
Úvod Cvi!ení P"echod do reality

P!echod na"í podstaty do reality

aneb iluze stále pokra#uje a nebo, $e by ne?!

Prolog
Dovolte nám, abychom se prezentovali. Ji$ jen t!eba proto, aby mnozí z Vás, kte!í
#etli ucelen% systém informací nazvan% „Cesta ke svobod&...“, na"li odvahu jít
touto cestou, která je ve svém poznání velice, velice zvlá"tní a odli"ná.

Jak m#$ete vid%t na fotografiích jsme docela b%$ní, ni!ím zvlá&tní lidské bytosti.

I my jsme odmítali uv&!it skute#nostem, které jsme poznávali.

Pokud bychom si cht%li fandit, tak je neuv%"itelné, $e nám bylo umo$n%no poznat, $e
pravd&podobn& ve"keré u#ení a filosofie, které jsou ve sv&t& prezentované slou$í pouze
k manipulaci lidí za ú#elem zotro#ení.

Jist% si budete myslet, to co my: „je to blábol“, „dal&í nafoukanci, kte"í si myslí, $e se$rali
ve&kerou moudrost“. „Kdyby to byla pravda, pro! na to nikdo nep"i&el d"íve?“, „Je$í&, Budha,
Kri&na, a mnozí dal&í velcí mist"i, Ti v&ichni byli svedeni“ a te' najednou n%jací dva „nickové“
za!nou p"edkládat my&lenky, které sv(m zp#sobem popírají dané u!ení, filosofii, ... atd.

Na svou obhajobu m#$eme akorát odkázat na spousty my&lenek a objev#, které byly ve své
dob% naprosto nep"ijatelné a p"esto existovaly.

Taky m#$ete namítnout, kde bereme tu jistotu, $e i zde se nejedná pouze o dal&í cestu k
manipulaci lidí za ú!elem zotro!ení. Odpov%' je zdánliv% prostá. Tato cesta vám uká$e, jak
tento systém funguje a pro!. A pokud budete chtít, uká$e vám kudy jít a jak se dostat ven tím,
$e pochopíte v%ci, které dalece p"ekra!ují v&e, co jste zatím poznali, resp. co jste se kde mohli
pravd%podobn% do!íst. Pochopíte slabiny r#zn(ch u!ení a filosofií a hlavn% budete v%d%t,
pro! mají tyto slabiny.

Je nám jasné, $e to zní nadnesen%, ba p"ímo py&n%, ale s tím to nemá nic spole!ného. Je to
prost% fakt, kter( si m#$ete sami ov%"it – pokud budete chtít. Zále$í jen na va&í chuti tuto
cestu vyzkou&et. Je pravd%podobné, $e se vám bude systém sna$it hlavn% v po!átku, kdy jste
nejzraniteln%j&í, znep"íjemnit va&e rozhodnutí. Pokud vytrváte, myslíme si, $e budete nad&eni
poznáním, které se p"ed vámi otev"e.

Nejhor&í na tomto je to, $e pokud touto cestou nep#jdete, pravd%podobn% nebudete schopni
pochopit a u$ v#bec ne – se ztoto!nit s p"edkládanou filosofií.

Paradoxní je na tom to, $e n%které fragmenty této filosofie najdete v r#zn(ch u!eních, ale
jejich cíl je úpln% jin( ne$ ná&, tj. stát se svobodn%m, co$ m#$e op%t dokládat, $e p"edlo$ená
cesta poznání je kompletn%j&í.
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Pokud se ale vydáte nazna!enou cestou, je velmi pravd%podobné, $e si postupn% budete
uv%domovat, jak p"ímo geniáln% je tento systém (my&leno ten, ve kterém $ijeme, ne tato
filozofie) z"ízen. Jak skv%lé má vybudované nejen kontrolní mechanismy, ale a to hlavn&
perfektn& a d'kladn& propracován systém odchytávání lidsk%ch bytostí, kter(m se
„po&t%stilo“ pochopit n%které souvislosti a vst"ebat informace, které pro mnohé jiné jsou
„nesmysly“, nap". nabízen(mi mo$nostmi a schopnostmi. Sta!í obvykle tak málo, jenom
souhlasit, !ili "íci „ANO“. Mnohdy je to prezentováno a$ po ur!ité „d"in%“ na sob% a r#zném
od"íkání, tak$e se nám to jeví jako n&jaká forma odm&ny.

