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Recept proti otázkám od Slepého Osla

1) Bedlivé zkoumání toho, co je otázka.

2) Bedlivé zkoumání toho, proč, z čeho, jak a kde vzniká otázka.

3) Bedlivé zkoumání toho, kdo je tím tázajícím a na co se vlastně ptá.

4) Bedlivé zkoumání toho, co se děje s otázkou po obdržení odpovědi.

Tak oddaný praktikant dosahuje vhledu jimiž proniká za všechny otázky světa. Nemá-li již praktikant otázek... pak obdržel pravou odpověď... a více již nehladoví. Intelektuální utrpení skončilo... vypuká smích nad absurdností všeho minulého snažení a hledání. Sen skončil... čas se zastavil, žádné hledání nikdy nebylo a není už ani možné.

Proto než vyslovíte svou otázku, chci od vás slyšet odpovědi na ty čtyři body. Uvádějte je tedy vždy na začátku svého e-mailu. A teprve pak se s vámi budu bavit. To bude cena, kterou požaduji od vás... jinak bych se mohl roztrhat a vám by se nijak neulehčilo. Vaše odpovědi mi sami prozradí co jste už prohlédli. Ono sama vaše otázka nemá vůbec žádný význam... ani odpověď na ni nemá význam... vůbec nic se tím nevyřeší... opravdu ne... je to jako byste do cedníku nabírali vodu... a chtěli jste se z něj napít... a tak žádná slova nikdy nemohou uspokojit hlad. Slovo "oběd"... nikoho ještě nenasytilo! Otázka je jen následek hladu... ale jaká je jeho příčina? Je jen jediné řešení... odstranit příčinu... dojít až ke kořenu, ze kterého vyrůstají všechny otázky. A podstatu jak na to jsem uvedl v receptu. Ode mě nic zadarmo nedostanete! Nikdo jiný než vhled vám nemůže dát odpověď... odpověď od jiných nikdy neuhasí ten žár. Faleš si kupujete, ale sami víte, že ač jste již přečetli mnoho knih a slyšeli mnoho slov... hlad máte stále... vždyť vy obdivujete lidi, co ve vás dokáží vytvořit velkou otázku! No a věda filozofie... všechno vědění... to je jen hra s velkými otázkami... a zdánlivými odpověďmi, jež nejsou stále uspokojivé... Ba co více... otázky se narůstajícím "věděním" jen množí... kolik let se už bádá studuje a píše a nic se definitivně nezodpovědělo... začněte od kořene jinak to nebude brát konce... Vaše otázky dosahují i milióny světelných mil daleko... pohybují se v miliónech roků dopředu i vzad... no tak to se holt budete muset daleko vracet ke zdroji toho všeho!
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