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Otázka: Zdravicko, narazil jsem na vase stranky na netu. Mam nekolik zvedavych otazek, venujete mi prosim chvilku? Pisete ze deti jsou v nirvane, ale jak to, ze z deti jsou pak dospeli, kteri v nirvane nejsou? J. S. 

Odpověď: 

Zdravicko, narazil jsem na vase stranky na netu. Mam nekolik zvedavych otazek, venujete mi prosim chvilku? 

A proč by ne? 

Pisete ze deti jsou v nirvane, ale jak to, ze z deti jsou pak dospeli, kteri v nirvane nejsou? 

Ono se to má jako s divákem a televizí. Když je děj nudný víme že jde jen o film. Ale když nás to vtáhne, třeba jako možnost si v tom zahrát, být se všemi slastmi i strastmi tak po čase zapomeneme že jsme jen diváci své mysli. Je to jako s uragánem. Ve středu je klid, ale na venku je bouře emocí myšlenek a pocitů. No a právě chtění si užít nějaký dobrý pocit nás nutí stále roztáčet karmu znovuzrozování. A tedy film pokračuje a uragán nás mele na okraji. Ale dítě je meditativní. Je svědek... neví... nemá ještě já a proto netrpí. Každý dospělý se snaží ulovit nějaký ten pocit, a tedy je otrokem vlastního chtění. A tam kde je chtění nemů§že být nirvána, protože tu stále k ní něco chybí. Ale co je chtění? Je to jen myšlenka, nespokojenost, vědění o zdánlivě lepším pocitu... spojené s logicky uvažující myslí. Víc = zase o něco lepší pocit. No a tak je to zakleté. Cesta vede zpět neztotožňovat se se svou myslí a navrátit se do pozice pouhého svědka své mysli. Pak všechna energie která visela v myšlenkách a starostech, ve vědění atd. Se vrátí ke zdroji a člověk je nevyčerpatelný... 

Neni pak nirvana taky jen takovy labilni stav mysli, kdyz staci nekolik let snove reality a clovek z nirvany vyleze (respektive ztrati vnimani praveho stavu nebo jak to jinak rict) ? 

Nirvána je jen slovo. To o čem se nedá mluvit je mimo dosah mysli. Neboť tam kde má mysl hlavní slovo nemůže být nirvána. Nirvána sestoupí hned jakmile se odloží já. Tedy v podstatě hromada myšlenek, vzpomínek a pocitů tvořící v mysli představu jakési nenasytné individuality. Takže nerad bych spekuloval slovně, páč myslí se to stejně uchopit nedá. Chtěl jsem napsat knížečku, ale to padá. Konec slov. Založím takovou malou školu, kde když člověk neodpoví na otázku spojenou s vlastní praxí, neposune se dál. Tak ten který hledá poctivě postoupí opravdu. Ale ten který jen intelektuálně sbírá potvrzení nepostoupí vůbec dokud nezačně skutečně praktikovat. Škola bude mít jak část teoretickou tedy odhalování příčin a následků toho co způsobuje trápení a jednak praktickou kde budou postupy a návody aby se co nejdříve realizoval záblesk své vlastní přirozenosti. 

Mno a druhe zamysleni se tyka prace a konani dobra. Pokud je vsechno jen snove (neco jako ve filmu Matrix) pak samozrejme nema konani dobra vyznam. 

Proč se musí něco konat? To je klíč. 

Ovsem kdyby si vsichni zacli najednou hrat a meditovat a pokud by rychle nedosli osviceni, umreli by hlady a nejspis se narodili znovu. 

Rodí se jen ego. Rozpuštěním ega je konec znovuzrozování. Stačí vědět na čem ego staví a pak mu to sebrat ignorací. 

Takze bych rekl ze prace a civilizace neni az tak spatna i pres svou relativni hodnotu a ostanich chyby. S pozdravem J. S. 

Vše má svůj účel. Bez účelu by nebylo bytí. Kdo zná ten účel brzy ukončí pouť znovuzrozování. Civilizace je tu jen kvůli tobě... kdybys nebyl ty, nebyli by ani tví rodiče. 
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*** 

Ahoj Obycejna Nulo, sice nevim jestli tam na druhem konci dratu jeste ses, ale pokud nahodou ano, tak toho vyuziji k dalsim otazkam. Cet sem zas dalsi kousky z tveho site a musim rict, ze s nekteryma vecma souhlasim a souhlasi i s budhovym ucenim ci zenem tak, jak to chapu. Opet bych se zeptal jak vidis nirvanu, nekde jsi rikal ze zvirata jsou v nirvane, ale s tim nesouhlasim. Zvirata jednaji ve srovnani s lidmi vice pudove, ale taky podlehaji strachu a jsou vybirava. Treba takovej rozmazlenej pes se chova presne jako chtiva lidska mysl, nebo takovy ptaci, jak dokazi byt vyplaseni z neznameho, kdyz prijde zatmeni slunce... 