Mocn(m nástrojem systému je EGO a vlastní v(chovn( program po mnoha staletí lidské
existence, kter( v nás docela dob"e utlumil schopnost, kterou nazv%me t"eba &est( smysl,
intuici apod. Jen ve v(jime!n(ch okam$icích se nám po&t%stí tuto schopnost pou$ít. Pak se
obvykle divíme, kde se to v nás vzalo.

Ruku v ruce s t%mito nástroji jde na&e pohodlnost a zvlá&t% pokud máme n%jaké schopnosti a
poznání, tak je zde je&t% navíc velká neochota si p"iznat, $e jsme t"eba &lápli vedle a je nutné
za!ít od za!átku – to rad%ji budeme hledat a obhajovat svá stanoviska t"eba odkazem na bibli,
na v%ci, které jsme ji$ dokázali a jaké dobrodiní jsme pro mnohé ud%lali apod. Pokud budete
!íst dal&í kapitoly, budete zasko!eni informacemi, které vám budou p"edlo$eny v této
souvislosti, co$ vás pravd%podobn% popudí je&t% více, ale to je ostatn% v souladu s pravidly
tohoto systému (MATRIXU), kterému slou$íme a nebo naopak po zklidn%ní vám to umo$ní jin(
pohled na sebe p"ípadn% ostatní a tím pádem si uv%domíte ur!ité zákonitosti.

Tolik snad na vysv%tlenou k ji$ publikované !ásti “Cesta ke svobod%...“ a k novému
tematickému bloku, kter( m#$eme nazvat: „P!echod na"í podstaty do reality aneb iluze
stále pokra#uje a nebo, $e by ne?!“

Je&t% bychom si dovolili upozornit, $e na&e poznání se stále rozvíjí, a proto v n%kter(ch
okam$icích budou nastávat zdánlivé rozpory. Ov&em skute!n% pouze zdánliv%, proto$e jak
prv)á!ka neu!íte hned integrovat, tak i poznání musí jít postupn%, aby mohlo soub%$n%
docházet k postupné p"em%n% v%domí fyzického a ostatních t%l. Smyslem je nap". p"ijímat
jiné energie, p"istupovat k "e&ení r#zn(ch otázek úpln% jinak, skládat si stále v%t&í a v%t&í
souvislosti a tím chápat stále globáln%j&í poznání tohoto a jin(ch systém#.

Otev"enou klidnou mysl, lásku v srdci a hodn% osobní odvahy vám p"ejí.

Bubuláci Eva a Josef.
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První kontakt se skute#nou realitou aneb osvobození na"eho
Ducha
Nyní jsme ukon!ili první etapu na&eho poznání, ve které jsme vytvo"ili podmínky proto, aby
ná& Duch mohl p"ejít do pravd%podobné reality z pohledu na&eho poznání.

Pro zopakování provedeme krátké shrnutí p"edchozího poznání. Zbavili jsme fyzické t%lo
cizích duch#, potom ps# a osvobodili jsme vy&&í energetická t%la (VET) od bytostí, které je
ovládaly nebo byly na n% p"ímo napojeny (jin(mi slovy od!erpávaly z vy&&ích energetick(ch t%l
energii).

Nyní nastává velice d#le$it( a v(znamn( zlom ve v(voji. Jde o p"echod (p"evod) na&eho Ducha
na druhou stranu – do skute!né reality. Zde se dostáváme k tomu, pro# je d'le$itá
meditace s partnerem a pro! jsme uve"ejnili své fotografie.

