Zivot v Radosti

21 dní s AMMOU A Bhagavanem
Pøíspìvek pøidal Administrator
Saturday, 09 September 2006
Aktualizováno Sunday, 10 September 2006

Milý ètenáøi, chystá&scaron; se pøeèíst mùj deník z procesu v Indii a jako k deníku k nìmu prosím pøistupuj. Uvìdom si
prosím, že obsahuje moje niterné a hlavnì &bdquo;MOMENTÁLNÍ&ldquo; pocity. Je úplnì jedno kdo sehrál jakou roli.
Zamìø se prosím na obsah prožitkù a hlavnì uvìdomìní které z nich vyplynulo. K postavám, by• bys je poznal, poznala,
zachovej prosím laskavý pøístup, jako to dìlám já ve svém srdci. Je to v&scaron;echno jenom divadlo a jako ke høe k tomu
pøistupujme.
Pøeji vám pøíjemný prožitek.......
Va&scaron;e Jana

Støeda 28/09/2005Fakt mi hnula žluèí L tolik už jsem dlouho neplakala. Volala mi, když jsem byla u Regèi na náv&scaron;tìvì
a nìco pochopila, ale to hlavní ne. Ona nemá problém, máme ho my v&scaron;ichni okolo. Dokonce i o tom víkendu to
prej bylo jen mezi náma pannama. Ránu bych jí dala nejrad&scaron;i, krávì blbý. Je&scaron;tì že jedu pryè a že mám
Hanièku a Pe•ulku. Hned jak jsem si doma uklidila a uklidnila se, pøi&scaron;ly se podívat na koèièky a pro instrukce.
Takhle to bude lep&scaron;í. Budu je mít doma jak se vrátím a nemusím pro nì nikam jezdit. Naveèer jsem dojela pro
Martina, dali jsme si v pizzerii veèeøi a pak jsem si zabalila, pokecala s Michalem a mohla jsem jít spát. Mìla jsem toho plný
kecky. Zítra letíme &ndash; kurióznì nemám žádný pocity.Ètvrtek 29/09/2005Tak a je tady ráno. Èas vydat se do Indie.
Poøád žádnej pocit. Jako bych byla mrtvá. Jenom Martin je podráždìnej a já jsem &bdquo;jedovatá&ldquo;. No 3 dny
to vydržím. Sama jsem pøetažená, takže to nemá cenu øe&scaron;it. Na leti&scaron;ti jsme se chytli znovu v&scaron;echno
co øeknu neguje a má na to svou teorii. Pìknì mnì &scaron;tve. Místo aby mnì vyslechl, vymý&scaron;lí. Jako by øíct,aby kufry
&scaron;ly rovnou, byl problém. Místo toho tvrdí, že si myslí, že si je budeme muset pøenýst, a skoro bulí když mu øeknu a•
nemyslí. V Moskvì už jsem ho poslala do prdele. Na Ruzyni jsme se setkali s Mílou a Davidem a taky s Pavlou a do toho mi
je&scaron;tì stihla zavolat Iva. Koneènì se na nìj na&scaron;tvala. Tak by se to mohlo pohnout J. Let celkem v pohodì. Jen
nevím co budu dìlat s touhle cimprdlínou, poøád srovnává, je&scaron;tì že let je noèní. Jak tomu klukovi &scaron;rotuje
hlava to je neuvìøitelný. Docela se zaèínám tì&scaron;it na Indii tentokrát si to užiju. Už vím jak na to J))
Pátek 30/09/2005Tak a jsme tu. Na imigraèním jsem se málem poèurala, ale pak už to &scaron;lo krásnì. U východu
jsem si vychutnala lovce lidí a pak jsme vyrazili vstøíc Indii. V taxíku se na mnì Martin zase osopil, protože jsem mu øekla že
nemá telefon, ikdyž jsem roaming mìla. Byl jak malej parchant. Tak se na mnì na&scaron;tval. Na jeho srdceryvnou výtku
&bdquo;Ví&scaron; co ty mnì dìlá&scaron;?&ldquo; jsem si odpovìdìla &bdquo;Nevim&ldquo; a to bylo moje osvobození.
Opravdu jsem nevìdìla. Pøeci mu nebudu schválnì ubližovat. Byly to nervy a tak jsem to pustila a už jsem na to neskoèila a
nevzala si to za své. Bylo mi tak krásnì,pochopila jsem že to malej kluk v nìm se snaží v&scaron;e zvládnout a ovládnout a
jala jsem se užívat Indie. Nemìla jsem tu&scaron;ení jak moc ji miluji a jak moc mi chybìla. Celou tu dobu byla ta láska nìkde
hluboko schovaná. Asi abych se netrápila J. Dojeli jsme na Dadar a tam to zaèalo INDIE J to byl rachot. Na&scaron;li
jsme úschovnu, dali si svou první Dosu a chodili protože nebylo kam se vrtnout bylo moc brzy.Taky se mi podaøilo
aktivovat roaming pro tohle pásmo. Je&scaron;tì že to jde i pøes pevnou linku a stálo mnì to jen 100Rs J Pak už nezbývalo
než poèkat než telefon nabìhne a bude èas volat Nandanovi. Martina zachránila pøed blázincem jen zastávka autobusu,
kde jsme sedìli minimálnì hodinu a zpívala jsem mu &bdquo;Lízátko, já na&scaron;el na zemi lízátko...........&ldquo;. No
a jako odmìnu za zvládnutou situaci jsme dostali i luxusní obìd s Nandanem, èaj v jeho kanceláøi a projížïku po Mumbai
v klimatizovaném autì s osobním øidièem. To fakt bodlo. Že je Nandan skvìlej èlovìk jsem vìdìla a stejnì mnì pøekvapil. Ta
vzne&scaron;enost, hrdost, respekt, pokora a laskavost.......... nádherná bytost J Dìkuju. Ve vlaku jsme padli ani ne tak
do spánku jako do bezvìdomí. Sobota 01/10/2005A spala jsem jak mimino až do rána a ikdyž jsem nepila, chodila jsem
poøád èurat. Taky jsem mìla pìknì opuchlý nohy. Spala jsem dobøe. Ani jsme nemìli kavalce vedle sebe tak jsem mohla
strávit celý den v tichu a musím øíct že se mi to líbilo. Docela mnì dráždí jak Martin poøád nìco srovnává a tak jsem jen jedla
a spala a koneènì jsem si dala zase kotleet (èi jak se to pí&scaron;e) Taky už se tì&scaron;ím na sprchu a èistý obleèení. To
co mám na sobì není nic moc. Spí&scaron; pìknej humus L brrrrrrrrrr. Jízda vlakem se mi opìt moc líbila. Taxíka jsme
na&scaron;li raz dva a dorazili na hotel, kde nás mìli zapsaný J))). V&scaron;echno funguje skvìle. Hned jsem se vrhla na
sprchu a to byla nádhera. Jenom to trochu kazily blechy v posteli. Proè jen má Martin na tyhle vìci oko? Možná by bylo
lep&scaron;í to nevìdìt. Zajímalo by mnì jestli jsme mìly blechy v posteli i s Reginkou a jenom jsme to nevidìly? ????Nedìle
02/10/2005Tak už jsme koneènì na startu i ve hmotì a po noci strávené s blechama, ikdyž kdo ví co to bylo, protože blechu
s takovejma køídlama jsem je&scaron;tì nevidìla. Já jsem vùbec za život vidìla hodnì málo blech a doufám že to tak zùstane.
Ani mnì nic nepokousalo a ráno se mi nechtìlo vstávat. Dali jsme si sprchu a ulovili pár banánù a su&scaron;enek,
nìjakou vodu a byli jsme vybavení. V pøedstihu, jak se na slu&scaron;né Evropany slu&scaron;í a Svìte zboø se! Dokonce i
tady v indii autobus pøijel o celou pùlhodinu døív. V týhle zemi je v&scaron;echno možný. J)) Jak to jde pøes na&scaron;e svatý,
tak v&scaron;echno funguje. I zbytek na&scaron;í èeské výpravy dorazil na èas a tak jsem koneènì poznala Janinu,
druhou Èe&scaron;ku v na&scaron;í výpravì J)) . Autobus byl klimatizovaný, takže ani nestíháme trpìt vedrem. V momentì, kdy
jsem mìla pocit, že se nìco dìje, mnì Martin upozornil na Shakti Stall a už se mi valily slzy jako hrachy. Ani nevím co to bylo za
pláè, nejspí&scaron; jsem byla velmi dojatáJ. Vjeli jsme do oploceného, hlídaného areálu a byli jsme ohromeni
luxusem úplnì nových ubytoven. Jako bysme ani nebyli v Indii. Hned jsme vytuhly a málem bysme i obìd zaspaly, ale
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na&scaron;tìstí máme na pokoji Holanïanky, samý èupr baby, a ty v&scaron;echno vyzjistily a tak jsem mìla aspoò zbytky a
byly moc dobrý.Veèer jsme mìli organizaèní setkání, kde nám Annie pøeèetla pravidla. Má to ale pìknou a velmi dobøe
placenou práci tahle kouzelná babièka. Pak už jenom veèeøe a spát. Je až neuvìøitelný, jak moc se mi tu chce poøád
spát. Taky je zajímavý, že mi pomìrnì èasto uletí mysl ke kamarádce. Co já tam s ní mam? To jsem netu&scaron;ila že mì ta
neshoda tak zasáhla, ikdyž to bylo hustý a bolavý. Ráno jdeme na uvítací rituál a pofrèíme. Mauna bude až od
zítøej&scaron;ího odpoledne. Na to jsem opravdu zvìdavá. Docela jsme s Janèou proklábosily odpoledne a Martin s Jirkou
se taky docela sèuchli. Hodnì jsme se spoleènì nasmáli u veèeøe. V noci jsem spala jako nemluvnì a ani nevím co se mi
zdálo. Tady jsem v zemi splnìných pøání tak se není èeho bát. Pondìlí 03/10/2005Probudila jsem se brzy, asi tak 30 minut
pøed budíkem a bylo mi dobøe. Jenom støeva kdyby se mi chtìly víc pohybovat. Tak jak jsem se vyprázdnila hned po pøíletu
se mi to zatím nepovedlo. Ne že bych musela mít zrovna prùjem, ale už jsem to zažila lep&scaron;í.Ranní rituál (puja) byl
moc pìknej. Jenom jak jsem plakala , tak jsem si rozetøela a následnì úplnì smazala tilakovou teèku kterou jsme dostaly
pøi pøíchodu. Vùbec nic mi z ní nezbylo a tak jsem si slíbila, že pøí&scaron;tì mi vydrží až do veèera J. Mrzelo mnì to, ale na tom
svìt nestojí. To mnì víc trápí jak to tu tøi týdny usedím. Budu se muset hooooodnì protahovat. Snídanì byla super a po snídani
jsme mìli uvítací setkání s Anandagiriji a to byla síla. Na to jsem si musela lehnout a vìt&scaron;inu èasu jsem byla
v nevìdomí. Informace, která mnì zaujala nejvíc byla, že dùvodem ve&scaron;kerého trápení lidstva je &bdquo;me and not
me&ldquo; jinak øeèeno &bdquo;tovouni&ldquo;. Èlovìk to poøád sly&scaron;í, v mnoha smìrech už to mám i zvládnutý a zažitý
a znovu a znovu mnì to zaskoèí a znovu a znovu jsem vinna a znovu a znovu jsou vinni. To je i ten problém
s kámo&scaron;kou, poøád hledat èí to je. Kurník &scaron;opa, že by se na to jeden nevyflákl L, vždycky se na tu hru
chytím, kdo to øe&scaron;í toho to je a nedìlat, že to není moje a ukazovat prstíèkem &ndash; &bdquo;To voni.&ldquo; Už je
mi v tom mnohem klidnìji, ale v&scaron;ak ono je&scaron;tì nìco vyleze.Obìd byl asi stejný jako vèera soudì podle nìkterých
komponentù, co na nás vèera zbyly J. Mìli jsme i nejlep&scaron;í popodams (èi jak se to pí&scaron;e J) na svìtì. Tak dobrý
jsem zatím je&scaron;tì nikde nemìla a že už jsem jich snìdla celkem dost. Po obìdì jsme se byly zaregistrovat a samozøejmì
nám chybìla kopie pasu. Na&scaron;tìstí to nebyl problém a Annie si nechala mùj pas. Dráždila mì ale Martinova
suverenita až arogance a &bdquo;despekt&ldquo; s jakým o tom mluvil. Vadí mi že nerespektuje druhý???? Asi ano bude to
nìco takovýho .... Takže mi dìlá ostudu????? Nevím, uvidíme... Možná pøedìlá i mnì????? Není mu nikdo tedy i já dost
dobrej????? ....... uvidíme.Pøi registraci najednou padlo, že v dobì od 16:00 do 18:45 je zatmìní slunce a nikdo nesmí ven.
