Medytacja,
Przebudzenie
substancje

Oświecenie,
– praktyka a

Sławek: Boys and Girls. Czy macie zdanie na temat oświecenia
uzyskanego poprzez wieloletnią praktykę medytacji kontra
oświecenie uzyskane dzięki roślinom AYA, Cannabis, LSD?
Możecie to jakoś porównać? Wykluczyć? Pozdrawiam

Dawid: Dobry wątek, czekam na wasze spostrzeżenia

Dawid: Ja słyszałem takie porównanie kiedyś, że stan po LSD to
najwyżej 1/10 prawdziwego oświecenia.
Z kolei z perspektywy matryc perinatalnych grofa można
doświadczyć po roślinach śmierci psychicznej i odrodzenia z
tożsamością już nie tyko części, ale i pełni. Bateria mi
siada, więc rozwinę się przy innej okazji

Mateusz: Zaczynam mieć jakiś kierunek, jeszcze nie zdanie,
zresztą jak to ja mam wiele zdań raczej niż jedno.
Dopiero substancjami się ewentualnie bawię, więc też wiele
powiedzieć nie jestem w stanie, zresztą… kto co rozumie przez
oświecenie…
Ale, konkretami to mam wrażenie, że dopiero odrzucając
substancje faktycznie wynosi się z tego jakąś „mundrość”, w
sensie wartością substancji jest nauka przez odwrotność, przez
karykaturę oświecenia. Też być może przez faktyczną
konfrontacje. To, że można mieć krzywą fazę, do której
normalnie się nie dopuszcza.
Właśnie, chyba przede wszystkim krzywa faza ma wartość we

wspomagaczach

Norbert: Nie wiem co tu napisać
zjeść jutro grzyby do Amsterdamu
nie wiele

chyba tylko tyle, że jadę
co z tego wyniosę… pewno

hehe, ale zawsze coś

Max Love: Rośliny dają coś, czego nie da się utrzymać bez
praktyk juz po skończeniu działania roślin, w Dzogchen robią
transmisje stanu naturalnego, a potem praktyką jest
utrzymywanie tego, czyli to coś podobnego, że jest coś
pokazane przez kogoś, kto energetycznie jakby uwspólnia ten
stan, a potem droga jest już praktyką.

Damian: W tego typu tematach chyba nie ma miejsca na
obiektywizm? Mówiąc o oświeceniu nie będąc oświeconym to tak,
jakby ryby rozmawiały o montowaniu anten na wieżowcach, ale
się czepiam
Rośliny dają krótkie momenty oświecenia, święte
momenty, tu jest też to o czym mówi Max, utrzymaj ten stan, by
wibracja rośliny interpolowała z twoją. Już kiedyś stosowałem
porównanie – psychodeliki to winda na szczyt góry z
pominięciem całej drogi na szczyt. Myśl okultystyczna czy
ezoteryczna też idzie z duchem czasu, pewne aspekty trzeba
dostosować do okresu czasowego, w którym żyjemy. Patrząc na
niebo i widząc samolot prawie nikt z nas nie krzyczy, że to
Pan schodzi na ziemię, psychodeliki dla zachodniej cywilizacji
są szansą. Szansą na poznanie siebie i wyniesienie z tej
lekcji esencji, czyli moim zdaniem regularnej praktyki, która
zapewnia pożądany stan cały czas. Salute the sun

Mateusz: Z drugiej strony nie napisałem, że drogi pt.

„medytacja wieloletnia: też nie widzę jako czegoś sensownego,
przynajmniej w kategorii rozwoju, raczej formy złapania
równowagi, wypracowaniu narzędzia.
Jak tam kto lubi, ja nadal uważam wszelkie substancje raczej
jako zabawkę, a nie narzędzie.
Ale patrzę tylko ze swojej perspektywy, nie mam innej, choć
mogę mieć wiele aspektów jej. Wartościowe rzeczy i tak
wyniosłem z samoistnych przeżyć wynikających ze skrajnych
warunków, snów, półsnów, pracy z ciałem i dziecięcych
psychodelicznych odlotów.
Zresztą wszystko jest kwestią człowieka, a nie narzędzi, bo
nawet ziarenko piasku może przynieść Wielką Mądrość

