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Sri Bhagavan: V&scaron;e, co mùže&scaron; dìlat, je dívat se, co je v tobì. V první øadì neví&scaron;, co je v tobì, protože jsi
v&scaron;echny roky pøedtím utíkal......

Sri Bhagavan: V&scaron;e, co mùže&scaron; dìlat, je dívat se, co je v tobì. V první øadì neví&scaron;, co je v tobì, protože jsi
v&scaron;echny roky pøedtím utíkal. V&scaron;ude nachází&scaron; pouze ,,JÁ". Takže to ví&scaron;. To je nepøímý zpùsob
poznání. Skuteènì se na to podívat, je pak ale bolestivé. Dívat se na závistivé, žárlivé,ustra&scaron;ené
my&scaron;lenky na úzkostné my&scaron;lenky není až tak pøíjemný prožitek. Neustále pøed tím utíká&scaron;. To je jediný
problém, o který se stará Bùh.
Protože Vám øíkáme-otoè se, èel tomu,dívej se na to.
Možná øekne&scaron;: dobrá zkusím to .Nejprve to bude velmi tìžké, ale pak si brzy uvìdomí&scaron;, že je to velice
lákavé. Ve skuteènosti je velice hezké-vidìt.
Protože když vidí&scaron; svou temnìj&scaron;í, negativní stránku, tak pøestane&scaron; odsuzovat, protože bude&scaron;
vìdìt, že je to pravda. A spoleènì s tím pøijde také radost. A s tou radostí brzy objeví&scaron;, že zde je úplná absence
konfliktu.
Ne že by tvá negativní stránka zmizela, nepøestane&scaron; být žárlivý, zlostný, bojácný ne, ne, ne, ne, nic z toho.
Poprvé ve svém životì bude&scaron; schopen øíci: ano, to jsem já, nestydím se za to, to je ta jediná pravda. Jsem
pravdivý. Tehdy udìlá&scaron; první krok ve své spiritualitì a to je také poslední krok. Pak je v&scaron;e automatické,
žádný Guru, žádné uèení není potøeba. V&scaron;e je automatické.
Myslí&scaron; si, že je NÌCO, co by si mohl udìlat, aby ses ,,tam" dostal .Nemùže&scaron; udìlat NIC, aby ses ,,tam" dostal!
Pokud jsi žárlivý, nepøestane&scaron; být žárlivý! Pokud si bojácný èlovìk, nestane&scaron; se odvážným jako lev! Pokud
má&scaron; deprese, nedostane&scaron; se do euforie. Nemùže&scaron; se zmìnit! Snaž se, jak chce&scaron;,
nemùže&scaron; se zmìnit!
Takže jaké je tady uèení? Uèení øíká: NEMÙŽE&Scaron; SE ZMÌNIT A NENÍ POTØEBA SE ZMÌNIT,PROTOŽE SI BYL TAK
STVOØEN, JSI TÍM!
To je v&scaron;e a to je jediné uèení. Tudíž pøijme&scaron;-AHA nemùžu se zmìnit, tak co mám dìlat? NIC.
A není na tom nic &scaron;patného, protože si byl tak stvoøen. Nestvoøil ses sám. Bùh tì takové stvoøil a mìl k tomu nìjaký
dùvod! A tak je zde úplné pøijetí.Jestliže pøijme&scaron;, co je v tobì, to je MEDITACE! To je SADHANA. To je v&scaron;e.
Je to vážnì jednoduché, prosím udìlejte to, pomùžu Vám.
(pøeložila Martina Flachsová)

http://www.zivotvradosti.cz

Vytvoøeno pomocí Joomly!

Generováno: 17 February, 2018, 23:44