Kdo se nestihne zaregistrovat bude muset zùstat na pánský ubytovnì. My to stihly, ale nemáme krytky na prùkazky.
Na&scaron;tìstí holky od nás z pokoje se nestihly dojít zaregistrovat a tak nám je pøinesouJ. A pøinesly ale asi jen pro mnì.
To by si musela Janina øíct a to neudìlala a tak si myslím tu co byla pro ni vzala Helen. Veèer jsme dìlaly rituál, kterým jsme
zvaly Antaryamina (vnitøního boha) do svého srdce. Už jsme to jednou dìlali s Karlem jenom tady tomu øíkali jinak zvaly jsme
&bdquo;Divine Presence&ldquo; boží pøítomnost. Nejprve na&scaron;e dasa nabízela božským sandálùm, Padukas (ty
dominují na&scaron;emu oltáøi jako symbol toho, že èlovìk dosáhne maximálnì úrovnì chodidel boha) kvìtiny, oleje, jídlo,
tyèinky a potom jsme pozvaly svého boha do svého srdce a je vidìt, že mùj bùh má smysl pro humor. Jeho odpovìï na
mou nabídku byla &bdquo;Milá Jani tvá nabídka se pøijímá&ldquo; ve smyslu vyøízeno založeno s mrkáním a úsmìvem J.
Taky už jsem podstatnì uvolnìnìj&scaron;í a cítím se tu jako doma. Požádaly jsme svého boha o dik&scaron;u a ta byla J)))
takhle se mnou je&scaron;tì nehýbali. Zítra máme rituál ohnì, tak se tì&scaron;ím. Úterý 4.10.2005Tak. Ráno jsem to
nezapsala a odpoledne už ani nevím co se dìlo. Ráno jsme obøadnì nastoupili do autobusu a jeli jsme 200 maximálnì 300m
(a• nežeru) za brány campusu. Tam se konala Homa, obìtování ohni. Moc hezkej rituál, ikdyž jsem z nìj nic nevidìla. Homa
byla zamìøená na odstraòování blokù na úrovni fyzické, mentální a duchovní. Urèitì to fungovalo. Jednak jsem velmi
snadno upadala do transu a Vierka by mìla radost protože jsem stále vìdìla kdo jsem a kde jsem. Je neuvìøitelný jak dlouho
jsem vydržela sedìt. Tìlu se rozhodnì ulevilo a nejen tomu fyzickému. Jen co jsme dojeli domù krásnì jsem se vyprázdnila.
Z toho jsem mìla velkou radost.Na druhém setkání jsem velmi ocenila Karlovu pøípravu, protože jsme dìlali Antaryamina a
kromì ublížení, které jsem cítila od &bdquo;Ní&ldquo; jsem se s ním cítila krásnì. Poøád je&scaron;tì skáèu mysli na
&scaron;pek a sem tam zkou&scaron;ím øe&scaron;it, ale øe&scaron;ení je neøe&scaron;it, protože boží milost, prozøetelnost,
se o to postará a o to jde.Mùj bùh byl nejdøív mými rodièi. Amma mamka a Bhagavan ta•ka.chvíli jsme povídali, pak si
hráli, taky jsme se smáli. Jsem jejich malá holèièka J) jejich mazlíèek..... a potom už bylo ticho, laskavo, hebouèko a ten
pocit zùstává a chvílemi sílí.Po obìdì nám promítli film a to nikdo neuhodne jakej J)) Dragonfly s Kevèou Kostnerem.
Koneènì jsem ho vidìla celej a už vím, proè jsem doma u nìj usnula.Pøeci na nìj nebudu koukat doma když mi ho chtìj promítat
tady J)). Poplakala jsem si. Je to hodnì o víøe, celý je to o napojení na vnitøního boha a dùvìøe v nìj. Tím že ztrácím dùvìru,
ztrácím s ním spojení a padám do bolesti. Je mi krásnì. Je mi jako po dik&scaron;e a to na dik&scaron;u teprve
pojedeme ke kosmickým bytostem. Už je to jistý graduje to. Tì&scaron;ím se na výsledek i na cestu k nìmu.Musím øíct že
kosmické bytosti mì pøekvapily. Až jsem se jich lekla. S lidma opravdu nemají nic spoleèného. Skoro bych i možná ocenila i
jinou formu podoby. Energie byly silný to bez pochyby ale nic takového co cítím jako boží pøítomnost. Byli mi cizí. Nicménì do
rána se mi pohlo extempore s &bdquo;Ní&ldquo; a pomalu nastupuje klid, chvílema to byla až radost. Støeda 5.10.2005Je
mi tu èím dál lépe. Vzbudila jsem se až ráno tìsnì pøed budíkem. Nìco se mi zdálo, ale už nevím co a je&scaron;tì jsem
pøi&scaron;la na to, že se &bdquo;Jí&ldquo; už bojím vìøit a že mnì zase zraní. Ten pocit znám z dìtství, kdy já jdu za nima
s otevøeným srdcem a náruèí a oni na mnì buï spustí pandurskou a nebo dìlaj ksichty a nemluví se mnou, úplnì mnì
vy&scaron;achujou a jiný hry, který my lidi hrajeme. Jako by náhodou nám dneska Dasa vyprávìla o rolích, který hrajeme a
který odmítáme. Sranda taky byla když mnì Bhagavan vzal v meditaci za ruèièku a &scaron;li jsme jim øíct co si o nich myslím
a je&scaron;tì mnì po&scaron;•uchoval: &bdquo;do nich&ldquo;, a &bdquo;nedej se&ldquo; ...... a já byla koneènì
na&scaron;tvaná na plný pecky a v&scaron;echno jsem jí to øekla jak to mam, a že na ty její hry ka&scaron;lu, a pokud
bysme mìly hrát na fucky tak je mi líto ale budu se muset obejít bez ní. Že jsem sice vdìèná za doporuèení, ale klanìt se a
chodit po &scaron;pièkách nebudu. Že jedinej kdo se snaží &scaron;éfovat je ona a že holky chodí po &scaron;pièkách je
jejich vìc, ale ne moje! Stejnì si asi na kurzy najdu vìt&scaron;í prostory. Ráda jsem s ní pracovala, ale soutìžit mnì nebaví. No
a teï už tam mám radost. Už se nedám. Jen pro ni musím mít poøád otevøeno a to mít budu nejsem potvora. Jenom malá
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mr&scaron;ka a to mnì tì&scaron;í ;-)))) Fakt ráda J)). Momentálnì si to užívám jak malej harant a uèím se, co jsem v dìtství
zanedbala nebo zapomnìla a to brát si a øíkat si o co chci, že mám na to právo a nespekulovat jestli tím nìkoho urazím. To
bych se za chvíli nepohla. Sranda byla, jak mì Bhagavan po&scaron;•uchoval. Následnì jsme dìlaly rituál na invokaci
&bdquo;Divine&ldquo; prozøetelnosti a ten byl moc hezkej. Bìhem rituálu jsme žádaly pra a prapra rodièe o požehnání a
tam jsem mìla radost jak to mám èistý. Taky jsme koupaly otce v boží milosti a to myslím na&scaron;i museli cítit. Jsem
zvìdavá, jak je to ovlivní. Pak je&scaron;tì svíèkový rituál jako podìkování. Je&scaron;tì jsem zapomnìla, že nás ráno rozdìlili
do skupin a dostaly jsme svou osobní skupinovou Dasaji Prabha a její pomocnice Margret a ....?????to jsem bohužel
nechytila L. Dìlaly jsme koleèko a v&scaron;echny pøíbìhy byly tak silný, dojemný a inspirující..... je to opravdu dar tady být.:)))Bùh existuje!!!!! A má smysl pro humor J))) Jak se mi zdály kosmické bytosti až odpudivé tak dneska si získaly mou
pøízeò. Už pøi pøíchodu mi pøi&scaron;lo, že se nìkterý usmívají docela &scaron;lo lehce se otevøít a jako bonus jsme mìli chec
dik&scaron;u. Chechtali se nejen úèastníci ale i kosmická stvoøení se plácala do kolen a to byla podívaná pro bohy. To
je bùh dle mého gusta a na cestu domù vedle mnì posadili holèinu, která byla úplnì mimo a poøád se chichotala a
nejvìt&scaron;í prèa byla dasa pøivedla jinou &bdquo;mimoòku&ldquo; a nìkolikrát se tý první zeptala jestli se mùže posunout
a ta kývla, že ano, zaèala se chechtat a zùstala sedìt. Tak to &scaron;lo asi 4x než uspìla J)). Skoro jsem se usmála. Když
jsme dojely bylo tancování místo &bdquo;&scaron;avasanu&ldquo; a to se mi náramnì líbilo. Trochu jsem si povídala
s pøítomností a prej že má pro mnì chlapa co mnì bude milovat jako ona. Tomu øíkám výzva. Procházím nìjak lehce. To je
dobøe tak uvidíme....... Ètvrtek 6.10.2005Víc a víc s láskou vzpomínám na Karla. To je až neuvìøitelný jak dobrou práci Karel
odvádí. Staèilo ho jenom poslouchat a jak je mi tu krásnì. &Scaron;koda jen že chybí mìøítko normální bdìlosti. To uvidíme až
zpátky v realitì. Dneska jsme probírali to, jak není možné nikoho soudit, že v&scaron;ichni jsme pouhými obì•mi faktorù,
podmínek, že když pùjdeme po pøíèinì opravdu do hloubky vždycky dojdeme až k Universu. Takže za v&scaron;echno mùže
Universum a ne Karel a Jana, jak jsme se mylnì domnívali a tak se mùžeme zlobit, protestovat, mùžeme s tím bojovat......, ale
to je asi tak v&scaron;echno co s tím mùžeme dìlat. Naopak, když to pustím, vždycky to nìco pøinese a nìjak to nakonec
dopadne. To je pøeci jasnaèka. I o tom byl dne&scaron;ní film &bdquo;Rain Man&ldquo; Jo a taky obèas zahlídnu Martina.
