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M&%ete si to obrazn" p(edstavit %e stojíte na nástupi)ti a #ekáte na vlak. Vlak má hlá)ené
zpo%d"ní. Potkáte „entitu“ nap(. #lov"ka, kter$ vám (ekne, %e Vá) vlak jede z jiného nástupi)t".
Vy si (eknete co je to za blbost, v%dy' je zde na tabuli jasn" napsáno, %e vlak Praha-Pr#ice jede
z tohoto nástupi)t" a z&stanete stát a #ekáte na „sv&j“ vlak. M&%e se také stát, %e Vám rozum
(íká, to samé co v p(edchozím p(ípad", ale „n"co“ vám nedá se na to jiné nástupi)t" podívat.
Co tam najdete je vlak „jinam“. Také se m&%e stát, %e se prost" seberete a jdete na druhé
nástupi)t", pon"vad% Vám „n"co“ velí, %e tak máte ud"lat. V prvním p(ípad" dojedete do jiné
stanice ne% v následujících dvou p(ípadech.

Vy si m&%ete potom „vnit(n"“ porovnat „kvalitu“ p(ijíman$ch informací a rozvoj Va)eho
poznání, Vá) rozvoj.

Na základ" p(edchozích cvi#ení – meditací popsan$ch v na)ich #láncích (www.cestaducha.cz)
si m&%ete vyp"stovat spojení Fyzické t"lo-Duch. V tomto stavu m&%ete lépe vnímat „signály“
svého Ducha (nap(. formou intuice), které Vás upozor*ují (varují) na vnímané (p(ijímané)
informace a na postup va)eho v$voje (my)leno, zda jdete v souladu s Duchem #i ne).

A% potud je v)e v relativním po(ádku a o nic sv"toborného se nejedná. Podívejme se proto
„pod lupou“ na situaci, kdy dochází ke kontaktu s „U#itelem“ a k p(ijímání“ informací – viz.
následující schéma. Dále v textu vysv"tlíme princip.
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Princip „získaní“ u#itele jsme si vysv"tlili. U#itel Vám dává první doporu#ení - symbolizuje ho
první #tvere#ek „Ud"lej to a to“ na ho(e v „grafu“ = v$chozí bod. A od této chvíle se za#nou dít
záva%né zm"ny. Pokud se rozhodnete (symbol koso#tverce s otazníkem), %e ANO, za#nete se
pohybovat sm"rem k zám"ru u#itele, tj. doleva v grafu. Pokud se rozhodnete NE, za#nete se
pohybovat sm"rem doprava v grafu. A' jste, kde jste, v%dy se m&%ete pohybovat bu+ doleva
nebo doprava v grafu. Nap(. pokud ji% jste v posledním „#tvere#ku“ vpravo m&%ete se je)t"
pohybovat doleva a p(ekonat „vzdálenostní“ rozdíl. Jak je vid"t je vzdálenostní rozdíl od „cíle
u#itele“ v"t)í ne% ve „v$chozím bod"“. Ale také se Vám m&%e stát, %e nenajdete sílu „jít
sm"rem doleva v grafu“ (strach, lp"ní a ostatní jiné bloky) nebo se Vám vlastní cesta zalíbí
natolik (nap(. získání nov$ch schopností: lé#ení, jasnovidnosti, kontaktu s civilizací z budoucna
apod.), %e ji nebudete chtít opustit. !lov"k m&%e b$t uchvácen sv$mi „nov$mi“ schopnostmi,
%e se dál nerozvíjí a za#ne ve své velikosti podnikat v této (ekn"me „nové oblasti“. Za#ne se
rozvíjet pouze v této nové oblasti/schopnosti. Mo%nosti dal)ího v)eobecného rozvoje „jdou
kolem“ %áka pon"vad% se mu ji% zdají nepodstatné, kdy% te+ vlastní mimo(ádné schopnosti a
je jimi ohromen. ,ák se pravd"podobn" ji% nikdy nedozví (pon"vad% se nerozvíjí v)emi
sm"ry), %e daná nová oblast/schopnost je zase jenom chytákem jak zab(ednout do „detail&“.
Takto by se dal zjednodu)en" vysv"tlit princip „odchytávaje/odchytávání“. Odchytáva# je
potom ta entita, energie atd., která prop&j#uje ony „zázra#né“ schopnosti.

( Je paradoxní jak s málem se #lov"k spokojí.) Ve své podstat" se dá zjednodu)en" (íci, %e lidé
d"lají v)e za ú#elem ohromit okolí, získat obdiv, moc atd. Slou%í tak svému Egu a ani si to v
opojení neuv"domují.

V opa#ném p(ípad", kdy student postupuje v grafu sm"rem do leva, tedy volí volbu ANO,
mnohdy ani neví co je smyslem/ú#elem daného úkolu a mnohdy mu to nejde na rozum nebo
je zásadn" proti, ale pod(ídí se. Postupn" jak prochází jednotliv$mi úkoly a získává
zku)enosti/pro%itky mu dojde nebo také ne, co bylo smyslem t"chto úkol& (n"kdy to m&%e b$t
i 2 roky #asov$ rozdíl ne% se dovtípíte).

Nejd&le%it"j)í a zárove* kámen úrazu je vnit(ní pocit, kdy se rozhodujete ANO – NE. Jak
p(ijímat signály, kdo mi radí. Rozum? Je rozum nástrojem EGA nebo Ducha? Práv" te+ mi radí
Duch? Kde mám jistotu, %e mi radí Duch a správn"? Nemanipuluje se mnou u#itel, jist" chce
zalo%it sektu a donutit m" k sebevra%d" a p(ipravit o majetek. Uka% nejd(ív kolá#e a potom
budu pracovat. Ducha je)t" nikdo nevid"l. Je v"decky dokázána existence Ducha? V televizi
(íkali, %e nemám takové podvodníky poslouchat.

