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OTÁZKY A ODPOVĚDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázka č.073  07.08. 2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: AHOJ, úvodem bych chtěl požádat, aby jsi následující řádky nebral jako pokus o dialog, ale návod k hlubšímu zamyšlení pro tebe. Nechci komentovat celý článek Stolice boží, protože by to zabralo několik stran, ale pouze několik posledních vět. 

Odpověď: 

AHOJ, úvodem bych chtěl požádat, aby jsi následující řádky nebral jako pokus o dialog, ale návod k hlubšímu zamyšlení pro tebe. 

Nemám zájem o zamyšlení ani hlubší ani plytké... docela si můžeme hrát že? Kdo to určí hluboké a plytké, a kdo potřebuje myslet a k čemu když o ten vhled nejde... radíš mi že se nemusím stahovat do ústraní atd... tak co vlastně radíš můj pokušiteli. Chceš mě zdokonalit? Toto kolečko na schovávanou už jsem rozřešil... ohrada bez brány... párkrát jsem ji obešel... každým krokem se kulisy mění dle toho čemu věříš a nikdo nepoznává že jde stále dokola ve svém snu... 

Nechci komentovat celý článek Stolice boží, protože by to zabralo několik stran, ale pouze několik posledních vět. 

Ten článek jsem napsal na popud otázek 61, 67 ale hlavně na č.70. Ty čtyři se mi sešly tak úžasně až z toho vznikl článek Stolice Boží. 

...Nyní se stahuji do ústraní a věnuji se praxi... 

Kdo se stahuje do ústraní? Pouze ego se domnívá, že rozhoduje, čemu se bude věnovat a čím se bude zabývat. 

Ten který se stahuje už se nevrátí... co mi je do toho čím se chce zabývat. 

...tak, abych byl schopen načerpat síly... 

K čemu může obyčejná nula potřebovat načerpat sílu - aby se stala jedničkou? 

Nenápadně to začíná... a není-li dům pevný brzy zhoří plamenem žádostí. Dosáhnout realizace v optimálních podmínkách je pohoda ale udržet ho v tomto zmatku myslících bytostí není jen tak. Minule nebylo zničeno semínko a ejhle jak silnější kořeny zapustilo... 

...a vidět do myslí praktikantů... 

Jejich mysl-tvoje mysl-tvoje slova. Ve skutečnosti je jen jedna mysl a ta náleží komu? 

Není žádná mysl... jen snění. Jak bys chtěl někomu pomoci když nevíš kde se ve svém snění nachází? 

...a pak dát užitečné konkrétní rady... 

Kdypak to pak? Na svatýho Dyndy? Kdo rozhoduje o tom, co je užitečné a co ne? Co je v tomto relativním světě konkrétní? 

Kdy jsi mi dal ty radu? Teď když to čtu nebo když jsi to psal? Co tě vedlo konkrétně mi napsat? 

A proč rady? Nestačila by 1 jediná rada, když je PRAVDA tak jednoduchá? 

Není žádná pravda, ani rádce, ani hlupák, ani soudce... Existence je ta pekelná složitost. 

...a taky aby mě nikdo neoblafnul tím že papouškuje nějaké vyčtené věci ze své mysli... 

Kdo by tě mohl oblafnout-jedině ty sám sebe sama. (To mám vyčtené z tvých promluv.) 

Byl jsem svědkem jak lze oblafnout Zenového Mistra. Když jsem mu dal vyčtenou odpověď uznal ji. Takový mistr napáchá víc škody než užitku. Avšak není žádný užitek ani škoda... mohl bych být lhostejný? Toto není otázka lásky ani soucitu... nic není mimo mne... rozumíš? Lidé zbytečně bloudí... v mém srdci vyvstává bolest... můžu utíkat... ale není důvod utíkat. Slunce rozevírá květy. Proč... co je tu pro co? Ale stejně tyhle řeči nikam nevedou. 

...To už umím celkem i teď a na dálku,ale ještě to není ono... 

Tak umíš to, nebo ne. Je v tom tvoje pochybnost. Sám si nevěříš. Je v tom naděje, že v budoucnu to bude lepší. Umíš to na 10%,nebo 90% a kdo to určuje, na kolik je to procent? Pokud je to na 50%, tak se v každém druhém případě pleteš! 

Nic neumím. Hraju si a matu se. Učit či neučit, pomoc či nepomoct... proč Buddha a Ježíš dělali to co ani nemuseli dělat? Každá věc má dvě strany... lesklá je jen ta nabízená... peklo to ví, upisující se ne. 

A opět, kdo to určuje, který případ je druhý-to znamená omyl? A na jakou dálku, když není ani blízko, ani daleko? 