Je to zvlá&scaron;tní pøedstírat, že se nevidíme. Vsadím se že taky koutkem oka &scaron;míruje J Jinak ale musím øíct, že zas
tolik se s nim vidìt netoužím. Fakt jsme tu každej sám za sebe. Tì&scaron;ím se na kosmické bytosti.Je&scaron;tì k tomu
&bdquo;kdo za to mùže&ldquo; hodnì mi to pomohlo s pocitem &bdquo;proè já jsem vždycky ta &scaron;patná.....&ldquo;
vždy• v každém okamžiku dìlám co mùžu a jak mùžu nejlíp, tak proè jim nejsem nikdy dost dobrá? Fakt je, že tam nic
nezmùžeme.Tam pomùže jenom &bdquo;Grace&ldquo; &ndash; Milost. Neztrácet hlavu a vìdìt, že v&scaron;echno má
smysl a že v&scaron;echny pøedurèenosti mají svùj cíl, a že o mnì bude skvìle postaráno. Sice jsem to vìdìla jak to v tom
Vrchlabí dopadne, ale asi bych vypadala jako blázen nìkomu to nutit. Už když jsem strkala èièiny do pøepravky, tak jsem
vìdìla že jedou zbyteènì. Vlastnì jsem to vìdìla když se Petra v saunì nabídla. To bych ale oba dva pøipravila o tu
zku&scaron;enost a to by byla &scaron;koda. Takhle mùžu být víc s Ivou a taky s &bdquo;Ním&ldquo;. Na toho dneska
myslím hodnì a pláèu u toho. Mám toho kluka opravdu hluboce ráda. Je&scaron;tì aby to bylo vzájemný.Je zajímavý, že na
téma vztahy jsme mìly napsat krátký vyprávìní hned co jsme pøijely od kosmíkù a pomeditovaly. U kosmíkù to bylo prima.
Ne že by na tom záleželo, ale už je mám ráda J. I meditace dobrá. Nedìjou se tu žádný pøevratný transy nebo záchvaty
jako druhým, ale moc mì tì&scaron;í, že mi tu øíkaj vìci na který jsem si pøi&scaron;la sama v rámci života a
&bdquo;pøípravy&ldquo; na proces. Ne nadarmo se tvrdí, že proces zaèíná v okamžiku kdy se rozhodne&scaron; ho
podstoupit. Na téma vztahy bylo v kostce øeèeno, že je nelze pochopit, nelze najít kde je vina. Jak už víme, za
v&scaron;echno mùže universum. Lze jej jen prožít tak jak jsou a hlavnì se nesnažit nìkoho pøedìlat. Napsala jsem jim tam
v&scaron;echno o èem jsem pøemítala. No a v noci, teda nad ránem jsem mìla ohromnou radost. Vzbudila mnì
menstruace. Hurá!!!! J))) Taky se mi potom zdálo, že ke mnì pøijelo plno trpajzlíèkù s dlouhatánským vleèòákem a na
otázku &bdquo;co vezete?&ldquo; odpovìdìli: &bdquo; Vezeme ti radost&ldquo; a pak s tim zajeli rovnou do srdce.
J)))))) Pátek 7.10.2005Mám radost, koneènì mám mencez hurá!!!! A jak to jde hladce...... ale aby to nebylo tak
dokonalý, tak zase mám podezøení na v&scaron;i. Otravovalo mnì to celou ranní meditaci a je&scaron;tì teï mnì svìdí hlava.
No a• to bylo jak to bylo poprosila jsem Bhagavana a• mnì jich zbaví a po snídani jsem nic nevyèesala a to mnì uklidnilo a
mohla jsem se zas vìnovat duchovnu. Nedráždila mnì ani tak pøedstava toho, že bych mìla v&scaron;i, jako že nemám jak se
jich zbavit. Dopadlo to skvìle. Taky jsem prosila aby se mi v&scaron;echny obdobný potvory parazitský vyhly. Dneska jsme
probouzely 5. èakru. Tak je&scaron;tì 2 a mùžeme domu. I povídání se mi dneska moc líbilo a na Bhagavana se moc
tì&scaron;ím. Jsem ráda že jsem koneènì v originále sly&scaron;ela jak je to s tou myslí. Bhagavan tvrdí, že svoboda není
osvobodit se od mysli, ale s myslí.Ne pøestat myslet a vymazat mysl, ale nauèit se s ní žít jako s pøítelem. Øíká, že mysl je
na&scaron;e historie, na&scaron;e dìtství, vzpomínky, minulé životy, vzory chování...... vždycky tam bude. Nezmìní se
na&scaron;e mysl, ale ná&scaron; postoj k ní. Tím mi kluk udìlal velkou radost. To je pøesnì to schéma se znaèkama J.
Ten mùj kurz bude žùžo. Taky øíká že &bdquo;Grace&ldquo; Milost nemá polaritu a je s námi poøád, ikdyž to co se dìje není
vždy hezký. To je ta moje bolest na tapetì blaženosti. Jsem moc ráda že to mám prožitý, díky tomu se mi žije mnohem mnohem
lépìji a lehèeji J. Dne&scaron;ní film byl bomba a ani jsem ho je&scaron;tì nevidìla. Hrál tam mùj miláèek B. Willis a
jmenovalo se to The Kid. Už dlouho jsem se takhle od srdce nezasmála. Fakt vtipný a nakonec aaaaaaach, když nastal
èas happy endu, kdy on tam stál na prahu domu své milé a tím zaèala láska na celý život, tak tehdy jsem mìla nejen
pocit, ale jistotu, že tenhle pocit zažiju. Na to se tì&scaron;ím. Bylo to stvrzení vèerej&scaron;ího slibu. Byl to pocit tak silnej, že
jsem ani nic neoèekávala od dik&scaron;i a tak jsme dostali zase chechtací. Kosmíci se mohli potrhat. No a pøed veèeøí
nám dali maunu. Je&scaron;tì že jsme si s Janèou stihly pokecat pøed dik&scaron;ou . Myslím ale, že to bude v pohodì. Už je
mi celkem jedno jestli mluvím nebo ne J)). Je&scaron;tì k té mysli. Není dùvod se èistit. Staèí pøijmout co tam je.
&bdquo;Když se vykoupe&scaron; a vyleze&scaron; z vany, zase se u&scaron;piní&scaron;. Tak kolikrát se
potøebuje&scaron; koupat?&ldquo; ptá se Amma a má pravdu J)) Sobota 8.10.2005Den kosmické matky, nebo jinak
øeèeno ženského principu matky teda Boha, já už blbnu. Nejprve meditace na krèní èakru, což byla prèa, protože jsem si
tam posadila na&scaron;í mamku a ta dìlala jako že neví proè .... a jak se má tváøit..... a jak se to dìlá.... a tak..... no ale
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pak si to zaèala užívat a nakonec si tam hovìla a povídala s Ammou. To bylo pøíjemné. Taky mi dost tekly slzy. Ale to až po
snídani pøi obøadu. Obzvlá&scaron;•, když se provalila láska k mamèe a taky hodnì vìdomí toho, že žena je krásná podle
toho co vyzaøuje, jaká je. Zvlá&scaron;tní bylo, že mi jen tekly slzy. To nebyl pláè, jen mi z oèí valily slzy. Hodnì a velký.
Napojení na princip matky jsem si fakt užila. Taky už zaèínám mít žízeò. To znamená, že budu bìhat èurat. Dneska už jsem byla
2x je&scaron;tì že mnì to neva J. No a nejvìt&scaron;í zpráva je, že nejedeme ke kosmíkùm, ale........
tadá...........hurá..............máme dar&scaron;an s Bhagavanem. Moc se tì&scaron;ím plác plác plác J))))))))))Jo a taky
mi vyjelo pøi meditaci &bdquo;nejez tak , bude&scaron; tlustá.....&ldquo; tak uvidíme co z toho bude. Žena = Shakti =
hybná síla Universa.Musím øíct, že se mi neudìlalo moc dobøe. Bolí mì žaludek, nebo mencez, nebo obojí a je&scaron;tì se
k tomu pøidala hlava, asi se mi nìco klube. Pøi dar&scaron;anu u Bhagavana to celkem polevilo, ale cesta zpátky byla
pekelná, takže si ani moc nepamatuju co jsem prožívala. Jen snad když Bhagavan pøi&scaron;el a požehnal jen kra•oulince,
tak to byla síla, že mnì to až fyzicky pohlo. Taky jsem mìla pocit, jako by se mnì ptal co v&scaron;echno chci a potom, ani už
nevím v jaký souvislosti, se mi zjevila Panenka Marie se somradlem a jezulátkem, jako že už jsou tady. To mnì pobavilo. Jak
už jsem øekla, cesta zpátky byla pekelná. Myslela jsem že už nikdy nebudu chtít sedìt a &scaron;avasan jsem pro&scaron;la
ani nevím jak. Pak nám pustili video dar&scaron;anu s Ammou a øekli: zítra za ní pojedete........ &scaron;koda jen, že mi
bylo tak &scaron;patnì, protože mùj vztah s Bhagavanem byl vždycky dobrý. Je to laskavý otec a pøítel, který mi dává
v&scaron;echno co mi dosud chybìlo a otevøel mi cestu k otci, za což jsem mu obrovsky vdìèná. Ale Amma je
nejspí&scaron; pro mne to, pro co jsem si pøijela. Ženská a mateøská láska. To je to co mi chybí a tak abych nenechala
nic náhodì, narvala jsem se prá&scaron;kama. 1 rùžovej a 2 èerný a &scaron;la okamžitì spát a ani ohòostroje na poèest
matky mì neru&scaron;ily. Takový stavy už jsem zažila. S tím je nejlep&scaron;í nedìlat nic a poèkat až to pøejde a taky že jo.
Vynechala jsem veèeøi a v noci jsem se probudila v mnohem lep&scaron;ím stavu. Nedìle 9.10.2005Den Ammy Hurá!!!!!!