Sławek: No, ciekawe, ciekawe. Dokładnie tak jest, że chyba
nikt z nas nie jest oświecony, może miał głębokie wglądy w
siebie, w rzeczywistość, ale kto z nas praktykuje codziennie
po kilka godzin od lat?? Ja nie brałem ani psychodelików , ani
nie jestem oświecony, posiadam jakąś tam teoretyczną wiedzę na
temat medytacji, jogi, koncentracji, oraz teoretyczną wiedzę
odnośnie LSD, psylocybiny, Ayahuaski. Wniosek jaki mi się
nasuwa to: że psychodeliki, w tym marihuana, mogą pokazać cel
, ale same nie doprowadzą do niego bez ciągłej pracy nad sobą
– dekalog, jamy, nijamy. Dodatkowo, psychodeliki są fajne,
poza bed tripami, a praktyka jest ciężka i długa, i nieraz
przez lata nie widać nic. Bo chyba w praktyce duchowej chodzi
o to, aby osiągnąć stan nirwany, połączyć się z Bogiem i trwać
w tym stanie, a psychodeliki są ulotne, pozostaje pamięć o
tym, co się widziało, gdzie się było, ale samo uniesienie
ulatuje i może pozostaje to, o czym mówi Adyashanti „Oświecone
Ego”. Z innej strony, czy psychodeliki pomagają pozbyć się
karmy (zakładając, że istnieje prawo przyczyny i skutku). Mam
wrażenie, że wiele ludzi nie jest gotowych do psychodelików i
przepalają im się styki. Osobiście praktykuję od lat z
mniejszym i większym natężeniem, kiedyś trochę paliłem, MJ
później długa przerwa, teraz mi się zdarza zapalić i loty mam
dość solidne Emotikon smile, i wydaje mi się, że wiem, co
zrobić z przekazem od tego roślinnego nauczyciela, a może to
tylko iluzja i ciągłe jej powiększanie, zamiast wyzwoleniem
się z pod jej sideł? Cheers

Sławek: Mon, co masz na myśli?

Norbert: Ma na myśli Baboon

Sławek: ?

Norbert: A nie zauważyłem, że masz pawiana w profilowym
https://www.youtube.com/watch?v=U2j8W_mgq4Q moja droga
oświecenia rozpoczęła się od posłuchania Nisargadatty
Maharaja… on mnie zainspirował… nadal lubię do niego wracać i
weryfikować siebie na tle jego słów…

Sławek: No właśnie, czym jest oświecenie, a czym jest
przebudzenie

Norbert: Przebudzenie… porównaj zwykły sen do tego, gdzie masz
świadomość… później przenieś to na rzeczywistość… porównaj
rzeczywistość z prawdziwą rzeczywistością… miewałem jakieś
takie przebłyski przebudzenia… ciężko jest utrzymać taki stan…
co innego posiadać wiedzę, co innego czuć to, czym jest ta
wiedza… to jak np. wiemy co jest dobre, a co złe, a nadal
szerzymy zło w mniejszym lub większym stopniu (nie rozpisując
się już na tematy, że zła nie ma) żyjąc w dualizmie…
przebudzenie to nie dualizm… chyba… wszystko, co ma formę i
nazwę nie istnieje. To jak we śnie… wszystko zniknie, zostaje
tylko JA… tak jak w rzeczywistości… znowu te 3 kropki… skąd
one się tu wzięły

Max Love: http://maxlove.eu/blog/poziomy-oswiecenia/ do stanu
wszechwiedzy, jaki miałem po prześwieceniu min z roślinami w
2003 (wtedy nie wiedziałem, co mi się stało, bo duchowością
się nie interesowałem) do tej pory nie doszedłem, wtedy ten
stan trwał wiele miesięcy i się redukował. Nie jest to też
moim celem, bo wtedy tamto było mi dane samo z siebie i pewnie
na wtedy było potrzebne, a teraz co innego jest potrzebne.
Wiele osób też myśli błędnie, łączy oświecenie z łatwością
życia w społeczeństwie, plus łączenie tego z materialną

rzeczywistością w jakiej się żyje. Rozwój duchowy w
cywilizacji to raczej trudności i mała stabilność. Dlatego na
pewnych poziomach ludzie się wycofują, coraz bardziej z dala
od cywilizacji i ludzi, i wybierają miejsca bliżej natury. Mój
znajomy kiedyś powiedział „oświecenie w naturze to małe
oświecenie, oświecenie w mieście to duże oświecenie”, w
mieście jest trudniej, w naturze łatwiej. Najlepiej wybierać
drogę najmniejszego oporu, bo nie chodzi o jakieś testy siebie
tylko o wynik końcowy.
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

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