Se mnou souhlasy ani nesouhlasy nic nedělají. Pracuji stále na vnitřním. Zaměř svou pozornost od vnějších věcí k vnitřním a ubude ti otázek i starostí. Spekuluje jen mysl. Ale když je mysl ticho nebo nemá hlavní slovo pak je vše jasné. Nemá cenu se dohadovat. Zvířata jsou v tobě. Najdi je splyň s nimi a pak dostaneš odpověď se kterou není možné ani souhlasit ani nesouhlasit. To bude skutečná pravda. 

Dalsi veci kterou v tvem vykladu nechapu je ten Buh & Dabel v jednom, kdyz mu tolik zalezi abychom nevedome snili nas sen proc nezavede poradnou systemovou kontrolu a likvidaci tech co uz snit nechcou. 

Ale on nemá důvod. Proč by si měl z lidí dělat starosti? On ty starosti hodil na ně a dal jim svobodnou volbu. No a lidé se snaží něco vyřešit a tak to celé universum existuje aniž by on musel máknout. On je jen uctíván. 

Kdyby na Budhu spadl strom, nebo do nej prastil blesk neotocil by kolem Dharmy, kdyby te prejelo auto nenapsal by jsi sve stranky (pokud jsi opravdu osviceny nebo jak to rict) a tim by dalsi lidi meli mensi sanci k probuzeni. Navic by pak podle tveho vykladu onomu buricovi zase slo dat reset a do noveho zivota by sel zase tupej a s nadsenim... .) S pozdravem J. S. 

Kdyby... není skutečnost. Proč se trápit kdyby? Opakuji že souhlasy ani nesouhlasy se mě nedotýkají... při správné praxi a pozorování vnitřního... brzy takové povrchní nicotiny odpadnou... proč snít? K čemu je dobré převalovat v hlavě ty prázdné slova? Jaký to může mít efekt? Proč myslíme? Zkus to najít. Kdo je ten kdo myslí se ptej... a najednou mysl nebude tebou ale bude jen televizí a ty divákem. Pak tě myšlenky nebudou zajímat. Je to jako halabala kecy politiků... a uvnitř doma v křesílku je od nich klid. 

Obyčejná Nula 

***

Nazdarek Obycejna Nulo, tak dik za odpovedi. Vis tim jak sem psal ze s necim na tvych strankach souhlasim a s necim ne sem chtel rict, ze se s necim shoduje moje zkusenost. Nesoudil jsem tve stranky (uz sem si odvyk rikat ten ma pravdu a ten ne, pokud se nejedna o matematicke vzorce ;) Treba ta vec o hranicich a z nich pochazejicich strachach a tak... Jak jsi mi naznacoval, ze moc premyslim, tak o tom vim, je to jedno z mych lpeni. Zda se mi ze nejsem jeste schopen odhodit vsechno premysleni, a uchopovani veci a pojmu mysli. Nerad bych skoncil jako clovek ktery si vypestuji roli osviceneho a pritom bude slouzit jen svemu egu. Takze delam spis male opatrne krucky... Ono to casem prijde. (mozna casem zjistim ze i toto je lpeni ale takovej uz je zivot ;) Jo a co si myslis o tom, ze nektere lpeni clovek musi prozit nez zjisti ze je iluzorni a stesti neprinese. Napr. pribeh jednoho ucitele, kterej se nemohl nijak zbavit chuti na sladke nez ze si koupil hromadu cukrovi a precpal se. Tak se mej blaze ;) JS 

No ja znam x pribehu tech kteri na premysleni skoncili v blazinci. Nakonec budes chtit uchopit mysli neuchopitelne.... to bude pruser. Mysl sy vse dokaze hezky oduvodnit. Jojo parkrat jsem toho byl svedekm i sam na sobe. Je tak mazana a vychytrala... ze argumenty pro to sve lpeni se vylovi behem par vterin v takove skvele a uhlazene podobe jako tady predvadis zrovna ty. 
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Hoj 0, to bych nerek, ze bych se nekdy snazil mysli uchopit neuchopitelne, duchovni megaloman nejsem. :-) Mozna klickuju, mozna se klamu, mozna ne, uvidim... Jeste by me zajimal tvuj nazor na jednu vec: dost sem se jednu dobu venoval meditaci, na prazdno a zneosobnovani a jednou se mi stalo ze sem pri meditaci moh vstoupit do neceho jako je svetlo, ale citil sem ze bych se tam nejak ztratil, jako ze bych v tom nebyl schopen rozlisovat z cehoz sem dostal strach. Povis mi k tomu neco? Hezky den preje J.S. 