Nad ránem se mi zdál podivnej sen. Nìjak se mi tam prolínali 2 muži. Oba se o mnì ucházeli a ikdyž se zdálo, že mám
vybráno, nìjak se nepodaøilo sejít se s tím &bdquo;favoritem&ldquo;, ikdyž nechápu proè jsme se snažili sejít tak, aby o tom
nikdo nevìdìl. Když už jsme se se&scaron;li, bylo je&scaron;tì tøeba dojít pro nìco myslím do auta a gentleman to samozøejmì
&scaron;el zaøídit a zmizel....... a já se probudila zmatená. Samozøejmì je to o vztazích. J) Poøád je&scaron;tì je mi zle a
aby toho nebylo málo, tak jsme s Janèou sedìly vzadu na pìtce, kde to teda notnì drncalo. Hezky jsme si vykládaly a když
jsem jí vyprávìla o Richardovi a jak moc ho mám ráda a jak &scaron;patnì mi bylo když jsme se roze&scaron;li,
zareagoval na to i žaludek i slzy. Tím pádem jsem jela do nemamu rozhodnutá, že si øeknu o toho chlapa. Že to chci a že je
to pro mnì nesmírnì dùležitý ......... a pak to pøi&scaron;lo...... naplnit a zapálit srdce na v&scaron;ech úrovních....... to je
ono!...... to chci! ....... to zahrnuje i toho chlapa, i dìti, i støedisko, i............. a to jsem si pøála J)))))Jestli to u Bhagavana
bylo silný, tak Amma mnì opravdu chytla za srdíèko a naplnila ho. Tolik slzí jsem tam vyplakala, bylo mi tam krásnì. Ani mi
nevadilo u&scaron;mudlaný trièko. A jak se tam dik&scaron;ovalo. Myslím že jsem dostala tak 5 dik&scaron;, ale
v&scaron;echny stejný. Ticho, klid, jen mi víc nebo míò tlaèili na hlavu. Skoro jako bych byla imunní což zcela urèitì nejsem
vzhledem k tomu jak mì bolela &scaron;í&scaron;a. Když jsem se najedla tak bolelo i bøicho ale už podstatnì míò a to bylo super
J. Chtìly jsme si tam s Janèou dát èaj, ale v&scaron;ude prodávali jen kafe jako by ti Indové pøestali èaj pít. Divná móda,
když mají tak dobrý èaj. Na&scaron;tìstí budeme mít je&scaron;tì týden na to si ho užít. U moøe, .... to bude paráda. Tam se
poøádnì zèajujem J. Místo èaje jsme si daly ananasový džus a byl super. No a pak se jelo domù. Ná&scaron; autobus
nebyl klimatizovanej a tak jsme mìly celou pìtku pro sebe a tak jsme si to užily. Pár hupù jsme pøežily vleže a je&scaron;tì
jsme si lebedily, že se na nich mùžem obracet jak palaèinky. Jeden jsme ale nevyhmátly a dostaly tak parádní
dik&scaron;u o strop, že jsem myslela že mùj krk je minimálnì o nìkolik centimetrù krat&scaron;í. Jestli po týhle ránì zùstala
mezi mnou a jednotou nìjaká zeï, tak nevím. Do kampusu jsme už dojely radìji vleže. Dal&scaron;í takovou bych asi nepøežila
J. Zajímavý ale je, že mám pocit jako by ta hlava povolila. Uvidíme. Povolila, ale zase ne tolik. V sedm byl sraz dole v lobby
ale nakonec z toho vyplynulo, že budeme mít volno, zatímco ostatní budou mít schùzky s na&scaron;í dasaji. Ná&scaron;
pokoj pøijde na øadu zítra. Sedly jsme si s Janèou na trávu pøed domem a povídaly si o svých vizích a prožitcích. Bylo to
prima. Je až pøekvapivý, jak máme blízké prožitky. Místo veèeøe si &scaron;la Janèa zpívat a já kreslit. Dala jsem si sprchu
a myslela jsem že omdlím. Poveèeøela jsem su&scaron;enky a kreslila obrázek toho pocitu. Byl hodnì chaotický a mìl v sobì
hodnì èerný. V noci jsem spala hodnì neklidnì a probudila jsem se s pocitem, že se bojím chlapù. Lépe øeèeno bojím se jim
otevøít ve vztahu, bojím se že mnì zradí. Jako kamarádi jsou ok. Dokonce lep&scaron;í než ženy, ale jako partneøi?........
NEE Pondìlí 10.10.2005Ráno už to bylo o dost lep&scaron;í. Støeva myslím pustily to co držely a co mnì tak øezalo
v bøi&scaron;e když jsem èekala na pohovor s Prabhati. Pøi&scaron;la jsem na ten pocit. Vlastnì je to poøád ten samej co
v Tatrách. Otec hromovládce. Spou&scaron;tìè byl ve filmu kdy otec øval na chlapce: &bdquo;Co to dìlá&scaron;?! Co si
myslí&scaron;?! Chce&scaron; ji snad zabít?&ldquo; Pøesnì jako ná&scaron; tatík. Sice tak neøval, ale taky umìl pìknì
vydeptat. Kolikrát bych rad&scaron;i dostala a nebo nebyla. Když jsem pøi&scaron;la na øadu, dostala mnì hned první
otázka. &bdquo;Jakej byl dar&scaron;an?&ldquo; Okamžitì mi vytryskly slzy a odchází i poslední zbytky toho co tam
sedìlo. Byla to láska Ammy, která mi tak chybìla a taky mi poøád dobíhá, jak moc jsem se izolovala od lidí. Jak aby mi
nemohli ublížit, jsem je k sobì rad&scaron;i nepustila. Byla jsem ochotná lásku dávat, ale rad&scaron;i nic nechtít. Pomalu
se to uvolòuje a bude toho tam víc páè bøí&scaron;ko opìt zlobí. Po snídani jsme mìli velký obøad &bdquo;omývání božích
nohou&ldquo; Byl jeden velký obøad pro v&scaron;echny skupiny a dokonce pøi&scaron;li i nìjací pohlaváøi. (Dodateènì jsme
se dozvìdìli, že to byl guvernér státu a jeho doprovod) Ti zùstali ale jen tak 10minut. Obøad (puja) byl hodnì silnej. Oba
mni&scaron;i kteøí ho sloužili dostávali prùbìžnì poøádný záchvaty smíchu a byli pìknì sjetí. To se mi tu moc líbí, že zdej&scaron
bùh má velký smysl pro humor a pøi bohoslužbì se mùže&scaron; klidnì chechtat co to dá a nikdo na tebe nedìlá ksichty. A
na mnì taky ne ;-) J)))))) ha ha ha. Jak øíkám byla to síla. Po obìdì jsem lehla a spala a vzbudila jsem se patnáct minut pøed
zaèátkem dal&scaron;ího sezení.Koneènì se dostáváme k mysli. Ne že by mnì nìjak obtìžovala. To její žvatlání mi už pøijde
celkem milý a jen obèas mì dostane. Nicménì my&scaron;lenky vyslovené byly hodnì zajímavé. V&scaron;echno funguje
automaticky a nemùžeme to ovlivnit. Dokonce i nìco zastavit, zmìnit, pøijmout....... jsou zase jenom dal&scaron;í
my&scaron;lenky. S tím prostì nic nenadìlám. Lze to jen prožívat. Nelze to ani nijak obelstít. Jako alegorii na to nám pustili
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February 2nd, u nás známé jako Na Hromnice o krok více. To bylo hodnì názorné jak on tam zkou&scaron;el
v&scaron;echno, vèetnì smrti a nic nefungovalo, až když si koneènì poøídil život, tak to &scaron;lo. Po filmu nám dali
pøestávku a mnì se vyplavila bolest z rozchodu s Richardem a bylo jí hodnì. Tak jsem si s ním ublížila a tak jsem ho milovala a
miluju. Rozhodnì je to muž mého života a tolik jsem ho toužila znovu vidìt, vídat, mít ho zas víc ve svém životì. Ne zpátky jako
partnera, ctím jeho svazek a doufám že je &scaron;•astnej, ale jako milovaného blízkého èlovìka. Andrea má v sobì nìco co
mi ho hodnì pøipomíná. Asi je to náhoda že bydlím s holanïankama ;-). Meditace byla na 6.èakru takže pøituhuje. Byla
opravdu hodnì silná a cítila jsem ji až fyzicky a po ní v &scaron;avasanu mi zase vyplaval &bdquo;ON&ldquo;. Taky se mi
hodilo hlavou, že by nebylo marný dát mu tohle pøeèíst, ale mohla by to být manipulace. Teda mohlo by to tak vyznít. No ale
pokud se to vyjasní tak proè ne J) Vždy• mu ten deník nemusím dávat èíst hned jak pøijedu. Pøeci. Mùžu chvíli poèkat. Taky je
divný vidìt kluky a nemluvit s nima. Když jsem dneska èekala na obìd, sedìl Martin pøes ulièku a dìlal, že mnì nevidí. Tì&scaron;í
se, až mi poví jak to prožíval.Jirka ke mnì pøi&scaron;el a zeptal se &scaron;eptem &bdquo;Are we in mauna?&ldquo; Jenom
jsem kývla že ano. Docela bych pokecala. Mám ho moc ráda, ale na druhou stranu mi zas až tak nevadilo zùstat v tichu.
Zažívání zlobí s novou vervou ale tentokrát to jde celkem ven a tak jsem vynechala veèeøi a aspoò jsem mìla pokoj chvíli
jenom pro sebe. Dopsala jsem deník a jdu chrnìt. Ráno máme kosmíky. Úterý 11.10.2005Tentokrát jsem spala fakt mizernì.
Dokonce jsem si pøeležela ruku. Ani sny si nepamatuju a z postele se mi fakt nechtìlo L. Že by my&scaron;lení? V podstatì
jsem vstávala s pochybama jak to teda s tim klukem máme. Má mì rád, nemá mì rád, bojím se, že mnì odmítne, tam
jsem se chytla asi nejvíc. Nakonec jsem do&scaron;la k tomu co cítím a hlavnì k tomu, co cítím v jeho pøítomnosti a tam je to
sice dost stydlivý ale moc hezký. Oba jsme dost opatrný, ale to se není èemu divit. Kosmíci vypadali po ránu moc mile a
dneska i lidsky. Chtìla jsem aby mi pomohli s tìma vztahama a hlavnì s chlapama. Do obìda jsem myslím dostala odpovìï. Jak
to pí&scaron;u, uvìdomuju si, že ty pochybnosti jsou jak kolotoè dokola, což je v pohodì. Stále èastìji se zastavuje na realitì a
stojí tam èím dál èastìji a del&scaron;í dobu. Když jsem rozjímala v &bdquo;ohradì&ldquo;, kam nás zavezli po kosmíkách,
do&scaron;lo mi, že je tøeba se zamìøit na sen a ten pøitáhne toho, s kým ho budu sdílet. Ta nejvìt&scaron;í pecka
pøi&scaron;la po èakra dhyanì, kdy nám dasaji vykládala jak moje my&scaron;lenky nejsou moje my&scaron;lenky. Jsou
to my&scaron;lenky lidstva a my je jenom sdílíme. To dává perfektní smysl. Poøád jsem øe&scaron;ila moje, .... její..... ,
nejdøív s Martinou, potom s &bdquo;Ní&ldquo; .... já se jenom ladila na stejnou stanici, ale už jsem to nevnímala jako svoje.