Po n%jaké dob% meditací s partnerem (viz. Meditace p"es n%koho druhého) se m#$ete zeptat
Ducha partnera, zda-li by byl ochoten vyhledat ducha Josefa nebo Evy dle fotografií
(doporu!ujeme p"ed vlastní meditací – nechat partnera prohlédnout na&e fotografie). Pokud
bude partner souhlasit, necháte partnera, aby je na&el (p"es fyzická t%la se kontaktujete
automaticky s duchem daného fyzického t%la) a m#$ete se zeptat, zda-li souhlasí, aby Vás
odvedli do bílého pásu. Je to d#le$ité proto, $e je velice pravd%podobné, $e by jste byli, resp.
partner#v Duch odchycen vy&&ími bytostmi systému.

Mo$ná, $e jsou i jiné cesty, ale ty neznáme. V p"ípad%, $e zvolíte jinou variantu, doporu!ujeme
v ka$dém p"ípad% nezávislou kontrolu n%jaké bytosti, která je ur!it% mimo *ern( pás.

Budete pak p"evedeni do bílého pásu, v na&em p"ípad% k mistru Thionysovi, kter( va&im
Duch#m vysv%tlí co a jak. Po návratu z takového uvedení va&ich duch# do bílého pásu
doporu!ujeme v p"ípad% meditace (cvi!ení) popsané v p"edchozích !láncích (Odkrytá
tajemství Matrixu aneb cesta ke svobod% 1) zám%nu kosmické univerzální energie za energii
bílého pásu. Je velice pravd%podobné, $e v tomto období ji$ nebudete mít pot"ebu provád%t
n%která cvi!ení, co$ si m#$ete zkontrolovat dotazem na svého ducha p"es partnera
(minimalizovat tak vliv vlastního ega).

I po p"echodu na&eho Ducha do skute!né reality z#stává spojení T%lo-Duch, kdy fyzické t%lo
spole!n% s Dvojníkem (EGEM-temnou stránkou) z#stává nadále v *erném pásu (ILUZI-
virtuální realit%-MÁ JI).

Je pravdou, $e v této fázi v(voje (spolupráce) Duch ji$ m#$e bez nás b(t, ale ochudil by se o
mo$nost rychlej&ího v(voje. !e"eno obrazn# na p$íkladu: Jako by jste nemohli vyu%ít dopravního
prost$edku (nap$. auta), kter& máte jinak k dispozici. Z'stanete na zastávce nebo m'%ete jít p#(ky,
co% je ov(em pomalé a neefektivní.

V této fázi, myslíme tím vzájemnou spolupráci T%la a Ducha, se p"ehoupnete do „v(vojového
stádia“ osvobození T%la, aby mohlo také T%lo p"ejít do skute!né reality a stalo se skute!né.
Vá& Duch tak bude získávat informace (poznání), ze kter(ch bude pro Vás chystat u!ební látku
(lekce) a potom samoz"ejm% zkou&ky, zda jste zvládli danou u!ební látku a m#$ete pokro!it na
cest% poznání a sebezdokonalování o stupínek dál (nap". do dal&í t"ídy). Vy na základ% takto
získávaného poznání budete na oplátku posílat Ducha do nov(ch neobjeven(ch „kon!in“
REALITY (Bílého pásu), setkávat se s r#zn(mi Bytostmi a nov(m poznáním (prost"ednictvím

P!echod do reality - Cesta Ducha - sebekou"ink trochu jinak http://cestaducha.cz/cviceni/prechod-do-reality

3 z 6 14.9.13 19:53



Ducha).

Proto je vzájemná spolupráce T&la a Ducha velice d'le$itá
T%lo s Duchem koexistuje na bázi spolupráce, kdy T%lu z#stává tzv. právo svobodné volby a
Duchovi mo$nost (role) cestování a získávání poznání (informací). Získané poznání potom
Duch p"edává prost"ednictvím podv%domí T%lu do v%domí. Takto se vzájemn% dopl)uje a
urychluje v(voj jak T%la, tak Ducha. Ve"keré schopnosti, kter%mi disponuje #lov&k jsou
schopnostmi na"eho Ducha, NE fyzického t&la, jak by se jeden myln% domníval.

