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OTÁZKY A ODPOVĚDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázka č.057  06.06. 2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Trochu ko ko ánků. 

Pro mne iluze měly trošku jiný závěr. Možná to bylo dáno dobou, ve které jsem je četl. 

Copak existuje nějaká doba? Není to jen iluze tvé mysli? 

*** 

Čekal jsem že se přidáš k mým oponentům abys mě vyhodil ze středu. 

Proč bych měl chtít SÁM SEBE vyhodit ze středu? 

Právě ses vyhodil :-). 

*** 

Nějak si ztichnul na to vyhození ze středu 

Ztichnul jsem proto, protože jsem to považoval z mé strany za vyřešené 

Tak to bys mě překvapil :-). 

A jsi? 

Podívej se na mě a řekni tedy jak vypadám. 

Bohužel, projeveně... ;) 

Domýšlivost, fantazie a slepost příteli. Kde mě vidíš projeveně? Dotkni se mě. Promíjím ti pět ran :-). 

Sám jsi se přiznal. 

Ranní sebektritika před zrcadlem? Stačilo říct, no tak mě uhoď :-). 

Nerad máchám do prázdna... ;) Často pak plácnu sám sebe. 

Dobrá tak mi dej pořádný pohlavek! 

Tak mi nastav svou hlavu. 

(Vytáhnu zrcátko a nastavim ho aby ses viděl zblízka) OK máš ji přímo před očima. 

Podvodníku!!! To zrcátko je prázdné. ;) 

(To je parchant :-). Jediná cesta a on ji vyžral jako prase. Neboj neřeknu ukaž ať se podívám...) Ale stejně ti dám pohlavek. A víš za co? Kdo vidí nějaké zrcátko? Stačilo říct... A kde? 

*** 

Nějak si ztichnul na to vyhození ze středu 

Vracíš-li se k tomu, tak se budu muset kouknout o čem to bylo... 

No o ničem. Ale koukni se, třeba v tom něco uvidíš :-). 

Je to prázdné... 

Zřejmě stojíš přímo vedle toho prázdného. Jaký je tedy ten kdo to pak posuzuje? 

Neposuzuje. Pozoruje. 

Jaký je tedy ten kdo to pozoruje tak aby mu došlo že to něco je prázdné? 

Stejný. 

Jak by pak o tom mohl něco říct? Zdá se že třetím kolem žehlíš starou chybu. Já se hlídat nemusím... když protivník jak sám o sobě tvrdí je prázdný ne? :-). 

Opravdu protivník? Pokud ano tak mlč! 

Slyšte slyšte... dokud je mistrem bude prý jen mlčet! 

(mlčí) 

A povezte může být mistrem ten kdo je tak připután ke svým ambicím?! 

Ty sám se rozsuď. 

Může, aby ti pak názorně pomohl jak se toho zbavit. (He he he... dvojtá chyba promluvils a zaspals) 

*** 

Takže co nechceš? 

Pokud úpřimně, tak se nechci starat o ty svoje "vysněnky". Vezmeš to za mně? 

Až zmizí to "za mně" bude po všech starostech i strachu.. 

Jo, nebudou-li vysněnky, nebude ani za mně. Tak si je užij. 

Ještě jsi mi ani jednu nedal. Stále čekám. 

To je pravda, ty zloději... 

Na to ti neskočím... Proč bych kradl Lucifera v nebi? Co ti zas chybí a kdo je ten okradený a rozhněvaný? 

No abys ho mohl těm ostatním otloukat o hlavu. A to vše okolo je divadlo. Bez vstupenek, jen někteří tam chtějí jen z principu přímo, ale podlézají ploty. Jiní zase nechtějí slevu zadarmo. No, rto že je to zdarma prostě do jejich přeplněných hlaviček ne a ne vniknout... 

A kolik těch ostatních máš zdarma ve své hlavičce že ti lezou už i s pusy ven? 

Já jen tvýma očima zřím mnohost... ;) A myslím si, že ta mnohost smílá sama... 

A jsme u kamenu úrazu. Vidím jak myslíš na mnoho... a jsi mnohým semlet. 

Vidím jak myslíš - v čem je ta klička? 

Zkusím se nakopnout doprdele. 

Jáááůůů 

*** 

Nachystal jsem ti past ze které ani Buddha neuniknul. Schválně pomocí čeho bys z ní chtěl uniknout ty? 

A kam bych z ní mohl unikat? 

Chytil jsem snadno velkou rybu a nevidí úniku! 

Sám jsi se chytil a nemáš únik. 