Pak vlastnì, .... my&scaron;lenky nezmizí jen se na nì nebudu ladit, chytat a tím se zrcadlení úplnì zmìní. Sdílení dává smysl
zrcadlení nebylo vždy aplikovatelný. Když dneska pøi rituálu odevzdám &bdquo;své&ldquo; my&scaron;lení, øeè, jazyky,
léèení....... a v&scaron;echny dobré vlastnosti bohyni matce, bude to ze mnì lézt jen správnì. I to je vlastnì nesmysl tak to
je vždycky, když není správnì ani &scaron;patnì. Taky jsem byla potì&scaron;ena tvrzením, že tady mám v&scaron;echno
pùjèené, nic mi nepatøí, tak jak bych to chtìla ovlivnit? Ten pocit už mám dávno jen se mu plnì odevzdat a už mi nezbude
než se ze v&scaron;eho radovat....... už aby to bylo J))))To bylo vlastnì téma dne&scaron;ní Homy. Po ní by se mìlo
my&scaron;lení zastavit. Teda my&scaron;lenky by se mìly stát pouhými hosty. Negativní my&scaron;lenky a programy by
mìly ztratit svùj náboj, nastoupí božská moudrost a inteligence a v&scaron;echny moje schopnosti, vìdomosti a talenty se
stanou nástrojem boží milosti zrovna tak jako dar øeèi který mám a pøi léèení když øeknu, že to bude dobrý, tak se to vyplní.
Sarasvati &ndash; bohynì moudrosti a umìní se o to postará. Do 6. èakry si mi sedla Panenka Marie a Sarasvati mi sedí
na jazyku. To mnì pobavilo. Bude bez veèeøe chudìra. Bøicho mnì sice nebolí ale veèeøe vynechám. Jsou na mnì moc pozdì.
Cestou domù (ze svatynì pøes uliciJ))) se strhla pìkná buøina a celkem se hodilo jet autobusem. Mìla jsem &scaron;tìstí, že
mnì svez i od jídelny na ubytovnu a tak jsem tu byla rychle a suchá a mnìla pokoj chvíli pro sebe. Už mi konèí mencez tak
by se mohlo upravit i trávení. Støeda 12.10.2005Na dne&scaron;ek už jsem spala líp a sen co se mi zdál nad ránem byl
zvlá&scaron;tní. Setkala jsem se s klukem, nìco od skatu nebo tak a ten mìl malýho chlapeèka a potøeboval pomoct s jeho
hlídáním. Pomohla jsem a moc se mi to líbilo. Potøeboval vyøídit nìjaký papíry na jeho opatrovnictví, že není jeho táta, ale že mu
zùstal na krku a že se chce postarat. Tak jsem mu vyøídila a &scaron;lo to hladce. Dal&scaron;í sekvence byla dal&scaron;í
hlídání, tentokrát byl kluk poèuranej a nemìl sebou náhradní vìci. Povídali jsme si jak to má s tím èuráním a vy&scaron;lo
najevo, že prostì jen mìní pleny a nic víc. Poté jsem se probudila. Proè mám pocit že mi ho chtìl hodit na krk?nebo minimálnì
využít abych klukovi nakoupila nový vìci? Hmmmmmmmm? Copak se asi klube? Asi Nic J))Taky jsem úplnì zapomnìla
napsat, že se vèera pøi Homì pøi&scaron;la podívat Vierka. Jasnì jsem ji cítila skoro bych øekla i vidìla jak vykukuje,
spí&scaron; nakukuje skrz energie. Dneska zase byla meditace na &scaron;estou èakru. Je to dost silný protože ji
neustále cítím a už mám i pupínek ;-) Dne&scaron;ní Paduka Puja byla hodnì silná a dokonce se povedlo na požádání si
to procítit jako by mi už zase hoøelo srdce a i bøicho už je podstatnì jiný. Nabídla jsem se jako nástroj milosti moudrosti a
inteligence a nabídka byla pøijata. To jsem cítila zcela zøetelnì. Cítila jsem i zmìny fyzický a taky..... opìt je tu dohadování
s Lenkou. Kdy už tohle skonèí? Budu to dál pozorovat a uvidíme. Je to zajímavý, protože teï v sobotu mìli &scaron;amany 13
tak jestli to s tím nesouvisí. Uvidíme co budou øíkat.Koneènì se taky vìnujeme tìlu a tìlo má velkou radost. Ráno jsme cvièily
pozdrav slunci a odpoledne hodnì zajímavý cvièení. Ve dvojicích, v podstatì vnitøní silou, tzn hooooooodnì pooooooooomalu.
Nejprve Namaste s pìknou úklonou (hodnì je pøi tom cítit napojení nahoru i vzájemnì). Potom pokud potøeba krok k sobì a
podat si ruku. V&scaron;echno hodnì pomalu a potom zamávat bye bye (pa pa ) a dál už se zavøenýma oèima pomalièku
podìkovat a dotykem ocenit celé tìlo. Pøedtím proslov jak moc jsme mu celý život ubližovali, nejedli, jedli, neodpoèívali, ne...... ,
kritizovali ho.... tlustý, tenký, ......... Zaèínáme pomalé hladivé dotyky, oblièej, krk, ruce (co v&scaron;echno dìlají), nohy
(kam nás nosí), tam jsme skonèily. Klidnì bych pokraèovala. Potom jsme si pøikládaly ruce na bolavá místa a žádaly
milost a• je vyléèí. Potom jsme vyzvaly své tìlo k tanci a tanèily s ním nejprve v obìtí, pomalièku a pak se to stupòovalo do
úplné divoèiny. Nechaly jsme tìlo radovat se a smát se a nakonec &scaron;avasan a hodnì se nás fakt smálo J))). Jen
co jsme trochu vychladly, frèelo se na kosmíky. Pìknì mi tam lítaly my&scaron;lenky. Hodnì jsem byla ve Vrchlabí a tak jsem
prosila o pomoc. Hodnì mi ale chodí vize ohlednì dal&scaron;í práce. Je to jasný. Budu si muset ve Vrchlabí najít vìt&scaron;í
prostory jinak se umlátíme. Na kurzy s dik&scaron;ama je tøeba prostor na cvièení s taneèkama. Po kosmíkách
je&scaron;tì &scaron;avasan a hlubinná relaxace. Musím øíct, že na mnì byla moc dlouhá a opravdu jsem svoje tìlo
neovládala až mì chytla panika a byla jsem ráda že se mi vrátilo. Tak bylo mrtvý. Ano, sice už jsem to zažila døív ale
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tentokrát jsem to zažila dvakrát tak silnì a opravdu. Je to jen podnájem a ani v nìm nebydlím sama J. Teï je&scaron;tì
pøibyli Amma s Bhagavanem. Teda teï se o nich ví, abych byla pøesnìj&scaron;í. Že jsem u sebe jen na náv&scaron;tìvì jsem
hodnì cítila i pøi cvièení ve dvojici, kdy jsem mìla pocit, jako když na tu druhou koukám hledáèkem, nebo periskopem.Jo a
taky už vím proè se mi stýská po domovì J Jaký by asi mohly lítat my&scaron;lenky kolem místa kde lidi jdou do sebe a kde je
tolik lidí tak daleko od domova? J)))) Ètvrtek 13.10.2005Sranda jak tam automaticky pí&scaron;u každej den rok jako by se
mohl zmìnit J Ikdyž tady je v&scaron;echno možný. Dnes je myslím zlomový den. Nejen že mi je poøád je&scaron;tì dobøe J)),
ale dìje se i plno vìcí. V noci se mi zdálo, že jsem mìla malé dítì. Vlastnì jsem to myslím byla já. Nìjak mi ne&scaron;lo se o to
dìcko starat. Vždycky jsem ho odložila že musím dìlat ty &bdquo;velký&ldquo; vìci, jako tøeba nakoupit a ono mi zatim chcíplo.
To se mi za noc stalo nìkolikrát. Na tom ani není nic moc k pøemý&scaron;lení J)). Ráno jsme zaèínali až v 7:30 a tak jsem
mìla plno èasu sebrat a vyžehlit vypraný prádlo, zacvièit si, oholit si nohy (abych se je&scaron;tì poznala J) dala si sprchu a
namoèila prádlo. Musela jsem ale èíhat na kyblík. Teï když pr&scaron;í lidi perou jako vzteklí. Ráno byla jen meditace na 6.
