie żeby to zagrażało Ziemi gdyz jest ona tak
potężna, że człowiek
nie jest w stanie nawet zrozumiec jak ten system dokładnie
działa.
Cywilizacja na pewno zagraża człowiekowi.
.
Człowiek wywodzi sie z Natury, której potrzeba została
kompletnie pominieta
nawet w piramidzie potrzeb Maslova.

.
Żyjąc w zgodzie z naturą czyli w systemie/matrixie Ziemi,

człowiek
w swej naturze będzie miał wszystko czego potrzebuje.
Nie wierzysz?
Udaj się na np 40 dniowe odosobnienie w naturze to sie
przekonasz.
.
Potrzeba życia w zgodzie z Naturą jest według mnie
pierwszorzędną potrzebą, która zaspakaja wszystko.
.
A jakie są podstawy matrixa jaki stowrzył człowiek?
(kolejność przypadkowa)
1. pieniądze
2. zegar –
tutaj wpis ze starego bloga o tym jak żyję bez zegarka
teraz mija juz ponad 5 lat bez zegarka i wpis mógłbym
rozbudować- kliknij
3. energia elektryczna
.
Usuwając te trzy składniki cywilizacja przestaje praktycznie
istnieć.
Jeśli ktoś łudzi się , że wyjdzie z matrixa korzystając z tych
3 podstaw to polecam się obudzić bo jest to niemozliwe.
.

Podczas mojego pobytu w 2010/11 w ekwadorze
wszedłem głęboko w temat spoleczności róznych.
Poznałem osoby które spółtworzyły np Tamerę (www.tamera.org) w
Portugalii,
Inne osoby, które mieszkały w róznych intentional communities,
tez tych co mają grunty i wizje mneij lub bardziej dziwne
na jakąś wyjatkową społeczność…
.
Kazdy z nich chce stworzyc to samo – coś na wzor miast
w mneijszej skali po to aby byly zaspakajane jego potrzeby.
Ci ludzie nie mają zadnego sensownego celu.
jedyne spoleczności ukierunkowane na cos sensownego
to są ashramy klasztolry i inne tego typu enklawy
ktore odcinaja się maksymalnie od sztucznie wykreowanych
potrzeb cywilizacyjnych i mają swój jeden cel
samorealizacji, oswiecenia czy jak to tam jeszcze zwać.
.
Jeśli czlowiek posadzi 1000 drzew, wyjedzie
i powroci po 10 latach to zastanie nowy samowystarczalny
ekosystem.
Jeśli wszyscy ludzie opuszcza dane maisto czy anwet wies to
po 10 latach bedzie widac tylko kolejny etap rozpadu
tego cudownego tworu cywilizacji jaki stworzyli i potem

porzucili.
.
Jeśli isnieje perpetum mobile to jest nim własnie
system/matrix Ziemi.
Wkładasz małe nasionko i drzewo czy roślina rosnie samo.
.
Wkłądasz energie raz i możesz zbierać owoce przez wiele lat.
System cywilizacji wymaga ciągłego zaangazowania energii
ludzi aby utrzymac ten system przy zyciu i nie doporwadzić
do jego rozpadu. To jak komputer ktory potrzebuje
ciagle energii aby funkcjonowac.
.
Co ciekawe cywilizacja daje dla wiekszosci ludzi
poczucie ciaglego niezaspokojenia i jest to sprytyne
rozwiazanie aby ciagle wkladac w ten system energie.
Symbnolem cywilizacji moze byc coca cola,
ktoranigdy nie zaspokoi pragnienia…
.
Jak nastepnym razem powiesz
„chce wyjśc z systemu” to zastanów się
czy chcesz z niego wyjść czy chcesz stworzyć „lepszą”
wersje systemu w mniejszej skali.
I pamietaj że nawet jak ci się uda zyć w „lepszej” wersji

systemu opartego na 3 wyżej wymienionych podstawach
to i tak to zamieni sie w to samo z czego uciekaleś…
.
A jeśli interesuje Cię „wyjście z matrixa” stworzonego przez
człowieka w sensie korzystania z niego w stopniu innym niż
obecnie to obejrzyj film
.
daj lajka, udostepnij, prześlij linka
and be happy
.
by Max Love 333
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