Poznámka autor":
N#kdy m'%ou b&t $ekn#me n#které speciální schopnosti, kter&mi m'%e disponovat "lov#k,
prop'j"eny jinou vy((í bytostí, která potom stojí za tímto "lov#kem (obvykle jde o n#jak& typ
smlouvy), ale toto je ob(írné téma na samostatn& "lánek, snad n#kdy pozd#ji.

Zde chceme upozornit na to, $e právo svobodné volby je dvouse!nou zbraní, kterou si m#$ete
zp#sobit mnoho &kod. Duch Vám nabídne r#zné mo$nosti a vy se budete rozhodovat, kterou
p"ijmete. Mo$nosti vám budou nabízet také „Odchytáva#i“ s cílem Vás ve va&em duchovním
v(voji zbrzdit anebo lépe zastavit a stáhnou zp%t. Rozhodnutím, resp. svobodnou volbou je
také „NIC NED(LAT“ (tato volba bude velice vyhovovat Odchytáva#'m, slou$ícím
Matrixu).

Podle toho, jak se rozhodnete, bude Vá& Duch pracovat (konat). Kdy$ se rozhodnete
momentáln% &patn%, vá& Duch s tím nic nenad%lá a bude se muset "ídit va&í volbou. Ov&em
na oplátku za toto &patné rozhodnutí vám to p%kn% spo!ítá jin(m zp#sobem tak, aby jste
pochopili, kde jste ud%lali chybu a p"í&t% se jí vyvarovali.

Nicmén% je tato spolupráce velice ú!inná a zábavná. Garantujeme Vám, $e !asem (s
rostoucím poznáním), a$ se za sebou rozhlédnete, jací jste byli, se budete smát. Budete se
smát nad vlastní hloupostí (NEURA+TE SE) a nad absurditou situací, ve kter(ch jste byli.
Pochopíte, jaká to byla v&echno &a&kárna. Pochopíte, jak lehce a rychle podléhá !lov%k
nástrahám (svod#m) EGA a jak mu ská!e na lep. Pochopíte také, jak je !lov%k "ekn%me velmi
jemn% „&patn(“ a budete plakat.

Nikde jinde se !lov%k tak dob"e nenasm%je, jako na cest% duchovního rozvoje, zvlá&, v roli
pozorovatele. *asem Vám z#stanou o!i pro plá!, nad sebou sam(mi.

Pro velice zb%$nou p"edstavu (ilustraci) jsme vytvo"ili obrázek systému *erného a Bílého pásu
(ILUZE a REALITY). Jde o pouh% pokus v'bec n&jakého ztvárn&ní neztvárnitelného pro
základní p!edstavu, nelze brát tento obrázek za n&jaké p!edkládané dogma (tak to je a
hotovo). V daném #ase a okam$iku nám m'$e tato p!edstava (obrázek) pomoci pochopit
základní informace.

Jist% vyvstane otázka, co tento obrázek znamená, jak ho máme pochopit. Ze za!átku bude
jeho pochopení malé, ale s postupem !asu s postupn(m získáváním souboru zku&eností a
v%domostí vám bude p"ipadat jasn%j&í.
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Krátká poznámka

Jist% jste si na obrázku v&imli, $e se MATRIX (ná& systém) také skládá z bílého a #erného pásu
(dále psáno mal(mi písmeny pro rozli&ení). Pravd%podobn% i STVO-ITEL je n%k(m ovládán
(vy&&ími bytostmi *ERNÉHO PÁSU) a byly mu p"edlo$ené pravidla, podle kter(ch má vytvo"it
!ern( a bíl( pás. P"esto$e se t"eba s tím pln% neztoto$)uje, musí plnit p"íkazy. Jist% jste i
v&imli, $e tento systém (na&e fyzická realita – MATRIX) je zalo$en na principu „JEDEN PO)ÍRÁ
DRUHÉHO“ za produkce pat"i!né energie. Podobnost s nad"azen(m systémem stvo"en(m
TV.RCEM tedy *ERN/ A BÍL/ PÁS (psáno velk(mi písmeny pro rozli&ení) je !i není náhodná
(vyberte si). Je zde ov&em jeden velice podstatn( rozdíl, bíl( pás v MATRIXU není stejn( jako
BÍL/ PÁS od TV.RCE. Dalo by se "íci, $e bíl( pás a !ern( pás v MATRIXU je stále iluzí (májou –
stejn% jako *ERN/ PÁS), li&ící se p"ístupem k bytostem, zde $ijícím. Kde$to BÍL/ PÁS stvo"en(
TV.RCEM je Skute!nou realitou. V(znam obrázku a rozdílu mezi BÍL/M A *ERN/M PÁSEM
TV.RCE se Vám pokusíme p"iblí$it v podob% následujícího p"íb%hu.