èakru a po ní se zaèaly dít vìci. Zaèaly se dít už pøi meditaci. Zase se mi hlavou honila ta samá pøíhoda ta holka se musí
doma u&scaron;kytat. Poøád ta mysl øe&scaron;ila co bude až se vrátím, poøád nìco vysvìtlovala, až mi najednou
do&scaron;lo, co to je. Vlastnì mi vadilo øíct, že se vìci zmìnily, že moje role a úkol u nich skonèily, a že je teï klidnì nìjakou dobu
budu milovat z povzdálí. To bylo ono. Bylo velmi osvobozující moci odejít. Vytratit se, když jsme si dali co jsme mìli a
nemuset to nijak vysvìtlovat. To jsem vlastnì v životì nikdy neumìla, ba dokonce nesmìla nikoho &bdquo;opustit&ldquo; a že
jsem tentokrát opravdu chtìla a ona to moc dobøe vycítila a proto mi volala. Mìla strach a vìdìla proè. Stejnì to v jistym smyslu
udìlám. Trochu se stáhnu a rozvolním ty vztahy a bude dobøe. Bylo to moc o moci a ne o spolupráci. Role se vrátí na
svá místa. Tohle zji&scaron;tìní, abych se vrátila k tématu, bylo pro mnì tak osvobozující a mnìla jsem takovou radost, že
jsem neváhala a poprvé jsem vybalila plá&scaron;tìnku abych mohla pøebìhnout na pokoj a v&scaron;echno si zapsat
Bylo to tak dùležitý, že jsem si vyprala prádlo, popadla plá&scaron;tìnku a mazala zpìt do modlitebny a zapisuji to až teï po
obìdì J)). Cha cha cha J) V modlitebnì nám nechaly je&scaron;tì plno èasu na rozjímání, nezaèaly totiž naèas a tak jsem
pokraèovala v úvahách. Je&scaron;tì mi to nepøi&scaron;lo úplnì &bdquo;ko&scaron;er&ldquo; a
&bdquo;domy&scaron;lený&ldquo;. &bdquo;No jo, ale když tohle v&scaron;echno jsou jen my&scaron;lenky a koncepty,
který bìží automaticky a nemùžu za to ani já ani ona....... mùže za to universum (aspekty, podmínky, geny, politika, pøíroda
.......... &infin;) pak.......... pak ................ pak vlastnì není žádný problém, ani nikdo kdo by ho mìl, ani nikdo s kým by ho ten,
ta &bdquo;nikdo&ldquo; mìl mìla&ldquo; a to byla bomba J Aby toho nebylo málo, vzápìtí zaèala Purnimaji vyprávìt pøíbìh
z procesu jednoho z mnichù Joganandy. Joganada byl velký duchovní hledající. Hledal dlouho a hledal usilovnì na své cestì
k osvícení (Mukti). A najednou, pøi procesu, kdy se Bhagavan rozhodne, že mu dá Mukti, se po dik&scaron;e ocitl na pokoji
a èekal že se bude nìco dít. V&scaron;ude se nìco dìlo. Lidi se smáli, plakali, køièeli ........ jenom on nic. Najednou ucítil
pøítomnost a bylo mu jasný, že je to Bhagavan. &bdquo;Á musím ho požádat, a• mi dá Mukti.&ldquo; A taky to udìlal ......... a
.........nic. &bdquo;asi málo&ldquo; a tak zkou&scaron;el v&scaron;echny možné zpùsoby až nakonec úplnì zoufalý zaøval
&bdquo;Bhagavane! Prosím tì!!!!! Dej mi Mukti!!!! Mukti ! Dy• pøeci musí&scaron; vìdìt o èem mluvím! Nebo ne?????!!!&ldquo;
Bhagavan se usmál, a øíká &bdquo;tak dobrá, dám tedy Joganandovi Mukti. Ale øekni, kterému?&ldquo; Jogananda
se otoèil, a ke svému zdì&scaron;ení uvidìl stovky Joganandù a znovu sly&scaron;el &bdquo;Tak kterému mám dát to
osvícení?&ldquo; A tak mu to do&scaron;lo. Není koho osvítit! A byl FREEEE J))Dal&scaron;í vìc, kterou nám vyprávìla je:
Pøedstav si, že jde&scaron; do obchodu se zeleninou a nemá&scaron; sebou žádnou ta&scaron;ku. Pøedpokládejme, že
zelenina má na sobì malé háèky a tak ji na sebe vzájemnì zavìsí&scaron; a nese&scaron; je tak domù. Pro
pozorovatele by to mohlo vypadat jako že tu zeleninu nese&scaron; v neviditelné ta&scaron;ce, která v&scaron;e drží
pohromadì (já). Tak to ale není jsou jen procesy jako láska, radost, nenávist, zloba, bolest,........ na co si jen
vzpomeneme. Problém je v omezení vytvoøeném øeèí. Odtrhujeme prožitek od prožívajícího a tak øíkáme: &bdquo;Já mám
radost, já jsem smutná&ldquo; a ono zatím jenom JE radost a Je smutek. Nic víc nic míò. Jen prožitek. Osobností není jen
koneèný poèet a není tøeba je rozpou&scaron;tìt. Není problém mít osobnosti. Ty se dìjou automaticky a automaticky se taky
rozpou&scaron;tí. Problém je nesmìt nìkterý mít a myslet si že jsou &scaron;patný. Takže nerozpou&scaron;tíme osobnosti ale
stres z nich.Staèí zjistit, že nejsem a už není koho osvítit. Tak pa pa Jano už jsou jen osobnosti. Dobrej fór k tomu mìl od
Bhagavana na videu Noel z Argentiny. Øekl mu ho, když po uvìdomìní si tohohle snídal na terase. PØÍTOMNOST jako uèitel ve
&scaron;kole vyvolává žáky: proudìní vzduchu zvané vítr.........ZDE! slunce ..........ZDE! radost ........ZDE! dùm .......ZDE!
......... Noel .........Noel?..........Noel?! ......nic. Ostatní se ptají &bdquo;kdo to je?&ldquo; a uèitel Bùh øíká: &bdquo;á to
bude chyba&ldquo; vy&scaron;krtne ho, &bdquo;to se stává èasto.&ldquo;Ten se mi moc líbil J)))) ten dám k dobrýmu
J))) Tak, myslela jsem, že to pøes polední klid nestihnu, ale v pohodì. Jo a taky mi po snídani ode&scaron;ly výhrady k tomu
používat øeè jen jako nástroj pøítomnosti. Nikoho neurazit, nikomu neublížit, vždy• to je po èem toužím J)). Uvidíme, jaký na to
budou reakceJ. Jana po•ouchlá mì baví J a jsem ráda že se nemusím zbavovat osobností, že to jde hnedJ)). Jana efektivní =
líná J a vtipná.Vypadá to, že jsem ve svém životì mìla jen 2 nevyøe&scaron;ený vztahy. V obou mám teï velkou lásku ta u
Nìj je mi milej&scaron;í J uvidíme co bude dál. Zbytek dne už byl &bdquo;klidnej&ldquo;. Odpoledne Ananda Mandala jen
s tím rozdílem, že jsme ji dìlaly každá za sebe a ne v kruhu. Na konci u Sahasrary nezpívali Ogun Satjam, ale Moola Mantru.
U kosmíkù jsem tentokrát sedìla asi ve 3.øedì což byl neèekaný úspìch a tentokrát jsem je i hodnì cítila. Bylo to asi tím, že
jsem to úplnì pustila a• si se mnou dìlaj co je tøeba. Když stejnì není co osvítit a mìla jsem pár pøání ohlednì èeských skupin, tìla
a tak. Nìkterý vìci se mi tam vyjevily samy. Dokonce i sex byl zmínìn, jsem zvìdavá. Hodnì mi od tý dik&scaron;i tìkaj obrazy
z blízké budoucnosti, ale nic vyhranìného. Hodnì ohlednì partnera, poradny ve Vrchlabí..... Taky jsem pøi &scaron;avasanu
intenzivnì cítila Petru a i On se mihl. Že by si vzpomnìl? Musel &scaron;kytat celý den je&scaron;tì že veèer bude mít klid když
jsme tak napøed J) mám na mysli èasový posun. Pátek 14.10.2005Nejenom, že jsem spala mizernì. Byla jsem taková
pøebitá. Asi se projevuje nedostatek pohybu. Nakonec tady je&scaron;tì zaènu bìhat nebo chodit dokola a nebo, a to
spí&scaron; lezou dal&scaron;í vìci. Hned od rána jsem se nemohla na lidi ani podívat. Na mùj vkus mi pøijdou pøíli&scaron;
draví. Nakonec jsem se chytla na vìci na oltáøi. Zase bylo v&scaron;echno jinde než jsem to dala. Baby jedny nenechavý
svíèkový mì nasraly a je mi jedno, kdo to pøerovnává. Karty a kartièky jsem vzala hned a ten zbytek po obìdì. Nakonec
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jsem zjistila, že jsem si vzala kartièky nìkoho jiného. Ty moje nìkdo pøendal na druhý konec oltáøe, ale už jsem si nechala ty
cizí a• si taky užijou. Je mi to fuk! J)) No a tak jsem se tak naèuøená koukala na ty vrhaèky se pøed oltáø a tak mì sraly......
ráda bych øekla &scaron;tvaly ale nebylo by to onèo. Pøijde mi to laciný a povrchní v takový míøe. Vím že je to mocné gesto,
ale když je toho moc je to otrocký a mùj bùh je na&scaron;tìstí kámo a o tohle by nestál. Vadilo mi, že mi to vadí a poprosila
jsem o pomoc a pøi rituálu se mi vyjevil oheò a bublina s Avalonem. 2 pøíbìhy jen jako symbolika a vìdìla jsem, že mi ublížili
fanatiètí uctívaèi a minimálnì v 1 pøípadì katolíci. Vyvalily se mi slzy a bylo. Taky vím, že rituály jsou tím, co mám najít. To se
mi má vyjevit. Síla mých rituálù bude hodnì velká. V&scaron;e má svùj èas a tak èekám. Taky jsme dostaly prostor
pro dotazy. Mìla jsem jeden ale nedo&scaron;lo na nìj a tak se zeptám pøi pohovorech. Zajímá mnì,jestli osobnosti èasem
vymizí jako my&scaron;lenky a nebo jen pøestanou vadit. Líbí se mi, že tu taky tvrdí, že jejich uèení jsou pouze smìrové tabule
a když jsem dneska koukala na ty uctívaèky napadla mi vìta &bdquo;to si rad&scaron;i zasouložím s poøádným chlapem a ne
s cedulí&ldquo; J))) to mì pobavilo.Miluju tyhle pohovory. Jde to líp než jsem myslela. Ano osobnosti tam vždycky budou.
Dokonce i mysl si mohu nechat. Pobavila jsem Prabhati svým ned&scaron;eným &bdquo;miluju svou mysl&ldquo; J .
Smála se tomu. Jde jen o to být v klidu s tím co je a s uspoøádanou myslí už se dají dìlat vìci J)). Já mam takovou radost!!!!
Jupíííííííííííííí!!!!!! A to máme je&scaron;tì víc než týden pøed sebou. Cestou ke kosmíkùm mi do&scaron;lo jak tohle divadlo fungu
Osobnosti jsou to co žije skrze tìlo a vìdomí je divák na týhle scénì. A tím je&scaron;tì nekonèíme. U kosmíkù to byla taky
bomba. Sedla jsem, podìkovala a povídám: &bdquo;teï už jen být v jednotì se v&scaron;ema....&ldquo; a ani jsem nedoøekla
a byla tu otázka: &bdquo;A s kým chce&scaron; být v jednotì?&ldquo; a ........a...........BINGO!!!! Ono vlastnì vlastnì není s kým
být v jednotì, ona vlastnì není žádná oddìlenost. Je jenom vìdomí. Takže sí• se dívá na kamínky (uzlíky) jak hrajou divadlo.
Paráda! Miluju tyhle otázkový odpovìdi J)). A to je jenom brána do vnitøního svìta. Teï teprve zaèíná to zajímavý.
&Scaron;koda jen že mi tak tøe&scaron;tí hlava. Mám takovou radost, že jsem si na oslavu dala i veèeøi a teï to musím
zaspat. Sobota 15.10.2005Klasika. Pobyt už se láme a tak si zaèínám užívat J)). Ani se nemusím na nic ptát, potvrzení
pøijde záhy. Dneska nám Purnimaji vyprávìla pøíbìh Budhy jak hledal, zkou&scaron;el vypasany a v&scaron;echny možné
techniky a nic. Až pak omdlel a &scaron;la kolem dívka s miskou ka&scaron;e, dala mu ji a jeho tìlo i du&scaron;i zaplavila
nadìje a jak tak sedìl, úplnì odevzdanej a bezmocnej, uvidìl padat list....... Do&scaron;lo mu, že permanentní stav, kterej
celej život hledal, je vlastnì v promìnì. Že ten list, který padá k zemi, nezaniká, jen se promìní v zem, z tý vyroste kytka, tu
sežere........ a tak v&scaron;echno souvisí se v&scaron;ím, nic nezaniká......., není žádná oddìlenost, je jen jedna sí•, nebo
oceán vìdomí, který se projevuje procesy. V&scaron;echno je jen proces, i já jsem jenom proces. Taky nám hráli opìt
z Noelovy desky. To CD musím mít J)) A budu Janina ho urèitì má a Karel nejspí&scaron; taky. Poøád nás honìj do pøírody,
a žádnou tu v tý ohradì nemaj. No ale nebudu pøedbíhat. Rituál prima. Dneska zase omývaly Padukas a já mìla chvílema
rarachovský pøedstavy boha jak sedí a kouká co dìláme s tìma jeho sandálama J)). No ale klobouk dolu. Opravdu mají ty
jejich rituály sílu. Jednak se mi vyèistila hlava, pøestala bolet, a nìco povolilo na prsou protože èas od èasu
poka&scaron;lávám a to se je&scaron;tì netu&scaron;ilo, co se chystá. Odpoledne jsme zaèali celkem milým
dokumentem o zvíøatech v afrických pou&scaron;tích, no a potom............ no a potom.......... druhý Dar&scaron;an u
Bhagavana. Tak tomu øíkám pøekvápko. Tentokrát jsem si ho mohla i užít když mì bøicho nebolelo. Necítila jsem žádný
dal&scaron;í zvlá&scaron;tní energie, ale když jsme odcházeli, pìknì mì bolelo na prsou. Nemam k tomu žádný obrazy jen
Vivian z Avalonu. Jo a taky když jsme jeli k Bhagavanovi, byl na nebi rejnok z mrakù. To snad nebudu ani nikde vykládat.
