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Cyklus „Duchovní krize“ aneb pro! je nutné
meditovat
Hodnocení u#ivatel$: 0 / 5

Hodno%te prosím

Volby 5

Hodnotit

S odvedením p&ivt'lenc$ berete zárove( na sebe zodpov'dnost za dodr#ování „Duchovní
hygieny“, tzn. dennodenní (i o narozeninách a svátcích) praktikování techniky „bílého
sv'tla“ a vyvarování se absolutn' alkoholu a ostatních omamn)ch látek. Pokud nebudete
dodr#ovat duchovní hygienu, tak se na Vás rychle p&ilepí jin) p&ivt'lenec. Je to podobné
jako s kou&ením, kdy se rozhodnete nekou&it, tak musíte abstinovat stále, ne si ob"as dát
cigaretu a myslet si, #e jste neku&ák.

Pokud chcete pokra"ovat v cest' Ducha, tak dennodenní praktikování popsané meditace na
na*ich stránkách. Pomocí této meditace se dociluje postupného o"i*%ování od ps$,
p&ivt'lenc$ na fyzickém t'le a vy**ích energetick)ch t'lech atd. aby mohl jedinec lépe vnímat
svého Ducha, kter) ví jak a pro", ale má problém to p&edat a má do ur"ité míry obrazn'
&e"eno „svázané ruce“.

V"e zále#í na Va"em rozhodnutí
Podívejte se ka#d) si sám volí "emu bude v'&it zda spoust' blábol$ ze *koly nebo rozumu
nebo intuici. Kdy# u# máme rozum, tak ho pou#ívejme, ale nenad&azujme intuici. Postupn' s
v)vojem dochází u jedince cyklicky &ekn'me k duchovní krizi, m' se to stává taky, kdy je
jedinec s#írán pocitem beznad'je, pocitem, #e se cesta uzavírá, #e ji# není kam jít, #e je
v*echno jinak, #e se ve vrátilo na za"átek, #e ztratil p&átelé (pova#ují ho za blázna), #e si ji# s
nimi nemá co &íct (krom' blábol$ o po"así), atd. V tomto p&ípad' zb)vá pouze v'&it. V'&it ve
zvolenou cestu. Je to stav, kdy nejsou odpov'di ale pouze cesty. Musí se zvolit zda pokra"ovat
v dané cest' nebo zvolit jinou, zde je k nezaplacení intuice, dle mého názoru je zde rozum k
ni"emu. A po provedení volby, zvolení si dané cesty a ujití n'jaké vzdálenosti nebo v't*inou a#
na konci cesty se dozvíme jestli jsme si zvolili správn' (rozumov' i pocitov'). Na cest' se
m$#e dostávat do konfliktu rozum s pocity, rozumov' se to nemusí jedinci líbit, ale pocitov'
ano, je na n'm "emu dá p&ednost.
Paradoxn' se po p&ekonání díl"í "ásti cesty se vrátí jedinec zdánliv' na za"átek a je p&ed ním
dal*í podobná cesta. Paradox spo"ívá v tom, #e v n'm z$staly zku*enosti z p&edchozích díl"ích
cest, tomu by se dalo &íci obrazn' poznání. P&i absolvování zdánliv' stejné cesty se jedinec
m$#e v dan)ch situacích (i stejn)ch) ji# zachovat jinak, na základ' p&edchozích zku*eností
(poznání). Ov*em platí pravidlo (ze zku*eností to tak vypadá), #e kdy# má jedinec zku*enost
(poznání), #e v minul)ch nebo minulé díl"í cest' ud'lal v dané situaci chybu a tato situace se
na aktuální díl"í cest' zopakuje a jedinec ud'lá stejnou chybu znovu, tak jsou daleko tvrd*í
sankce, aby si lépe tuto chybu zapamatoval. Na dané cest' se také jedinec dostává do situací,
do kter)ch se je*t' nikdy nedostal, tudí# nemá zku*enosti (poznání) a pomocí intuice m$#e
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tuto situaci/zkou*ku vy&e*it, tím si u*et&í návrat na zdánliv) za"átek a postupuje dál, *et&í "as,
kter! existuje (pro n"koho) a zárove# neexistuje (pro n"koho). Jak správn" tu$íte t"mi
ne-handicapovan!mi jsou p%isluhova&i Matrixu. Stejn" tak je to i s Karmou n"kdo je handicapovan!
a n"kdo ne, hádejte kdo je ten handicapovan!?

Ale, vra$me se zp%t k tématu
No a takhle absolvuje V'"n) student na hlavní cest' poznání mnoho díl"ích cest, ze kter)ch se
vrací na zdánliv) za"átek. Pomocí zdánliv)ch za"átk$ se Student pomalu *ourá po hlavní cest'
poznání. Aby nebylo t'ch handicap$ málo, tak jsou mu do v*ech cest kladeny rozcestí, z
kter)ch m$#e snadno odbo"it a kdy# je t'ch rozcestí mnoho, tak i lehce zabloudit. Mnohdy
m$#e rozum pod vidinou zisku *patn' napovídat oproti hloupé intuici, která velí na co brát
te+ jedno pozlátko, kdy stejn' na konci hlavní cesty (pokud tam dojdu) dostanu v*e darem,
ale jak velí lidové p&ísloví - Rad'ji vrabec v hrsti, ne# holub na st&e*e.
Je na daném jedinci zda bude hrát vabank. (To je ur"itá míra risku – n'co jako Bojovník v C.
Castanedovi, bu+ vyhraji nebo zem&u). To je v p&ímém rozporu s rozumem. Nicmén' rozum
se také ob"as hodí nap&. p&i koupi ledni"ky.
Bohu#el si musí ob"as na cest' poznání volit jedinec i r$zné ztráty nap&. p&átelé. Je to jako,
kdy# dostanete lep*í práci na konci republiky (nebo sv'ta) a musíte se odst'hovat (pokud jste
volil/la ANO). No a pokud p&átele necht'jí vid't pravdu, odmítají poznání, je to jejich volba. Je
mi jich líto, ale to je v*e co se s tím dá d'lat, jsou to v podstat' ne*%astníci.
Bubuláci Eva a Josef
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