Vytancovávám z mistnosti... pohoda svoboda... nic me tady nepoutá... 

*(Pointa byla že tvá mysl se chytila na imaginární existenci té sítě a chtěla řešit neexistující problém ) 

*** 

Proč se ruce říká ruka? 

Tak o tom nic nevím... Co je to ruka? 

Na to se ptá jeden mistr... tradiční a častá otázka... zřejmě by nebyl spokojen. 

Takže zásah? 

Plesk! A teď byl? 

*** 

Ahoj krávo! 

Bůůů! Můůů! 

Dobře. 

*** 

Kde jsi nechal včera hlavu?! 

A z čeho usuzuješ, že jsem něco takového včera měl? 

Nejsem spokojen. 

Tak to tě lituji. 

*(Tady bych to řešil jen úderem hlavou do mistra.) 

*** 

Kdo je na té druhé straně? 

Ti co nejsou na té první.... Co je to podle tebe "druhá strana"? 

Příliš intelektu. 

A mám se za to snad stydět? 

Ptáš-li se trpíš. 

*(Ty dvě jsou nesmyslné otázky. Mistr sleduje zda-li zapínáš imagizaci. Jakákoliv slovní odpověď tě bude stát ránu. Co je hlava a co je hrnek? Co je "strana" a "kdo"? Neupadnout do imaginace. "Ti druzí" atd. Na to pozor... pozor už je chybné. Musí to být spontánní bez mysli. Musí to byt jako blesk.) 

Blesk je symbolem osvobození. Jde ti to už solidně. 

To díky Guru ze Solo Lipník. Skoda že když tě jednou použiju jsi už nanic :-). Proto musím být uvážlivý. A až bude naprosté bezvětří... škrtnu a shořím. 

Jen tak :-) 

Jaký máš nick na matrixu. 

Mnoho. Například Huba. Zrovna ten se mi líbil. 

To jsi byl moc jemný. Asi se tam napíchnu, potřebuji trénink na Dharmové učitele. Trochu jiskry, pichlavosti, humoru a smíchu a to vše v bdělé nezničitelnosti. 

Čím dál více se si myslím, že ten zenový dýchánek bude docela velká legrace - pokud umíš taky nerušit ticho tak se ti "dharmoví mistři" úplně pominou... 

Jak můžeš vyrušit a tedy nerušit ticho mysli? Ti jsi ale legrační. Jiné ticho ani není. Rád budu rušit učitele Dharmy. 

Už se těším. Jít na sessin je jako jít na dovolenou. To je prima přístup. Jdu mezi přátele kteří se mnou nemohou soupeřit. Procvičit si soucit, rozvinout nepřipoutanost... Doufám že to tak pojme i Dae Kwang a nebudou to galeje plné žalmů. Pro jistotu si koupím tři dudlíky možná záchodovou štěstku a nočník. 

Tak já ti vystavím a priori Průkaz povolení procházky z Bohnic. Třeba zapůsobíš. 

Co by se stalo kdybych tam tak přišel? S nočníkem na hlavě, v ruce záchodovou štěstku a v hubě dudlík. Na krku bryndák s plácačkou na mouchy a na zádech v erbu pampers. Avšak choval bych se vážně jako ten nejvyšší císař. Mohl bych mít i prima doprovod. 

Tak jo. 

Můj poslední vhled tvrdý a zdrcující mi ukázal jaký jsem trouba. 

Obdržel jsem tuto lekci: Milující matka, nesoudí své děti. Pokud s nimi budu bojovat oni se budou bránit a opevňovat a jejich ego to utvrdí. Budou se snažit dokázat jak jsou dobří. Tím se nic neřeší. Pokud tu je nějaká síla, která by je mohla změnit, tak je to jen požehnání. Poučování je nepříjmání. Ti lidé se nepříjmají... jediné co jim chybí je někdo kdo by je měl rád tak jak jsou. To samo je naplní a změní. Kde to mohou najít? U Boha? U koho, když je každý Guru nepříjmá a někam vede, poučuje a z jejich utrpení těží? 

Mám teď takovou zkoušku, až ji zvládnu napíšu ti o ní. Dilema učit neučit bude brzy rozlousknuto a sepsáno v článku Doznání šíleného osla. 