P!íb&h

P"edstavte si, $e jste pozváni do dr#be$árny na exkurzi. Uvítají Vás a uvedou Vás do
velkého sálu, kde p"es celou jednu stranu jsou dv% obrazovky.

Na levé obrazovce vidíte

Hejno dvoubarevn&ch slepic a n#kolik kohout', kte$í chvílemi mezi sebou bojují a sna%í se ovládat i
slepice. Po chvíli zjistíte, %e je zde n#jak& $ád. Od nejsiln#j(ího kohouta, kter& ovládá v(e. Ale krom#
toho, %e ob"as vyrazí za n#jakou slepicí, je lín& a kokrháním ovládá slab(í kohouty, kte$í dohlí%í na
slepice, které se pasou a starají se o n#, aby dob$e sná(ely vejce. Po chvíli zjistíte, %e i u slab(ích
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kohout' je n#jaká hierarchie, která funguje zhruba stejn# jako u nejsiln#j(ího kohouta. Je zde vid#t
ur"ité nap#tí nejen mezi kohouty, ale i mezi slepicemi, proto%e je kde kdo omezuje.

Na pravé obrazovce vidíte

Pouze jednobarevné slepice a bez kohout'. Voln# se pasou a d#lají si co cht#jí, dle vlastního
uvá%ení. Ani nesná(ejí vejce. Evidentn# zde není %ádn& náznak n#jakého nap#tí stresu. V(e jakoby
plynulo p$irozenou cestou.

Jak tak stojíte a díváte se u% asi 30 minut, p$ijde k pravé obrazovce zootechnik a ani% by n#co $ekl,
p$istoupí k okraji obrazovky a s ú%asem pozorujete, %e strhává pr'hlednou fólii a Vy zji()ujete, %e se
díváte na reálnou scénu. Zootechnik p$ichází k levé obrazovce, ohne se a zmá"kne dovedn# ukryt&
knoflík a p$ed Vámi se rozvine reklama na dr'be%í v&robky. Pochopíte, %e levá obrazovka je pouze
promítací plátno.

Toto je asi rozdíl mezi #ern%m pásem a bíl%m pásem!
Opravdu platí pro ob& obrazovky stejné zákony

– nedovolil bych si to tvrdit!
Systém bude asi pro ob& obrazovky jin%, nebo ne?

Vysv#tlivky:
slepice = prostory
dvoubarevné pírko slepice = duální vesmíry ("erná a bílá, plus a mínus)
kohouti = vládci jednotliv&ch prostor' a vesmír'
jednobarevné pírko = kladné vesmíry
pasou se = poznávají a sbírají informace
sná(ení vajec = %ivení spousty r'zn&ch bytostí

Záv&r

Souhlasíme s Vámi. Cíl je skute!n% d#le$it(, ale jak si ho chcete svobodn% zvolit, kdy$ Vás stále
"ídí kohouti – pou$iji-li p"irovnání. Navíc to d%lají tak prohnan%, $e máte p"edstavu, $e se
rozhodujete sami, jakoby svobodn%.

+el, budete muset rozli&ovat mezi duálními vesmíry, t"eba znázorn%né pásem a mono
vesmíry, taky t"eba znázorn%né pásem. Jsou to sice pásy, ale ka$d% úpln& s jin%mi
vlastnostmi!

Tolik snad na za!átek, ale snad to vst"ebáte.

Bubuláci Eva + Josef
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