Kde začíná omyl a kde končí poznávání? Nelze učinit chybu... ohlídni se... řetěz příčin a následků... každá volba vede do pekla. Spojení "Svobodná volba" vymyslel Lucifer! 

...Cítím, že mám ještě rezervy... 

Pouze ego si může myslet,že má ještě rezervy! 

Ego je ta rezerva na kterou všichni jedeme. 

...a proto budu prohlubovat svůj vhled... 

Není žádný svůj, můj, tvůj. Jedině ego se domnívá, že něco vlastní. Vhled je vhled a nemůže být málo hluboký, hlubší a ještě hlubší jako například studna, kterou prohloubit můžeš. 

Prima... jde vidět že jsi opravdu hledal... Jak hluboká může být studna když po nějakých 6300 km už kopeš do výšky? 

...V této zemi není mistra,.. 

Jak to můžeš vědět? Ty si myslíš, že opravdový mistr by reagoval na tyto promluvy? Kdo ví, nemluví!!! 

Já nepíšu pro mistra. Ale pro tebe. 

...který by vám řekl, kde jste a co máte konkrétně dělat... 

Zase vycházíš z iluze, že zde někdo je a že snová entita má něco udělat, aby se probudila. Probuď se prosím!!!!!!!!!!!!!! 

Tak se mnou zatřes pokud nespíš na druhé straně. Slovem to nejde... Jen naplnění se probouzejí. Mám už štěstí pokrk. 

...vzhledem k detailnímu pohledu na váš život... 

Není žádný váš život. Zjisti sám, komu patří všechny životy a co je to vlastně život? 

Zeptej se na ulici lidí, zajdi si na seminář hledajících, nebo do kláštera a pochopíš proč píšu. 

...a protože nejsou jasně vidoucí, napáchají nesmírné škody... 

Kdo ty škody napáchá? Komu je napáchá? Co je to škoda? Kdo určuje, co je a co není škoda? A vůbec, k čemu tu mnoha slov?! ČAU JAREK 

Chceš snad sám říct... ŠKODA slov? :-) 

Hele jsi dobrej. Vidíš již příčiny a ego dokážeš rozeznat i podle jemných nitek. Avšak můžeš mne soudit jen podle toho co jsem napsal pro lidi... tobě bych napsal něco jiného... ale to všechno přijde. Šel jsem na to oklikou. Ale objevil jsem geniální věc. Nyní se mi rýsuje knížečka, malinká zdarma. Nebudu se již s nikým přít. Mám recept na dosažení nedosažitelného. Až to sepíšu vydám to a pak bude s filozofy konec, neboť jakmile zažije člověk jedinný záblesk toho co jsem tak pracně logicky vysvětloval a k čemu jsem vedl čtenáře... všechna ty likvidace mýtických blafů a vyvažování pohledů i zdruhé strany na ně... všechny ty knihy i tyto stránky pak padnou v prach... tak malá věc změní celý svět. Proto to neuspěchávám... 

PS: Kdyby ses chtěl setkat dej vědět Jirkovi... 

Obyčejná Nula 

***

AHOJ, 

HELE jsi dobrej. 

Ještě že jsi nenapsal HELE VOLE. Nemám rád slovo HELE. 

HELE, HELE, HELE 1000 x HELE. Jak jsi na tom teď? HELE je tedy první krok trnité cesty. 

Vůbec mně nedělá dobře, když mě někdo chválí. Chvála mně byla vždy lhostejná. Ať to bylo ve škole, nebo jinde. 

Hmmm... přečti si to po sobě ještě jednou a řekni mi, jak to s tou chválou u tebe vůbec je. Zřejmě je nelhostejně lhostejná někomu kdo se jí bojí. 

VIDÍŠ již příčiny a ego dokážeš rozeznat. 

Není žádná příčina, ani následek, není žádné ego ani... 

Slovně ti to jde, jen trochu praxe tady bude potřeba k realizaci. 

Vůbec tě nechci soudit. Bylo to všechno v dobrém. 

To nic. I tak si drobíš do hnízda zcela sám. 

A teď k věci. Setkání připlyne v pravý "čas". 

To je vždy jenom teď. 

Nevylučuji, že to může být příští týden, nebo za měsíc. Pro mne není problém přijet kamkoliv, ale nevím kam, za kým a už vůbec neznám žádného Jirku, ani nikoho druhého, který by znal tebe, takže potřebuji, aby jsi byl konkrétnější. ZDAREC Jarek 

Jirka je na těchto stránkách jen jeden. Ale dobře. Napiš odkud teda jsi. Občas jsme i s Jirkou mobilní a mohli bysme se setkat někde uprostřed cesty. Jinak pokud bys byl z Prahy tak nepotřebujeme ani auto. Takže zatím. 
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