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OTÁZKY A ODPOVĚDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázka č.077  07.08. 2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: A proč Sráči za obozor nevletíš, a Velkého spáče nevzbudíš, kdyby přestal spát - už nikdy nemusel by srát. Na to nemáš? A raději koberec prachovkou klepáš? hihihi 

Odpověď: Ani Buddha na to neměl ani Kristus na to neměl. Nikdo to za tebe neudělá... jak jsi na tom ty v tomto snu? Snad nejsi ten prach z toho koberce? klep klep hepšíík 
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Jsem koberec, prach, prachovka i ten vůl co sní mlátí. 

To se teda máš... co takhle nebýt vůbec ničím. 

Můj "životní" vývoj : "Byl jsem" hovno které vysral racek a já ho za to míval rád - myslel jsem si, že mě má taky rád :-). Pak jsem byl hovno které vysral racek a já ho za to nemíval rád - myslel jsem si, že mě nemá taky rád :-). Teď jsem hovno které ví že racek (na) mě sere :-) Vím že přemýšlet o rackovi je zbytečné - jak by hovno mohlo kamarádit s rackem? I kdybych se mu vnutilo do pohledu - s nezájmem mě přehlédne. Zato TEN hajzl se na mě móóc těší - už se těší na tu slast až mě spláchne. Jsem jen hovno které neumí ze hry ven protože splachovací hajzl na mě stále myslí. 

O čem že se bavíme? Pokud o hovně... tak to nemá potřebu nic konat a klidně jen smrdí tak až ho někdo spláchne pod kytičky. Hovno je spokojené nemá totiž vědomí "já". Až tedy přestaneš být kobercem, prachovkou i tím volem... a poznáš hovno z blízka pak se budeš tomu všemu jen smát a osobně... sobě vlastním způsobem si zasmrdíš beze studu. 

Rady od hovna : Tvoje snaha je hezká ale sám víš že pouze posuneš status quo - spachovací hajzl na tebe stále myslí. 

Má pořád hlad pokud existuješ ty. To ty ať se maskuje jakkoliv se musí nakonec spláchnout. Takže vylez! 

NEMÁŠ co bys zachránil! To co děláš, děláš pro sebe. 

Prima postřeh... ale nakonec není žádné sebe... a tak je tedy vše jen fantasmagorický sen touhy být. 

Můžeš ovlivnit děj filmu ale hlavní promítačku nezastavíš. Můžeš jen přestat hrát roli ale film poběží se svou zrůdnou dokonalostí dál. Musel bys dokázat vytvořit takový děj abys odradil VŠECHNY diváky. 

Tak to mě nezajímá. Ať se dívají... stačí když zmizí touha být, pak odpadá touha aby to zítra všechno bylo lepší na tom světě a pak odpadá touha měnit, zasahovat a učit a pak je již kořen konání vymýcen acelá karma spláchnuta. Čeká se na poslední spláchnutí. Kdybych je odradil... měli by touhu dívat se na lepší film. Stačí zlikvidovat semínko všech tužeb, které v podstatě ani neexistuje jen prohlédnout iluzi ega. Cokoliv jiného uděláš, uděláš jen pro něj. Lze k tomu využít i druhé... a pokud vidíš druhé vůbec nejsi osvobozen... tak jako mesiáš není. Ale cesta vede ještě dál za mesiáše, spasitele, gurua. Ťuk! Už je ráno. 

Každou vteřinu jsou srána další hovna různých velikostí složení a tvarů.... ale jsou to pořád jenom hovna - kdo by si snimi chtěl hrát? Přeji hezký den :-)) Gogo 

Jo od tebe to sedí. Jsi celý zamazaný od... jdi se nejprve umýt. 
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