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Vytváøení blahobytu není jenom profesní schopnost, ale také moudrost rozumìt cestám univerza. Musíte se nauèit urèitým
zákonùm, které v životì ovlivòují lidský osud.......
Sri Bhagavan: Vytváøení blahobytu není jenom profesní schopnost, ale také moudrost rozumìt cestám univerza. Musíte se
nauèit urèitým zákonùm, které v životì ovlivòují lidský osud. Fyzický vesmír je øízen zákony fyziky, jako je gravitace, pøièemž
mentální a duchovní vesmír je øízen duchovními zákony. Když tyto zákony neznáte, zažijete pøekážky pøi pokroku na
va&scaron;í životní cestì. Jedním ze zákonù je zákon správného vnímání. Když va&scaron;e vnímání univerza je
mechanické a neživotné, tak univerzum pro vás bude takové. Když ale, va&scaron;e vnímání je, že univerzum je živoucí
jednota, vnímající bytost, vstupujete do svìta možností, obrovských možností. Žijete skuteènì v univerzu, které vám odpovídá.
Univerzum je èisté vìdomí. Vy jste vìdomí. V&scaron;echno co je, je vìdomí. Vìdomí je schopné vnímat. Co øíká toto vìdomí?
Øíká ,,projevuji va&scaron;e vnímání&ldquo;. Øíká ,,jsem to&ldquo;. ,,To&ldquo; odkazuje na va&scaron;e vnímání.
,,Já&ldquo; odkazuje na vìdomí. Vìdomí je jako oceán. Vnímání/pøedstavy jsou jako vlny, které se na oceánu vynoøí a
ustanou. Když va&scaron;e vnímání/pøedstavy øeknou, že díky finanèní krizi zde není žádný nadbytek, øekne vnímavé
univerzum ,,tak to bude&ldquo; a vy zažijete nedostatek. Když pøijmete nìjakou negativní pøedstavu, že je &scaron;patná
doba, že svìt je pro vás nebezpeèný a nejistý, pak budete v napìtí a ne&scaron;•astní, což se zase bude manifestovat v
problematické situaci ve va&scaron;em životì. Když je va&scaron;e vnímání/pøedstava jiná, že je v&scaron;ude nadbytek,
univerzum dá &scaron;tìdøe své poklady a je jedno, jaké jsou vnìj&scaron;í podmínky. Vzpomeòte si, že velký vùdce má
velké pøedstavy, které udržuje vysoko a tím vytváøí výjimeènou realitu. Sklenice mùže být vidìna jako poloprázdná nebo
jako poloplná. Nejsou žádné skuteènosti, jen tyto pøedpoklady. Nechte mne vyprávìt jeden pøíbìh, abyste porozumìli síle
pøedstavy/vnímání:

Jeden slepý muž si vydìlává na ulici tím, že prodává hamburgry. Jak tomu náhoda chtìla, bìžel jeho obchod velmi dobøe a
umožnila mu vybudovat obchod. Po celou dobu byl jeho obchod v rozkvìtu a vybudoval celý øetìzec obchodù a zamìstnával
také nìkolik lidí. Když byl ozáøen &scaron;tìstím, pøi&scaron;el jeho syn nazpìt, když dokonèil univerzitní studia. A øekl:,,Otèe,
ty neví&scaron;, co se dnes ve svìtì dìje? Je tady hospodáøská recese&ldquo; Otec se zeptal: ,,synu, co to znamená
hospodáøská recese?&ldquo; Syn mu vysvìtlil, jak lidé ztrácejí práci a obchody jsou neúspì&scaron;né. Podle rad
svého syna zkrátil výdaje, dovolil tento starý muž, aby &scaron;la kvalita dolù, aby tak u&scaron;etøil peníze. S tím, jak
&scaron;la kvalita dolù, &scaron;el dolù také jeho obchod a ten starý muž si myslel, že bude lep&scaron;í, když nìkteré
obchody uzavøe. O co ménì pøicházelo hotovosti, o to vìt&scaron;í moudrost na&scaron;el v návrhu svého syna a
&scaron;el s kvalitou je&scaron;tì více dolù. Bylo více zlostných zákazníkù a více obchodù bylo uzavøeno. Nakonec zùstal
starý muž v jednom skromném obchodì, který zbyl. Starý muž øíkal hrdì svým sousedùm:,,Mùj syn mìl pravdu. Celý svìt prochází
recesí&ldquo;. Ten chudý muž uvìøil svému synovi.
Tedy, pøíbìh vám nenavrhuje, abyste ignorovali to co se kolem vás dìje. Ale, aby jste mìli moudrost uvidìt, že va&scaron;e
emoce vznikají na základì va&scaron;ich pøedstav/vnímání. Na základì va&scaron;ich pøedstav/vnímání vznikají
va&scaron;e rozhodnutí a na základì va&scaron;ich pøedstav/vnímání vznikají èiny. Na základì va&scaron;ich
pøedstav/vnímání vzniká vá&scaron; osud
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