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BOD OBRATU – BYTÍ V TICHU
Aktuální téma těchto dní v kolektivním vědomí :
„Váš život není váš. Ale vy jste životem.
Rozpoznáním skutečného Já, jáství universa, se člověk ocitá v nadosobním tichu,
v čistém vědomí, kterým vždy byl a bude. Než člověk prožije sám sebe jako skutečnou
podstatu života, je konfrontován se ztrátou osobní identity. Poznává osoby, jevy a věci
včetně sebe jako úplně prázdné, bez vlastní existence. Tím končí veškeré jeho napětí,
bojování a úsilí. Nastal hluboký mír, ticho. Není tu nic, čím byste byli, ani něco, čím
byste nebyli. Vše jsem Já. Ty tu vůbec nejsi.“

***
Bytí v tichu je prožitek, který klamná identita osobního já nemůže vydržet, neboť ve
vnitřním tichu mizí a zaniká. A to je důvod, proč neskutečná, iluzorní individualita člověka dělá
podvědomě v životě vše proto, aby se takovému prožitku vyhnula, i když tím člověk stojí v cestě
naprostému štěstí a zdraví plynoucím z ryzí, neosobní podstaty života, jediného vědomí Já, které je
vším.
V současné době lidem končí dlouhá cesta osobního vědomí, a začínáme se uvědomovat jako
jeden celek, jedno univerzální bytí, které je podstatou všeho života. Zvyk na osobní identitu je však
u mnoha lidí silný a proces růstu vědomí na pozadí světa není díky tomu úplně zřejmý. Obvykle se
v lidech tento děj projevuje spíše jako neurčitá touha po vnitřním naplnění, po pocitu svobody, volnosti,
nebo fyzicky jako potřeba uzdravení vztahů s okolní realitou nebo vlastního tělesného zdraví. Ve
skutečnosti je to projev konce osobní identity.

Dnešní člověk by si vlastně měl neustále uvědomovat, že vše, co se odehrává, a co zažívá
v každodenním životě, je zrychlující proces duchovního růstu a návrat „domů“, k vědomí, a žádný jiný
nebo další účel života zde není. Klamná osobní identita má naopak mnoho jiných motivací, úmyslů či
názorů, ale vždy osobních zájmů. Osobní identita pocitu „já“ nevnímá dokonalou plnost a jednotu
univerzálního vědomí a nemůže proto z principu brát ohledy na zájmy života jako celku, i kdyby
takovou osobní motivaci měla. Vždy se ze své klamné podstaty stará jen sama o sebe a naplnění svých
potřeb, a to může i dovedně maskovat, dokud není rozpuštěna ve skutečné duchovní realizaci, při které
její domnělá existence dočasně nebo trvale zaniká.
Na kurzu „bytí v tichu“ budeme procházet popsaným uvědoměním, aby se stalo živou
skutečností. Pobyt v místě vám přináší milost k duchovní realizaci a osvobození.
Po tomto uvědomění se může člověk ocitnout dočasně jakoby v kontrastu nebo rozporu se světem
a okolím, ve kterém žije. Překročení tohoto dilematu, kterým se člověk stává projevenou jednotou
všeho co je, se budeme věnovat na příštím, květnovém setkání.
Nezapomeňte, že „doma“ už jste. Z pohledu vědomí je osobní cesta životních zkušeností
„odnaučováním“, vedoucím zpět k pravé skutečnosti.

***

Praktické informace:
Začátek:

ve čtvrtek 30.4. v 18:30 večeří

Přihlášení:

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

Cena pobytu:

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

S sebou:

domácí přezutí, věci osobní hygieny.

Ostatní:

pobyty v centru jsou zcela bez alkoholu kvůli využítí síly
místa pro uvědomění.
Termíny dalších víkendů najdete na stránkách centra.

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

