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&Scaron;ri Bhagavan: Podívej se, centrálním uèením v této práci zní:,,nemožnost zmìny tì musí
zasáhnout/udeøit.&ldquo;.....
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Nikdo se nemùže zmìnit. Jak se mùže&scaron; zmìnit? Jak se žárlivost mùže stát ne-žárlivostí? Jak se zloba mùže stát
láskou? Nic z toho není možné. Ztrácí&scaron; èas tím, že zkou&scaron;í&scaron;, být nìèím, èím nemùže&scaron; nikdy být. Je
to nemožné. Nemùže&scaron; se zmìnit. A to tì musí zasáhnout jako tuna cihel. Co se stane potom?
Vezmìme, v tvé ulici je jeden rváè, tam kde bydlí&scaron; a ty ho nemùže&scaron; pøemoci. Co bys udìlal? On je hrozný
chlápek, ty nemá&scaron; sílu a také kontakty nebo vliv ho pøemoci. Co bys udìlal? Spøátelit se s ním. To je
v&scaron;echno. Kup nìjaké kokosové oøechy (v Indii jsou kokosové oøechy vyhledávanou laskominou), nìjaké vìnce
z kvìtin (používají se v Indii k uvítání), povìs mu je, padni mu k nohám a øekni:,,ty jsi tak milý,&ldquo; A uvidí&scaron;, že ho to
potì&scaron;í a nebude tì obtìžovat.
to samé platí pro tvoje strachy, vztek, žárlivost a nenávist. Jsou tady. Jsou tady od pradávna. Co je tady, je
jednodu&scaron;e mysl. Ne ,,tvoje&ldquo; mysl, ,,jeho&ldquo; mysl nebo ,,její&ldquo; mysl. Je to lidská mysl, mysl lidí. Je
prastará. Není to tvùj strach, mùj strach nebo jeho strach. Ne-je to strach, vztek, žárlivost. To jsou vlastnosti lidské
mysli. A k tomu platí: nemùže&scaron; se jim postavit. Když to jednou pozná&scaron;, že s nimi nemùže&scaron; nic udìlat (že
tyto vlastnosti nemùže&scaron; zmìnit), pak bude&scaron; jejich kamarád. Jsou jednodu&scaron;e tady-a ty jsi tady. To je
v&scaron;echno. Žádný problém. Ale když pøed nimi zaène&scaron; utíkat, nebo když zaène&scaron; proti nim bojovat, pak
z toho bude problém. A ty nemùže&scaron; vyhrát proti svojí žárlivosti nebo nenávisti. Bude&scaron; prohrávajícím. Ty je
mùže&scaron; možná kontrolovat, ale bude&scaron; z toho nemocný. Neexistuje žádná možnost s tím nebo nìco proti tomu
udìlat. Je to jako dech, jako zažívací systém, jako imunitní systém. Je to jednodu&scaron;e tady. To je v&scaron;echno.
Nech to být. Není to žádný problém.
Dokonce když jsi probuzený: nìkdy, když je tady zlost nebo nìco takového, pøi osvícení už to obtìžovat nebude. Ví se, že je to tad
Proto øíkáme: tvoje my&scaron;lenky nejsou tvoje my&scaron;lenky. Tvoje my&scaron;lenky cestují. Ty žije&scaron;
v my&scaron;lenkové sféøe. Ty nejsi tìmi my&scaron;lenkami. Tvoje zloba mùže náhle pøijít, náhle se mùže objevit
žárlivost, cokoliv mùže pøijít. Nech to pøijít, co má být.
Tak jako teèe øeka. V&scaron;echny druhy vìcí teèou v øece. Teèe dál a ty to pozoruje&scaron;. To je v&scaron;echno.
Dokonce když jsi probuzený, když jsi osvícený, budou v&scaron;echny my&scaron;lenky cestovat. Existují okamžiky, kdy zde
nejsou žádné my&scaron;lenky a jsou okamžiky, kdy zde my&scaron;lenky jsou, ale ty s tím nemá&scaron; nic
spoleèného. Pøicházejí a odcházejí. Jediný rozdíl je: ty (jako neprobuzený) bude&scaron; my&scaron;lenky následovat.
Osvícený èlovìk je nenásleduje. Ony pøicházejí, odcházejí, pøipravené na dal&scaron;í. To je v&scaron;echno. Ty to ale
pøece nedìlá&scaron;: bude&scaron; je (jako neprobuzený) pronásledovat.
V&scaron;echny vìci jsou pìkné, když se poslouchají. Je&scaron;tì než probudíme kundalini (energie, která proudí páteøí) a
aktivujeme èakry. Musí se èakry se otáèet urèitou rychlostí, jsou spínaèem k mozku. Každá èakra kontroluje urèitou èást
mozku. Když èakry aktivujeme, pak je aktivována ta èást mozku nebo je uzavøena. Na&scaron;e práce je neurobiologickou prací. Pracuje pøímo na mozku, pøes èakry a používáme kundalini.
Univerzita v Pensylvánii (USA) na tomto tématu pracovala(dìlala výzkum) a pøi&scaron;li na to, že dokonce roky
meditování neotevøe urèité oblasti mozku. Ale jedna jediná Dik&scaron;a tyto oblasti mozku otevøe. jednodu&scaron;e
jedna jediná Dik&scaron;a. Tak to funguje.
Proto doufáme, že se po roce 2012 vìci budou pohybovat kupøedu a jedinì na se pøipravujeme. Tímto zpùsobem neseme
lidstvo (k pokroku), nebo• lidstvo by samo sebe znièilo.

(z nìmèiny pøeložil Jan Bìhùnek)
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