RUSAVA 23. – 25. 1. 2015
TÉMA PRO VÍKENDOVÝ KURZ

BOD OBRATU ODVAHA KE SVOBODĚ
Aktuální rozhovor v kolektivním vědomí:
Promiňte, ale jsem ochoten uznat učení advaity (jednoty), když mně
někdo před mýma očima prokáže, že např. tenhle hrneček je výtvorem Světové
mysli. To by byl objektivní důkaz pro mne.
Tazatel:

ET: Tak ty chceš prostě zůstat trvale v omylu dvojnosti a přitom poznat nejvyšší
Pravdu advaity čili nedvojnosti. Jak špatně tomu, chlapče, rozumíš. Ostatně, kdo
se tě prosí, abys ji uznával ? Dělej si co chceš.
Tazatel: Ale já bych rád pochopil Jednotu a vůbec všechno kolem toho, hlavně

jak se to vytváří.
ET: Pak by ses musel Jednotou stát, jiné pomoci není.
Tazatel: Ale jak ?
ET: Odložením egoismu, což je právě to, do čeho se ti podvědomě nechce,
a proto kladeš sám sobě nemožné a nesplnitelné podmínky. Inu v tom případě
musíš tedy kráčet svou vlastní cestou.
Tazatel: Jaká je to cesta ?
ET: Hlavou do zdi čili přes bolest.
Z knihy Eduarda Tomáše:
Tomáše: 999 otázek a odpovědí na cestě poznání,
poznání, odst. 520

I když se vnitřní dilema možná dneska projevuje v rafinovanějších tématech místo poznávání hrnečku jsou zde podmínky typu „za co budu žít ?“ nebo „co
budu dělat ?“ apod. - volba zůstává stále stejná. Odložení osobnosti (egoismu)
bývá většinou provázeno strachem z prázdna, ze ztráty identity, ze smrti. Něco
se brání úplné důvěře. Ovšem blaho osvobození určitě stojí za tu „námahu“.

Praktické informace:
Přihlášení:

na email onenesscentrum@seznam.cz , ( tel. 774 90 30 56 )
do 22.1.2015

Cena pobytu:

1.850,- Kč vč. noclehu a vegeteriánské plné penze.

S sebou:

domácí přezutí, věci osobní hygieny.

Ostatní:

pobyty v centru jsou zcela bez alkoholu kvůli využívání síly
místa pro vzestup vědomí a energie.

Děkujeme a těšíme se na setkání. Eva a Daniel Krejčí, Rusava. Více informací na
stránkách www.onenesscentrum.cz

