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Hodno$te prosím
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Hodnotit

!erná díra, kterou jsem vid%l, m%la znázor&ovat moji vnit'ní disharmonii. No jo, ale odkud se
tato moje disharmonie bere, byla dal(í otázka. Jedna z odpov%dí je, "e se bere z rozporu
(nesouladu) mezi m)m podv%domím a v%domím. Tento rozpor (nesoulad) vypl)vá z
rozdíln)ch signál# (my(lenek), které jsou mi p'edávány m)m podv%domím a v%domím. Lépe
'e*eno: nesoulad mezi mou temnou a sv%tlou stránkou mé bytosti.
Dal(í otázka byla, co s tím. Jak získat op%t harmonii? Dal(í anal)zou jsem zjistil, "e p'edstava
harmonie je zcestná, harmonii nelze získat. A$ to zní (ílen%, je to tak (vysv%tlím dále).

Na(e temná stránka ovládá dob'e na(e v%domí pomocí EGA. Vzhledem, k tomu, "e zná
v(echny na(e tu"by, pot'eby a my(lenky sna"í se je uspokojit, ale po svém. Signály z na(í
sv%tlé stránky jsou asimilovány pomocí *erné díry a p'evedeny do temné stránky, která
potom pomocí iluzí a po svém uspokojí na(e pot'eby a touhy. Jak potom máme poslouchat
my!lenky na!í sv"tlé stránky a podle nich jednat, kdy# k nám ani nedorazí a vlastn"
neznáme dal!í mo#nost $e!ení. Takto vlastn% m#"e vzniknou nesoulad mezi temnou a
sv%tlou stránkou lidské bytosti, kter) jsem se pokusil znázornit na tomto obrázku.
Ale uv%domme si, "e svou temnou stránku pot'ebujeme k tomu, aby nám ukazovala
(zrcadlila) na(e chyby a nedostatky. Jedin% tak m#"eme sami sebe poznávat a n%co s t%mito
chybami d%lat. Podmínkou je chtít s nimi n%co d%lat. Tady je vysv%tlení, pro* nem#"eme najít
harmonii, v"dy budou n%jaké chyby a nedokonalosti, které je nutno odstranit. V"dy bude co
zlep(ovat. Pokud si budu myslet, "e u" "ádné chyby a nedostatky nemám a "e není co
zlep(ovat, bude se s nejv%t(í pravd%podobnosti jednat o iluzi EGA a bude to moje katastrofa
(prohra).
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Zjistil jsem, "e temná stránka je neodd%litelná. Je na(í sou*ástí, ale pozor, nesmíme se
nechat ovliv%ovat na!í temnou stránkou. Nesmíme dopustit, aby získala nad námi
v"t!í vliv, ne# na!e sv"tlá stránka. Potom u# by nebylo cesty zp"t.
Temná stránka se dá ovlivnit, doslova p'eprogramovat nebo jinak 'e*eno p'etvo'it. Temná
stránka musí slou"it jenom jako zrcadlo na(ich nedostatk# pro jejich odstran%ní a zlep(ení se,
nic víc. A práv% v tomto pohledu bych 'ekl, "e je skryto celé tajemství, které se pokusím
vysv%tlit.
Tajemství spo*ívá ve správném pou"ívání temné stránky. P'edstavte si, "e zády k Vám máte
svého dvojníka (neviditelného dvojníka), se kter)m sdílíte jednu spole*nou páte'. M#"ete si
dále p'edstavit, "e v tomto neviditelném dvojníkovi sídlí Na(e temná stránka. Ná( dvojník,
resp. na(e temná stránka má jako sv#j v)konn) nástroj EGO.
Ale jak p$eprogramujeme na!i temnou stránku? P$eprogramujeme ji, lépe $e&eno
donutíme ji p$eprogramovat jedin" tak, #e zm"níme sebe sama k lep!ímu. Potom
bude nucena i na!e temná stránka zm"nit se k lep!ímu, pon"vad# je na!í
neodd"litelnou sou&ástí. Varuji, nikdy nesmíte dopustit, aby p$eprogramovala
temná stránka Vás!