Nedìle 16.10.2005Tak to vypadá, že už mam hotovo a budeme jenom doèi&scaron;•ovat a ukotvovat. Ráno Ananda
Mandala, to jsem myslela, že se poèurám, ale pøežila jsem. Mám hodné tìlo. Potom nám zase pou&scaron;tìli videa
úèastníkù. Nejlep&scaron;í byl Filip ze &Scaron;výcarska. Vyprávìl, jak mu do&scaron;lo, že Tam nic není. Jak se chechtal,
že mu celou dobu øíkali, že tam nic není a ono tam opravdu nic není J)))). Je to prèa. Následoval rituál zamìøený na Shanti
Mantry. Takže klid, klid, klid. Pomalu se mi skládaj vìdomosti a zase mi vylezlo to Její nafukování. Nechávám to být. Buï
to odezní a nebo se s ní rafnu. Tohle jsou jen hypotézy. Asi se bojím tý atmosféry. No co kdyžtak mám svùj kamrlík. A
máme tu osobnost co nenávidí konflikty. Moje pravda pro nì zùstane nepravdou, dokud se nestane pravdou jejich. Je to
jenom proces, kterej plyne. No ale stejnì jí asi nebudu dávat tenhle deník èíst. Teï už chápu proè jsem tolik plakala. Tolik
bolesti a ona mi ani nedovolí být na&scaron;tvaná. Dneska mì zamìstnala na celé odpoledne potvora. Vùbec se to nechtìlo
rozkrýt. No ale byly tam: &bdquo;Nestojí o moji pravdu&ldquo; a když jsme vylezli od kosmíkù a ukradli jsme si s Martinem
rychlé objetí, zaplavila mì taková láska a pøi&scaron;lo &bdquo; když mì nebude mít ráda, pøidaj se i ostatní&ldquo; ve
smyslu že mi to polepí. Nebylo by to za život poprvé. Když jsem pak odpou&scaron;tìla, &scaron;lo to hodnì tìžko.
Netu&scaron;ila jsem, jak hluboká je to rána. Zato na Martina se moc tì&scaron;ím až si to budem vyprávìt. Ptal se jak,
ale zachovala jsem maunu. Jinak by to byla potopa slov. S maunou je to hop nebo trop. Takže hop. Chci z toho mít co
nejvìt&scaron;í užitek A Jí buï koupím dárek a nebo rozbiju hubu. Je zajímavý, jak už to bìží bez i s emocema zároveò. Ta
pøítomnost je neuvìøitelná. Pondìlí 17.10.2005Vèera jsem pøi&scaron;la na to, jak pustit klimaèku a tak jsme pro zmìnu spaly
v chladu. Sice jsem si musela pøidat deku, ale byla to pøíjemná zmìna. Ráno jsme hodinu meditovaly venku na trávì a
potom Homa. Meditace byla v poho. Myslím, že nám dávaj co nejvíc prostoru jít do sebe, aby nám to co nejvíc docvaklo a
ukotvilo se to. Na snídani byla nekoneèná fronta a tak jsme s Janèou sedìly venku a &scaron;el okolo Martin a bylo na nìm
tolik vidìt že už to taky má J)) a tolik se na nás chtìl vrhnout a v&scaron;echno to probrat. Janèa mi práskla, že jim to
do&scaron;lo hned po dar&scaron;anu a že vèera debatili 1,5 hodiny venku. Byli prý celí nadržení to probrat. &Scaron;koda že
jsem u toho nebyla. Na druhou stranu jsem ráda. Chci tu maunu dodržet, abych mìla jenom svoje zážitky. Martin se z toho
vytancoval u &scaron;utrù a já se musela vrátit ven, jinak bych si stoupla za nìj do fronty a to by ne&scaron;lo.
Neovládla bych se. S Janèou to jde, ale taky od sebe musíme kolikrát odejít. Homa byla super. Ty se mi líbí. Jen jsem
musela do židle už mì bolely kolena. Na kosmíky pùjdu taky do židle. Jenom pøi rituálu jsem mìla super vizi jak osobnosti
v zákulisí života, t.j. pod hladinou vìdomí se chystaj na scénu. Vzájemnì si &scaron;pitají, nìkterý mají trému...... a pak jdou
na vìc. Na scénì jsou na sebe tøeba i zlý, poøádnì se porubou a když se vrátí do zákulisí objímají se, chválí, jak jsou dobrý a
jaká je to psina J))).Ve ètyøi jsme mìly jít na procházku a nakonec nic. Jsme první skupina, která mìla zatmìní slunce i
mìsíce. Místo procházky nám promítli film Oh, God. Book II. Bylo to docela fajn. O tom jak každý jeden z nás, dokonce i ten
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nejmen&scaron;í je pro boha dùležitý. Po filmu jsme mìli tøicetiminutovou procházku a na ní mi do&scaron;lo, jak moc mùžu
prožívat bolest ostatních a jak se to hodí pøi práci. Jen si to nebrat osobnì jak mì holky otestovaly. Po filmu jsem se hodnì
cítila v pøítomnosti. Trochu jsem tanèila a potom jen ležela a rozjímala páè byl volnej program, po kterém jsme mìly
spoleènou modlitbu. V kruhu jsme 21x zpívaly Moola Mantru a potom tichá modlitba za v&scaron;echny ostatní ve skupinì
aby se rychleji prohluboval jejich vztah s pøítomností a ony se v ní rozplynuly. Nakonec, jako pøi každý meditaci 3x
Shanti.Docela to bylo dobrý. Tedy musela to být síla ale jak tu nejsou žádný kontrastní stavy, tak to tak neprožívám. Uvidíme
co to se mnou provede J)). Opìt jsem odolala veèeøi. Jsem &scaron;ikulka. Už mi byla volnìj&scaron;í halenka J. Úterý
18.10.2005Ani se mi nechce psát, ikdyž je co. Perou to do nás hlava nehlava J. Zaèínáme dìlat vìci kolektivnì a pøipomínaj
nám, že musíme sloužit lidstvu. Jasná vìc. Proto jsem tady aby se mi s tìma lidma žilo líp. Purnimaji øekla jednu zásadní vìc.
Opravdu jsem tu proto abysme pomohli lidstvu. Osvícení, toho jsme mohli klidnì dosáhnout doma a to je fakt. Hezký bylo
jak mì ty baby dneska &scaron;tvaly. Pøes snídani jsem øe&scaron;ila proè &bdquo;Ona&ldquo; žárlí, když v&scaron;echno
je&scaron;tì horký dávám dál, a je&scaron;tì se kvùli tomu zadlužím a oni to pak maj za hubièku a já visim statisíce..........
No a po snídani pøijdu ke svýmu místu a vidím,...že protože jsem si nerozložila spacák, tak se tam nevejdu. Baby mi ho obležely
a možná i odsunuly. Popadla jsem svoje vìci a &scaron;la si lehnout jinam. Jenom Margaret mi dìlala místo. Je to hodná
holka. Už sem na to ka&scaron;lala se s nima boxovat. Už jak jsem &scaron;la mi tekly slzièky a bylo to venku. Nemùžu nic
mít, hned mi to vezmou a nebo když nìco umím líp, nebo nìco mam, jsou na mnì hnusný, prostì, zkazí mi každou radost a dìlaj m
to vážnì hlavnì ženský už od dìtství. No a tak jsem si to odplakala a byl rituál a mìla jsem zas svoje místeèko zpátky. J))
V&scaron;ichni zase chtìli sedìt ve støedu. Odpoledne nás vzali do Shakti Stall a musím øíct, že jsem si tam krásnì zazpívala.
Dokonce jsem i mìla pocit že umím zpívat. J)) No a pak už &bdquo;jen&ldquo; kosmíci. Cestou tam jsme jeli pøes rozvodnìnou
øeku. Normálnì sme brodili. Byl to zvlá&scaron;tní pocit a taky jsme píchli èi co. To nám ale neøekli. Po kosmíkách jsem
byla jak papiòák a málem jsem bouchla, když je&scaron;tì zaèala dal&scaron;í meditace. Na&scaron;tìstí byla na sedmou
èakru a tak to odsyèelo a byly z toho dvì slzy. Už nevím jak si sednout. Zadek mì bolí ikdyž ležím. Nejspí&scaron; budu muset
sedat na židli. Taky dneska nemlèím a mluvily jsme i s klukama. Buï pojedem do Nemamu a Mahabali a nebo rovnou do
Mahabali. Vymìnit lístky na vlak nìjak zvládneme cestou. Støeda 19.10.2005Vèera jsem byla v bílém a pr&scaron;elo.
Dneska mám obyè vìci a bude zasvìcení J pøevlíkat se nebudu, ustrojím se uvnitø. Už se na to tì&scaron;im. Nejspí&scaron;
se tím v&scaron;echno uvolní. V noci jsem byla natlakovaná, že jsem minimálnì pùl hodiny vztekle ležela a nemohla jsem
zabrat. Potom jsem se pro zmìnu nemohla probrat. Tì&scaron;ím se, ikdyž mám v sobì neutrálno, ale když se na to naladím
tak slzím. Asi nìjakej pozér ve mnì to hraje cool. Už je to tady hurá J)). A bylo to super. Celej život smìøoval k tomuhle dni J)
v&scaron;echno to dobrý a hlavnì to &bdquo;&scaron;patný&ldquo;. V&scaron;echno v&scaron;ecièko dostalo smysl každá
každièká vteøina tohohle života. Plakala jsem. Nejprve nám udìlali teèku na èelo, popel na hlavu, Paduka dik&scaron;u, na
krk malu a bylo. Party time..... bylo veselo.......dokonce nám zru&scaron;ili maunu, což je super.Když teï mùžeme mluvit,
vìt&scaron;inou se mi nechce, ale bájeènì se bavím. Odpoledne jsme vidìly skvìlej film. Patch Adams. Potom kosmíci, to už
jsem ulítávala a aby toho nebylo málo, daly jsme si vzájemnì svou první dik&scaron;u a to nás totálnì dorazilo. Takovej
záchvat smíchu už jsem dlouho nemìla a na pokoji se nám nechtìlo spát a mìly jsme mejdan. Jo i Purnimaji ani nemohla
øíct kdy a kde se sejdem jak se smála. Ètvrtek 20.10.05Takový to byl dùležitý den a tak málo jsem napsala J hmm to se
stává. Dneska jsem taky líná. Zase jsme dik&scaron;ovaly a dávala jsem chechtací dik&scaron;i. Paráda.
