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Nejste zodpovìdní za to, co prožíváte. Jste bezmocní.
Jste jen výsledkem v&scaron;ech svých X-faktorù; vzpomínek, nábojù a minulosti, které si sebou nesete jako své
podmínìní, které vás pohání dìlat to, co dìláte.....

Nejdestruktivnìj&scaron;í emocí NENÍ hnìv nebo strach, ale je to vina. Takže když cítíte vinu, zpùsobujete maximální
destrukci planetì. Když cítíte vinu, jste bezcenní (je to krutý kolobìh). Jste ne&scaron;•astní, že se nedokážete k druhým
vztahovat.
Cítíte se ne&scaron;•astní a skuteènì zpùsobujete také ne&scaron;tìstí druhým lidem.
Nejste zodpovìdní za to, co prožíváte. Jste bezmocní.
Jste jen výsledkem v&scaron;ech svých X-faktorù; vzpomínek, nábojù a minulosti, které si sebou nesete jako své
podmínìní, které vás pohání dìlat to, co dìláte.
S tímto uvìdomìním se nebudete cítit tak provinile, možná zodpovìdnì, ale ne vinný.
Pøed nìkolika lety v na&scaron;í &scaron;kole Jeevashram se jeden student náhle stal velmi &scaron;patným a zlomyslnì
zaèal druhým ubližovat. Nìkteøí studenti se zaèali od nìj distancovat. Dokonce si stìžovali øediteli &scaron;koly - Bhagavanovi o
tom, jak to býval hodný kluk až do teï, když se jeho chování stalo nesnesitelným. Stal se z nìj tak &scaron;patný pøíklad.
A tak Bhagavan svolal setkání se v&scaron;emi studenty a zeptal se jich: &bdquo;Kolik z vás NEMÁ negativní
my&scaron;lenky? A kam si myslíte, že v&scaron;echny ty negativní my&scaron;lenky jdou? Nìkdo je musí vzít na sebe. Kam
jde v&scaron;echna ta negativita? Nìkdo ji musí absorbovat a pøevezme/bude hrát tuto roli. V této &scaron;kole to mùže být
student a dokonce i uèitel. Je to jako když nìkdo obìtuje své vlastní &scaron;tìstí pro va&scaron;e dobro.&ldquo;
Díky této nové informaci, se z tohoto chlapce najednou stal pro nás v&scaron;echny hrdina. Koneènì jsme pochopili, co
se dìje a zaèali jsme mu každý den nosit jídlo, a dokonce jsme mu prali prádlo. Byli jsme mu tak vdìèní. Kdykoliv jsme se
dívali na toho chlapce, vidìli jsme prodloužení/roz&scaron;íøení nás samotných.
Následující rok pøevzal tuto roli ná&scaron; uèitel angliètiny. Byl tak milý a najednou se stal tak krutým. V&scaron;ichni
jsme se stali jeho pøítelem a podporovali jsme ho projít tuto fázi, protože jsme si v&scaron;ichni uvìdomovali, co se dìje.

&bdquo;Utrpení je pohyben od toho &bdquo;co je&ldquo; k tomu, &bdquo;co by mìlo být&ldquo;. &bdquo;Toto neustálé
&bdquo;stávání se nìèím/nìkým&ldquo;, znaèí to, když se nìkdo snaží pøejít od žárlivosti k ne-žárlivosti, od &scaron;patného k
dobrému, od hloupého k inteligentnímu, od nedokonalého k dokonalému, od rouhavého k posvátnému - to je
boj/zápas, který se dìje v lidské mysli tisíce let. Sri Bhagavan hovoøí: &bdquo;Obejmi se takový, jaký jsi, to je první a poslední
krok. Musí&scaron; být tím, kým jsi. Co bys mìl být/Kým bys mìl být není dùležité. A• jsi kdokoliv, jsi jedineèný. Vesmír tì takovéh
stvoøil. Bùh tì tak vytvoøil. Proè ru&scaron;it jeho práci? Odevzdat se Bohu znamená být sám sebou. Být sám sebou
znamená být osvícen.
Sri Bhagavan
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