Víte, necht"jte po nás a' Vám (ekneme co je to Duch. Sami to nevíme, m&%eme pouze (íci, %e
je to n"co ve Vás a seznámit se s ním musíte sami. Cesta ke svobod" je také cestou k poznání
svého Ducha.

A' postupujete vlevo #i vpravo stále máte mo%nost zva%ovat vnit(n"/pocitov" co Vám daná
„cesta“ p(iná)í. Jedin$m vodítkem na této „cest"“ m&%e b$t otázka, zda se va)e „poznání“
roz)i(uje zda nikoliv.

Dobrá kontrola je, zda-li si roz)i(ujeme na)e poznání v dané oblasti nebo naopak poznáváme
dal)í nové oblasti. Jak správn" tu)íte b) je správn". V p(ípad" a) si m&%ete ponechat daného
u#itele jako „zdroj informací“ a poohlédnout se jinde, obrazn" (e#eno jako by jste se zapsali
na jinou fakultu nebo )kolu.
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Vtip je v tom, zda si správn! vylo$íte „poznání“

Slova jsou jenom pojmy a ty nejsou dojmy

Dar poznání je velice zvlá)tní/obdivuhodná v"c. Princip poznání je, %e nic nevíte a #ím víc
poznáváte tím víc zji)'ujete, %e nevíte a stále nemáte %ádné obdivuhodné schopnosti, kter$mi
by jste mohli ohromit okolí nebo do nich zab%ednout.

Opa#n" se m&%ete dostat do stavu, kdy zjistíte, %e ji% víte v)echno a tudí% není co poznávat a
usoudíte, %e nade)el #as ohromit okolí.

Sami si vyberte vnit(n", která mo%nost je asi ta správná.

Proto se nám zdá b$t naprosto geniální my)lenka „v!"ného studenta“. Její kouzlo/hodnota je
hluboce skryta a nabízí víc ne% by se zdálo. Na první pohled nenabízí nic, student je chud$ a
nic neví a je)t" k tomu to má b$t na v"ky.

Z toho jak jsme zvyklí jednat (pochybuji, %e je n"kdo, kdo nemá „obchodního“ ducha), je tato
my)lenka neatraktivní. Kter$ blázen by se cht"l dobrovoln" z „V)ev"da“ stát v"#n$m
studentem.

Pokud se ztoto%níte se statutem „v"#ného studenta“ nastavíte si p(edem p(edpoklad, %e
poznání je tak nekone#né, %e jej nelze nikdy obsáhnout. A kdy% je poznání nekone#né lze ho
pouze a jenom studovat a studovat a studovat, ne ovládnout. Student je ten, kter$ na
p(edná)kách poslouchá/p(ijímá informace. Pokud jste v roli studenta máte právo b$t
hloupí/neznalí, tudí% se nemusíte za nic styd"t, navíc Vám to otev(e mo%nost stav"t se do role
hloup"j)ího. Role hloup"j)ího má své obrovské v$hody, pokud to dan$ jedinec ustojí v&#i
vlastnímu EGU (a to není %ádná legrace J). Hloup"j)í toti% nechává v%dy vymluvit se toho
chyt(ej)ího a tím se n"co dozví.

Dále si mezi sebou m&%ou studenti p(edávat informace jako %áci Pepa z 5B a Eva z 5A.
Samoz(ejm", %e si n"kdo m&%e hrát na „ba%anty“ a „mazáky“, ale to nemá s touto my)lenkou
nic spole#ného, tím se pot(ebují ukájet jedinci s p(ebujel$m Egem. Zneu%itelné je naprosto
v)e, v tom je opravu krása Matrixu.

P(iznám se za sebe, %e mnohokrát jsem m"l „depky“ a cht"l toho nechat, kdy% po dlouhé
dob" zjistíte, %e to co jste doposud poznal je zase úpln" jinak a zase za#ínáte od znovu a
znovu. Tou%íte u% po klidu, u% by jste cestu poznání cht"l mít za sebou, cht"l by jste si u%ívat a
ono naopak zázra#né schopnosti nikde, stále jste na za#átku, stále jste student, ba%ant, nula,
hloup$ Pepa, nemáte #ím ohromit. Ve své podstat" se dá na cestu poznání, kde nelze získat
NIC krom" „poznání, %e #ím víc vím, vím mén"“, jenom naprost$ „blázen“.

Ned"lejte si %ádné iluze, %e jsme ideální „tvorové“, a %e postupujeme v grafu po levé stran".
Kdyby tomu tak, bylo, tak bychom tu nebili. Naléhavost a d&le%itost tohoto grafu spo#ívá v
tom, uv"domit si mo%nost odskoku, odchytu, sejití z cesty/zám"ru nebo jak to (íct a mít tuto
mo%nost, v%dy na pam"ti.

Samoz(ejm", %e se dá zneu%ít úpln" cokoliv, proto se nesmí tato mo%nost „odskoku od
zám"ru“ stát paranoiou. Také m&%eme b$t na(knutí z „Guruiství“ apod. Nicmén" to si musí
ka%d$ p(ebrat sám. Mimochodem v)imli jste si, %e „propaganda“ vtipn" vyu%ívá fenoménu
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strachu k zám"rn$m blok&m (Pepí#ku, necho+ do tmy je tam Bubák).

S pozdravem „blázni“ Eva a Josef alias Bubuláci
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