Dostal jsi strach, protože jsi nepostupoval správně. Znám způsob jak se ztratit beze strachu. Ale k tomu je nutná předehra. O té se budu zmiňovat až v praktické části. KDyž to napoprvé nevyjde, jako se to stalo tobě, pak je to móc a moc těžký... ego se obrní a je to velký ořech. 
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Zdravicko, takze to ztraceni se je ten "cil" ? Jde mi hlavne o to rozliseni, mit schopnost poznat jednotlive formy. Pokud vim je to jedna z budhovych moudrosti (tusim ze se ji rika vsepronikava). A treba extaze krestanskych svetcu, kdy prestali vnimat okoli nejsou povazovany za konecny stav osviceni. Ja ;) *** 

Formy poznává jen mysl. A protože ona může fungovat jen na formách, je to o velkem pekle pokud jsi s ní ztotožněn. Extáze nejsou projevy ztracení se. To jsou teprve projevy nalezení se. Pak je to muí odhodit a ztratit se jako to udělal Kristus. 
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Ahoj 0, mam otazku uz jsi rekl sve zene/pritelkyni, ze na ni nelpis? Ze je ti jedno jestli s tebou je a jak ji je? A pokud jo co ona na to? Jarda 

Spadl ji kámen ze srdce. Cítí se mnohem svobodnijší a náš vztah to jen utužuje... když si každý muže dilat co chce... toeba i nevira... to je pak nevira ani nemožná... prosti už to není zakázané ovoce... elovik je volný i v kleci. 

Neznáš poítelkyni :-) tvrdí že láska neexistuje... takže je to v poho. 

Obyčejná Nula 

*** 

Nazdarek, mno jo ty zijes s lamou to je pak lehky ;) A chces rict ze nevera neni mozna? Ja bych si dokazal predstavit neveru i kdyz to nema prichut zakazaneho ovoce. Ale nadruhou stranu mam dojem ze meditace zrovna moc sexualni chuti nesvedci. Clovek je tak nejak spokojenej a nema potrebu sexu. Jarda 

Ale taky se mu nebrání :-). Je spokojenej i v sexu. Je to jen další hra. 
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*** 

Nazdarek Jasne navic braneni se sexu je dalsi maskovane lpeni. (pokud to neni maskovana zavislost ;)) Jinak jak prozivas ty bezny den, prozivas nekdy vztek, strach atd...? 

Vztek a strach vznikají stále ze stejné příčiny. A to je posuzování a odmítání tohoto okamžiku. Když zmizí příčina vztek ani strach nevznikají... spíš se tebe nedotákají. Možná přijdou ale jsou bez síly... nic to s tebou neudělá. V podstatě budeš v nirváně ikdyž se budeš třást strachem... nebo když s ebudež vztekat. Cesta vede vždy do středu. Přijmi strach, přijmi vztek. PRoč se bpojíš vyvztekat? Proč se bojíš strachu? Ponoř se do toho a ve středu najdeš překvápko. 

A jak bys charakterizoval rozdil mezi nirvanou a deliriem? Nestacilo by podle tveho pojeti nirvany male deti zmrazit, izolovat od okolniho sveta a pak by byly vecne v nirvane? Jarda 

Nirvána neexistuje. Existuje jen stav "bez posouzení tady a teď" tedy nic zvláštního. Není okamžiku kdy by nebyl nikdo v ráji. Ale ten jež posuzuje svůj stav z výmysly načerpanými pyšnícími se pávy duchovními ten vytváří své peklo. A delirium je posouzení tady a teď vůči někdy jindy. Extáze je taky delirium, radost je taky delírium, utrpení a nirvána taky. Dokud je tu prožívající a prožívané je to vždy delirium. 

Malé děti neví o ráji... nejprve musíme ztratit aby jsme mohli nalézt. Nicméně jsou to jen spekulativní otázky, které nikam nevedou páč tvá pozornost je zaměřena na okolí (ještě k tomu iluzorní) místo na sebe samu. Nemrhej energii na spekluace. A raději ji uvolni z myšlenek ať se vrátí ke zdroji. 
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Nazdar 0, Tak dik za rady, hmm poucovani ti de hezky. Jen me udivuje o mocny jak jsi dokonale odhalil mou mysl, muj pristum k zivotu atd... :) Hmm, tak si hezky mesiasuj dal. Nejsem z lidi kteri si nechaji od kohokoliv kecat do zivota. Pa Jarda 

A kdo ti nakecal aby sis od nikoho nenechal do života kecat? To já si nechám klidně kecat do všeho. Takže mockrát děkuji. A měj se moc hezky. 
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Hoj, tak ty si nechas kecat do vseho? ;) Nebo spis si akorat vyslechnes ostatni nazory a delas co uznas za vhodne? A ten kdo mi to nakecal, mno toho nejspis nejznas. ;) Pa Jarda 

Bubliky... bubl. Marnění... ok... tak za koho to vlastně bojuješ? Já jsem už odhodil zbraně... 
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Ahoj, Hehe, proc myslis, ze bojuju? Jarda 

A zase boj. 
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Cau 0, preqapil si me, uz sem si myslel, ze jsi jen clobrda co si vytvoril v mysli paralelni vesmir a ted jej propaguje. Mam zajem zkusit tu tvou novou verzi skoly, jak pises ze se budes ptat a my odpovidat. Nenasel sem tam nic blizsiho. Mej se jak chces ;))) Jarda 

Já už nic nevytvářím... ani do té školy se mi nechce. Udělám ji jen proto aby bylo vidět jak jsou lidé duchovní slepí. 
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Ahoj, Hmm, takze to je jediny smysl tve skoly? 

Ono ta škola nemá smysl... pouze už je... co z toho vzejede... to se ukáže. Záleží na tazatelích... 
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