Obyčejná Nula 

Kauza Michal & Spirála & Paskvil On line 

Jirka - Obyčejná Nula: Ty teploj tože? Díky, tak úžasně jsem se již dlouho od srdce nezasmál... Uslintaný, upocený, stále se řehtající, mozku zbavený totální idiot... Díky. XXX 

Obyčejná Nula - Jirka: To nic není přede mnou i zrcadlo utíká. EEE 

Jirka - Michal: A co takhle pokračovat. Nebo jsi v zajetí stejného bludu jako byl Petr, že vše je hotovo? S úctou (cha-chá) Jirka 

Michal - oběma: Nikdy jsem s ním nemluvil a přišel si ke mě asi opravit pošramocené ego. M. 

Obyčejná Nula - oběma: Ten kdo si myslí že vyhrál je na úplně na dně. Podle mě se bavíte o ničem. Rád bych vá sdělil že vás všechny Ota dostal. Byli jsem na vás smluvení. Sami jste se potopili. Toť překvápko dne. Hajhou. 

Obyčejná Nula - oběma: Ha! Michal Frohlich je Michal na Spirále. Je to jen nadržený schizorfrenik! To on přilezl aby upevnil své ego. Hlavně že popíral spojitost mezi ním a Michalem. 

Michal - oběma: Ha! Tolik objevů v jednom bodě! M. 

Obyčejná Nula - oběma: Ten jedinný bod je tvůj řitní otvor. Ale už nás nebaví se v něm šťourat. Smrdíš čímdál víc. Kde je ta tvá dýmka míru a ten rozjařený hlásek toho jež poznal Krista?! Dej si raději obklad na hlavu než začneš psát o svých komplexech. Čao hao ka ka o. 

Jirka - oběma: Drazí spolutrpící, uznávám, že v rámci propagace je prozření podmalováváno hrubostí, ale protože se to dá vyjádřit i jinak, berte mně, hluchého, slepého, totálně deprivovaného a studem zmírajícího jako doplněk Vašich zářných a skvělých zjevů. Prostě harmonie a soulad "muší být"... Jirka 

Obyčejná Nula - oběma: Hoj zářný zjeve, fosforeskující nádore na hřbetě červa-hlístu zvaného Michal. Brzy uzříte to kam směřujete. 

Jirka - Obyčejná Nula: No, napadá mne jediné, ale netuším, jak to říci jinak... To se člověk na něco upne... Už to mám: Do místa svíraného svěračovým svalem nezi svaly hýžďovými, kteréžto je i jedním s přímých průduchů toho sudu masa kostí a krve, nazývaného vzletně lidské tělo... Není to sice nejratší, ale jakous takous představu to dává, anebo ne? Jirka 

Obyčejná Nula - Jirka: Já nevím... Michal se snaží pořád něco žehlit. Světluška mu dala. Pořád mi píše. Dokonce má i mail velká oslí hlavička. Pošlu ho za Pavlíkem. Proč si to dělá? Stačí se zlomit... nech stožár před branou mu napíšu. 

Obyčejná Nula - Michal: Kolik těch majlů máš. Altamira, Oslí hlavička, Michal Frohlich... Měl by ses léčit na schízu. Pak se stavíme. 

Michal - Obyčejná Nula: Uvolnit se, nebýt chvilku ve střehu. Je to docela fajn. Pozvání jsi obdržel. Co s ním uděláš? To není moje věc. M. 

Obyčejná Nula - Michal: Ale já nejsem ve střehu. Proč bych se měl hlídat? Z čeho mít strach? Za co bojovat? Jediné co dělám je že tě odpálkovávám pryč. Dej si pauzu, a sjednoť se. Jinak si pořád jen prohlubuješ propast! Není co žehlit a není za co se mstít. Podívej se na ego jak se snaží. Pusť to... 

Michal - Obyčejná Nula: Ano, odpálkováváš? To není moje věc. Necítím se oddělený. Proto píšu, jen tak. Vidím. Co...? 

Obyčejná Nula - Michal: Proč se trápíš, raději by ses měl potopit než vstávat z bláta. Přiznej si to a nech ten stožár před branou! 

Michal - Obyčejná Nula: Doteky světla na okvětním lístku 

Obyčejná Nula - Michal: To vidím na spirále :-). A tak ti říkám dokud to nepolkneš co si zavařil tak žádný doteky nebudou.... sjednoť se. 

Michal - Obyčejná Nula: Až najdu to oddělené, sjednotím. Čestný pionýrský. 

Info: Kdo by to kdy řekl viz. ot.č. 53 a 55 že se Michal tak rozsype. Stačila na to malá Světluška. viz. Pasvil On Line I a II z promluvy č. 31. Nesatčí mu že bombarduje můj mail, ale i mé SMS. Další případ pro Petra Pavlíka. 
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