
Úvod !lánky V"voj lidského jedince aneb v#ichni jsme d$ti bo%í

V!voj lidského jedince aneb v"ichni jsme d#ti bo$í
Hodnocení u%ivatel&: 0 / 5 Hodno'te prosím Volby 5   Hodnotit

Za%neme p&íkladem, kter! nám pom'$e lépe pochopit následující informace.

P(edstavme si, %e jsme %áci první t(ídy, kde zavr#ením #kolního roku je nau)it se po)ítat do
deseti.

My jsme aktivní a tak se nau)íme ji% i malou násobilku, která se u)í t(eba ve t(etí t(íd$. Jdeme
ze #koly a vidíme, jak t(e'ák sedí na lavi)ce a zápasí s násobilkou. Nedá nám to a spo)ítáme
mu to a vysv$tlíme, v )em je problém.

Tento modelov" p(íklad nám ukazuje dv$ r&zné v$ci:

na#e mimo(ádné v$domosti, které od nás nikdo nepo%adoval nám umo%nili pomoci
t(e'ákovi

a.

pomohli jsme n$komu jinémub.

V souhrnu jsme vyprodukovali ur)ité kvantum pozitivní energie, která byla nad rámec na#ich
povinností. (Kdybychom neum$li malou násobilku – nemohli bychom pomoci a tudí% bychom
nevytvo(ili nic – prost$ bychom okolo pro#li, ani% by se co stalo.)

Kdy% u% budeme ve t(etí t(íd$, a pom&%eme t(e'ákovi, co% je na#e povinnost, kterou si takto
splníme, )ili je to stav nula (v$d$li jsme co, máme d$lat a splnili to).

V opa)ném p(ípad$, )ili nepom&%eme t(e'ákovi, p(esto %e víme, %e máme pomoct –
vyprodukujeme ur)ité kvantum negativní energie ve vztahu k na#í osob$. (V$d$li jsme, %e
máme ... a p(esto jsme to odmítli ud$lat – samoz(ejm$ to neplatí pro p(ípady kdy jsme
povinni se bránit).

Prosíme, velice pe%liv# si tuto %ást p&e%t#me, aby nám byly naprosto jasné rozdíly
ve v!sledné energii ve vztahu k na"í osob#.

Nyní se p&esuneme do reálného $ivota (relativn# vzato).

Ka%d" z nás d$lá chyby (jsou sice mezi námi takoví, kte(í si myslí, %e ne, ale to jsou bu*
ne#'astníci nebo bohové – pravd$podobn$j#í je první varianta.) Ka%dá chyba je ve vztahu k
na#í osob$ projevována jako negativní energie (samoz(ejm$ to platí pro p(ípad, kdy víme, %e
jsme poru#ili n$jaké pravidlo – obvykle si to bu* uv$domíme hned nebo „z ni)eho nic“ nám to
prob$hne myslí.)

Samoz(ejm$ pokud nevíme, nevyprodukujeme tuto negativní energii v&)i sob$ – (zde je
v"hoda po(ekadla – „blahoslavení prosti duchem...“). Nicmén$, kdo by cht$l z&stat pouze v
první t(íd$, kdy% nám malá násobilka usnadní reáln" %ivot... A tak i nejv$t#í ateista tím, %e je
n$jak vychováván v rámci spole)enského chování si uv$domuje n$jaká kriteria (nap(.
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slu#ného chování). Tak nap(. pom&%e babi)ce s nákupem, apod. – to je jeho povinnost, )ili ve
vztahu ke své osob$ je energie nulová – ani pozitivní ani negativní.

Pokud babi)ce nepom&%e, p(esto%e si uv$domuje, %e by m$l (lidov$ „ka#le na to“, proto%e se
mu nechce). Ani% by si to uv$domil vyprodukoval v tomto okam%iku ur)ité mno%ství negativní
energie ve vztahu ke své osob$ – nesplnil svou povinnost)

Naopak: sly#el v televizi, %e mni#i v Tibetu meditují, a tak si p&j)í knihu o meditaci a vyzkou#í si
to – v daném okam%iku vyprodukuje ve vztahu ke své osob$ pozitivní energii, proto%e je to
n$co nad rámec ateisty, )ili nad rámec sv"ch povinností vypl"vajících z jeho poznání.
(Upozor+ujeme, %e se jedná o toky energie, které jsou r&zn$ velké – nelze tento problém
vnímat, %e kdy% nepom&%u babi)ce, tak si to vy%ehlím nap(. meditací – je v tom rozdíl ve
velikosti energetického toku).

Samoz&ejm#, %ím v#t"í poznání máme, tím nám nar'stají povinnosti a mo$nosti
tvorby pozitivní energie ve vztahu k na"í osob# jsou stále men"í.

Proto%e jsme lidé (i kdy% u mnoh"ch by se dalo o tom s úsp$chem pochybovat.), d$láme
chyby a' u% jsme na r&zn"ch stupních poznání. Tím dochází k zajímavé a velmi d&le%ité v$ci.