Pøi&scaron;la Annie a shánìla lidi kteøí by natoèili prožitkové video. Byl to boj. Janina se mi smála. Cítila jsem že to musím a
chci udìlat a zároveò jsem se tak stra&scaron;livì stydìla a nechtìla jsem se nikam cpát. Bylo to jak z filmu &bdquo;.... ale
jo..... a nebo ne..... a tak jo udìlam to........ a nebo rad&scaron;i ne..... &bdquo; nakonec jsem se pøihlásila. A ty muka......
si vymý&scaron;lím pøi&scaron;li pro mnì na zaèátku filmu o Franti&scaron;kovi z Asisi. Annie mnì dovezla na svém
mopedu na kluèièí ubytovnu abysme zjistily že nìmecká skupina je v plném proudu natáèení a já mam pøijít tak za pùl
hodiny. To už se film nevyplatil a tak jsem mìla pokoj jen pro sebe. Pøemý&scaron;lela jsem jestli se pøevlíkat ale nechala
jsem to být. Nìjak mì to nebere. Kupodivu jsem byla klidná a mìla jsem obrovskou radost ani jsem moc nevìdìla co tam budu
øíkat. Pøi&scaron;la jsem akorát, ale stejnì jsem je&scaron;tì tak ètvrt hodiny poslouchala pøíbìhy v nìmèinì. Bylo hezký
pozorovat jak se kameraman a jeho asistent probírají z nudy pøíbìhù v jazyce kterému nerozumí a jak se moje pøíbìhy odvíjeli
koukali na mnì s vìt&scaron;í a vìt&scaron;í láskou. Ani nevím jak jsem to tam v&scaron;echno øekla a ani co jsem tam øekla.
Jedno je jistý že když jsem skonèila vrhly se na mnì dasaji a byly nad&scaron;ený. Já se klepala jak ratlík ani jsem nemohla
napsat struèný pøíbìh.V&scaron;ichni jsme se smáli jak se klepu. Byla jsem hodnì &scaron;•astná. Dokázala jsem to!!!!
Jupí!!!! J))) Jsem hrdina. Vùbec jsem byla celý den vysmátá. Já snad budu osvícená èi co J))) taky máme super
program na zítra: kosmíky a dal&scaron;í Dar&scaron;an u Bhagavana. Máme my to ale &scaron;tìstí. Veèer nám na
dobrou noc pou&scaron;tìli film jak Bhagavan zasvìtil jednoho vesnièana na Kosmíka. Má to ale li&scaron;ák skvìle
vymy&scaron;lený. Osvítí místní a ti pak osvítí planetu ze Shakti Stall. Už je jasný odkud se vezme tìch 8000 lidí. Taky nám
pou&scaron;tìli prožitky toho kosmíka z ameriky. Byla to fakt zábava. Kosmík ale ze mnì urèitì nebude. Mažu spát, mam
dost. Pátek 20.10.2005 &ndash; PrahaTady mùj deník skonèil nemùžu uvìøit že jsem ani nezapsala Dar&scaron;an u
Bhagavana. Na druhou stranu se vùbec nedivím. Vlastnì to neni dùležitý. Krásný to bylo to rozhodnì. Kluci nacvièili písnièku a
holky taky. Ta kluèièí byla o hodnì lep&scaron;í. To ale pøedbíhám. Dal&scaron;í Dar&scaron;an, to byl velký dar a ani se
nám nesnilo o tom že dar&scaron;an bude jen pro na&scaron;í skupinu 80ti lidí. Ve srovnání s nìkolikasethlavými davy
pøedtím to bylo jako si dát s Bhagavanem kávu. Nádhera! Tam jsem se opravdu cítila milovaná. Nebyl to jen chlápek
co sedí a medituje. Zazpívali jsme mu na&scaron;e písnièky a ta kluèièí byla opravdu vyvedená v&scaron;ichni jsme se
bájeènì bavili a Bhagavan málem poru&scaron;il maunu. Don't worry, be happy
our father loves us all.
Illusions are many
but underneath them all
there is one reality,
that you and I are one.
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And God is Love,
and Love is God
and God and we are one.
(Unknown - via Bjoern) Byly jsme z toho úplnì paf. Zážitek s velkým Z. A to nám vy&scaron;la i cesta z procesu podle
na&scaron;eho gusta. Je&scaron;tì že máme tu Andrejku. Vymyslela že by bylo dobrý jet na Dar&scaron;an do Nemamu a
potom do Mammallapuram.Bylo to skvìlý. Nevím kdy se mi po&scaron;tìstí podobný prožitek. Dar&scaron;an byl skvìlý jako vždy
Amma je Amma a dik&scaron;ování potom bylo neuvìøitelný. Zpoèátku jsem ani nemusela hýbat rukama a jen se mi pod
nima mìnily hlavy. Prožitky jsem u toho mìla nádherný až extatický svìtlo kolem mnì bylo hmatatelný. Pøítomnost byla tak
silná........... jsem &scaron;•astná, že jsem to mohla prožít. No a potom do Mahabali. Mé oblíbené místo. Bylo tak skvìlý jak
jsem si ho pamatovala. Autobus vyklopil v&scaron;echny v luxusním hotelu jen my jsme se ubytovali v AIDS institutu.
Následujících 9 dní jsme strávili u moøe. Byl to bìs mìli jsme tak natøískanej program. Hrùza až z toho &scaron;la hlava
kolem. Snídanì, koupání, obìd, koupání, èaj, procházky, veèeøe..... nestíhaèka dìs bìs obzvlá&scaron;• Martin s Jirkou to tìžce
nesli J))Jedno mì ale hodnì mrzelo. Byla jsem u moøe a musela jsem být vegetarián. Ani plody moøe mi nedìlaly dobøe.
V Moonrakers ale dìlali tak skvìlé rizoto s houbama, že mi to nevadilo. A ty palaèinky, a èaj....... a i lidi byli super. Já tu Indii
miluju. Mìla jsem plno nápadníkù. To není nic neobvyklého ale s jedním jsem i &scaron;la na rande. Vlastnì jsme se
poslední dny vidìli každý den. Tuhle bytost jsem znala dlouho a bylo to tak hezký a nevinný. Hodnì jsme si povídali, koukali na
moøe...... prostì romantika. Urèitì se je&scaron;tì uvidíme známe se dlouho.Nakonec jsme do Mamallapuram jeli
v&scaron;ichni. Celá na&scaron;e èeská skupinka. Bylo to krásný jsme jako rodina. Zdá se skoro nemožný že
v&scaron;ichni pohromadì jsme tam byli jen dva dny. Mám pocit že to bylo mnohem dýl. Asi to bude tím nabitým programem.
Byly to takový fofry že jsme ani neobe&scaron;li místní pamìtihodnosti. Jako první odjela Janinka a já v pokoji osiøela. Potom
odjeli kluci a vzali sebou Jirku a osiøel i Martin a tak jsme se sestìhovali, aby nám nebylo smutno. Ten týden u moøe byl
bájeènej a bylo by to dokonalý, kdybych si poslední dny nedopøála kalamari. Dostala jsem takovou otravu, že jsem
myslela že nepøežiju. Odpoledne jsem ode&scaron;la od moøe a spala jsem až do veèera. Potom jsem se trochu probrala a
nechala se v kavárnì naproti léèit èajem se zázvorem ten mì postavil na nohy natolik že jsem mohla posedìt s rybáøema
na pláži kde si mnì Martin vyzvedl. Bylo to akorát naèasovaný že jsem lehla a bylo mi tak zle že když mi Martin dával
je&scaron;tì jednu deku prosila jsem &bdquo;Bhagavane, podstoupim v&scaron;echno co musim. Klidnì i chcípnu jenom tì
prosim a• u toho nemusim být.&ldquo; Sotva jsem to doøekla tak jsem odpadla. Martin øíkal že jsem vypadala jak v bezvìdomí.
Taky jsem o sobì nevìdìla. Probudila jsem se ve dvì ráno a bylo mi dobøe. Dala jsem si je&scaron;tì prá&scaron;ek a spala
dál. Ráno jsme vstávali nekøes•ansky brzy a razili na autobus. Trochu mnì mrzelo že jsme neodolali nátlaku domorodcù
a nechali se &scaron;oupnout do prvního autobusu a tím pádem jsme se nerozlouèili se Saravanem. Mrzelo mnì to hodnì
ale byla jsem tak zesláblá, že jsem byla ráda že žiju a že jsme dojeli na nádraží v Chennai bez vìt&scaron;ích problémù. Na
chudákovi Martinovi zbylo dohadování se s rik&scaron;ou o cenì takže bylo veselo. Je&scaron;tì jsem nám potvrdila let,
nastoupili jsme do vlaku a 24h jsem takøka nonstop spala. V Bombay už jsem byla takøka fit a opìt pøísný vegetarian. Hotel
jsme mìli krásnej taky za ty prachy, ale co trochu luxusu si zasloužíme. Zrovna byl svátek Diwali a tak jsme se &scaron;li
projít a udìlat poslední nákupy. Samozøejmì jsme si dali i mekáèe. Já samozøejmì vegetariánské menu. U mnì dobrý ale
Martin, nevím jestli jsme chytli stejnej bacil nebo to bylo masem, jistý je že sotva jsem se zberchala skolilo to Martina. Veèer
už mu bylo &scaron;patnì, byl podráždìnej a do toho v&scaron;ude bouchaly rachejtlièky. Jak mu bylo blbì tak byl i hádavej
no prostì jsme si to užili se v&scaron;im v&scaron;udy až do poslední chvíle. Letadlo na&scaron;tìstí letìlo vèas a v letadle bylo
dost místa na to aby se mohl Martin natáhnout a upadnout do deliria. A já jsem se mohla neru&scaron;enì koukat na
filmy. Pekelný bylo &scaron;esti hodinový èekání v Moskvì. To už bych zažít nechtìla. &Scaron;eremetìvo je pøíli&scaron; malý a
záchody taky nemaj nic moc. Udìlali jsme si pelí&scaron;ek mezi záchodama a VIP. Cestující Businessmani na nás
koukali dost útrpnì, ale zøejmì jsme nebyli dost zubožení, protože nám nikdo nic nehodil. Pøežili jsme, ale bylo to o fous. 2,5 h
z Moskvy bylo nekoneèný v malym letadle plnym rusù, omdlívající Martin, byla to soda. Ani jsem se nemohla moc radovat
když jsem na leti&scaron;ti vidìla Karla s Marcelkou. Bylo to fakt milý a mile ráda jsem jim pøedala Martina, je&scaron;tì
nákup v Delvitì a nechala se Pepèou a Jarkou odvézt domù. Myslím že pár dní nebudu mít chu• cestovat.

http://www.zivotvradosti.cz

Vytvoøeno pomocí Joomly!

Generováno: 25 February, 2018, 11:44