Vlastní p$eprogramování temné stránky (jsem se pokusil znázornit na dal(ím obrázku)
resp. vlastní zm%nu k sv%tlé stránce nebo je(t% lépe 'e*eno, vlastní zm%nu k svému duchovi
lze docílit tak, "e p'esuneme v%domí do stejné p'ímky, na které le"í jako jeden bod EGO a jako
druh) bod podv%domí. V%domí musí b)t umíst%no do st'edu mezi tyto dva body, tedy mezi
EGO a podv%domí. Potom si lze p'edstavit jako na následujícím obrázku, "e z jedné strany
(zleva) k nám proudí signály temné stránky a z druhé strany (zprava) k nám proudí signály
sv%tlé stránky (ducha). Tyto signály nemají stejnou intenzitu. Dle m)ch zku(eností jsou signály
temné stránky siln%j(í, sv#dn%j(í a rychlej(í. Signály sv%tlé stránky lze poznat jedin% pomocí
intuice (srdce), kde"to signály temné stránky se odrá"í v rozumu. Odtud také plyne ten rozpor,
kter) mnozí z nás jist% za"ili, "e intuice (vnit'ní hlas) nám napovídá n%co, co se se podle
rozumu (logice) naprosto p'í*í a pak *as uká"e, "e vnit'ní hlas m%l neochv%jnou pravdu.
Pokuste se nad tímto pozastavit.
Dob'e tedy. A jak umístit v%domí do st'edu mezi EGO a podv%domí? Umístíte ho tak (a to je
d#le"ité), "e se p'estanete zab)vat druh)mi a za*nete se zab)vat pouze sami sebou. Toto se
pokusím vysv%tlit následovn%. D#le"ité je zab)vat se jakoukoli "ivotní situací, nap'. pro* jsem
to ud%l a co mi to m%lo ukázat, co m% to m%lo nau*it, pro* jsem se nechal rozzlobit tímto
jedincem, pro* m% tento jedinec „vytá*í“.
Tento jedinec m% m#"e „vytá*et“ nap'. svojí bezohledností nebo arogancí. „Vytá*í“ m% proto,
"e jeho vlastnost, kterou zrcadlí, je mi n%jak pov%domá, doslova souzní s mou temnou
stránkou. Vytá*í m%, proto"e vidím své vlastní chyby a nedostatky (u# první obrovská
p$eká#ka je, jestli mi moje EGO dovolí p$iznat si tuto skute&nost – #e JÁ mám chyby!!!).
Kdy" tedy vidím vlastní nedostatky, m%l bych s nimi n%co ud%lat. To znamená zlep(it se.
M!"u k této situaci p#istupovat také tak, "e cel$ sv%t je tu proto, aby mi slou"il. Smysl t%chto slov
spo&ívá v tom, "e jsme v'ichni jako celek a jeden druhému ukazujeme nedostatky a tím jeden
druhému pomáháme se zlep'it. Proto je krajn% nesprávné zlobit se proto na druhé a rad%ji bychom
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jim m%li d%kovat za tuto slu"bu. Slou"íme, pomáháme si jeden druhému navzájem, nikdo není lep'í
ani hor'í.
Iluze EGA spo*ívá v tom, "e nám na(eptává: To ON je bezohledn), to ON je arogantní TY ne. Ty
jsi jedine*n), proto"e ON má tyto chyby, tudí" ON se musí zm%nit – TY ne. Je to velice
pohodlné, jak vidíte a nemusíte se sebou nic d"lat. Jenom se nechat lákat temnou
stranou. Jak jsem uvedl v'!e, jenom si p$iznat, #e také Já mám chyby, m(#e b't pro
n"koho naprosto nep$ekonatelná p$eká#ka a p$itom to vypadá tak jednodu!e,
nemyslíte?

Pamatujte „cel' sv"t je tu proto, aby nám slou#il“. D"kujme za slu#bu, kterou nám
poukazují na!í bli#ní a d"kujme jim za to, #e nám ukazují na!e nedostatky a chyby.

Rozlou*ím se s Vámi znám)mi slovy:
Kdo jste bez viny, ho)te kamenem.
Eva a Josef
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