Stále se zmen#uje mo%nost tvorby pozitivní energie ve vztahu k vlastní osob$ a i kdy% i na#e
chybovost se zmen#uje (ve vztahu k poznání sv"ch povinností a rozvíjení intuice), je v%dy na#e
chybovost v$t#í ne% pozitivní slo%ka – máme na mysli získávání energie mimo(ádn"mi
pozitivními akcemi (nap(.pom&%eme t(e'ákovi, kdy% jsme v první t(íd$) – je to dáno tím, %e
jsme nedokonalí a omylní. Dochází k postupnému nár&stu na#í vlastní negativní energie. Je to
jen otázka )asu, kdy tato negativní slo%ka na#í energie p(evá%í (zále%í na p(íle%itostech tvorby
pozitivní energie a samoz(ejmé i na stupni poznání).

Tak %i onak, v ur%it! den dojde k p&elomu a my se dostaneme ve vztahu k vlastní
osob# do negativní %ásti energie.

D&le%ité je, %e ani% bychom si to uv$domili, tak dochází ke zm$n$ v celkovém toku energie
na#í osobnosti, co% se pak projevuje r&zn$ podle stupn$ poznání ()ím vy##í poznání, tím se
m$ní tok energie ve vy##ích t$lech a na fyzické úrovni nemusí v&bec dojít ke zm$n$).

Obecn$ platí, %e i na nejmen#ím stupni poznání je v%dy zasa%eno z pohledu toku energie vy##í
t$lo. Smyslem a cílem tohoto pravidla v tomto Matrixu je dostat nás pod totální kontrolu, ani%
bychom si toho byli v$domi.

A zde nastupuje systém, kter! vyu$ije tohoto momentu a p&id#lí nám n#jakého strá$ce,
kter! za nás vyrovnává, &ekn#me, pozitivní slo$ku energie ve vztahu na"eho celkového
vyza&ování energie. !ili nap(. %ijeme v domn$ní, %e tím,%e t(eba lé)íme druhé na základ$
na#ich získan"ch lé)itelsk"ch schopností a domníváme se, %e po(ád konáme dobro, co% je
samoz(ejm$ ná# fatální omyl – proto%e v okam%iku získání lé)itelsk"ch schopností je to ji%
na#e povinnost. (Zd&raz+ujeme, %e se bavíme o toku energie ve vztahu k na#í osob$)

Navenek se nic nem#ní – to se ji% o nás stará p(id$len" strá%ce, ale pat(i)né energetické t$lo,
které se oslabuje na#imi chybami se stává vstupní branou pro strá%ce, a tak, ani% bychom si to
uv$domili, stáváme se závisl"mi na systému stále více a více – )ili otroky. Ve v"jime)n"ch
kritick"ch situacích, do kter"ch se m&%eme dostat, se pak divíme nap(. „kde se to v nás vzalo„
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apod. – zde to strá%ce v$t#inou na okam%ik neuhlídá a námi prob$hne v mysli varovn" hlas –
kde se to v nás vzalo. Ale ihned jsme uklidn$ni jak"mkoliv pocitem a my#lenkou – to ji% je
prací strá%ce.

Asi jediná mo%ná v$c, která nás m&%e ochránit je vytvá(et pozitivní energii, ale jak, kdy% na#e
poznání je ji% na takové úrovni, %e ji% je v#e na#e povinnost.

Zdánliv$ bezv"chodná situace má jednoduché (e#ení.

Musíme se chtít neustále u%it, poznávat sama sebe a hlavn# neustále zlep"ovat
své chování.

To je asi jedin" pozitivní zdroj energie k na#í vlastní osob$, kter" máme. Ostatn$ zde platí, ono
– „není cesty zp$t“. Problém je, %e se nelze ani zastavit. To je z na#eho pohledu si d&le%ité
uv$domit, proto%e jinak se stáváme stále v$t#ími otroky systému místo toho, abychom se
osvobodili.

V#ichni jsme d$ti bo%í, jen jsme zapomn$li se podle toho chovat a to je problém, na kter"
systém spoléhá, a tak ti, kte(í mají stále v$t#í poznání a neplní danou podmínku (v mnoha
p(ípadech se strá%ce sna%í jakoby rozvinout schopnosti jedince, ale ten ve skute)nosti stojí).
Navenek to vypadá, %e je skv$l", d$lá pokroky, ale vnit(n$ k sám sob$ stále více upadá.

Je takté% pravd$podobné, %e dle platn"ch zákon& karmy, jsou pak posti%eni rodinní p(íslu#níci
a nap(. skv$l" lé)itel, není schopen pomoci svému blízkému (to je práv$ ten moment, kdy
strá%ce plní p(ednostn$ pravidlo karmy a nevylé)í blízkého), zatímco onen lé)itel má stále
skv$lé v"sledky ve vztahu k lé)ení ostatních lidí. P(ípadn$ m&%e b"t nemocen sám se stejn"m
efektem.

Je nám jasné, %e tento )lánek staví „na hlavu“ pojem dobra a zla, ale v$(íme, %e p(esto%e se
jedná o t$%ko straviteln" blábol, %e pe)liv"m pozorováním sebe (hlavn$ co se nám „honí v
hlav$“), sami vypozorujete tuto zákonitost.

Hodn$ úsp$ch& p(i tvorb$ pozitivní energie (ve vztahu k vlastní osob$), p(ejí:

Eva Josef alias BUBULÁCI
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