Téma víkendu 27. 2. – 1. 3. 2015, Rusava

BOD OBRATU - ODVAHA KE SVOBODĚ
PRŮCHOD MEZI SVĚTY
Člověk opouští pevný smyslový svět a prochází do vyšších duchovních světů každý večer,
když jde spát. Automaticky ale jaksi počítá s tím, že se ráno probudí a „jeho obvyklá denní
realita“ bude pevně na svém místě. Člověk na duchovní cestě tímto průchodem k vyšším
světům prochází vědomě, a naopak počítá s tím, že jeho denní realita pevná či objektivní není,
a dokonce i s tím, že v tomto smyslu není skutečná.
Jak říkával jeden učitel jednoty: dokud se ti nezačnou rozpadat struktury ega (reality), nejsi na
duchovní cestě.
Existují dvě brány, kterými člověk vystupuje v procesu evoluce života k duchovním světům
a k poznání univerzálního Jáství. Jednou branou je vědomý proces sebepoznání
a sebeuvědomění, a druhou branou je přirozený proces smrti. Obě jsou vlastně stejným
procesem proměny.
Ve svém duchovním vývoji nyní kolektivně stojíme právě na prahu mezi smyslovým
a duchovním světem, a tady se obvykle člověk setkává se strachem. Univerzální Já mu
připravuje zvláštní divadlo, ve kterém se mu všechny vnitřní kvality, zbývající strachy a lpění
zhmotňují v životní realitě přímo před nosem, jako náročné situace nebo třeba i nemoci.
Někdy je proto prožitek průchodu k vyššímu vědomí nazýván „strážcem prahu“. Důvodem je,
že zde již nejde o dočasné nebo částečné zkoumání vyšších světů, kterým se snad spíše
současná esoterika zabývá, ale o celistvý vzestup, resp. úplné překročení vědomí člověka
(= tělo, mysl a smysly) a světa, k jeho vyšší, duchovní úrovni.
Během víkendu na Rusavě prozkoumáme náš strach ze smrti a schopnost procházet bránou
sebeuvědomění.

Praktické informace:
Přihlášení:

na email: onenesscentrum@seznam.cz , ( tel. 774 90 30 56 )
do 26. 2. 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 duchovní síly
místa pro uvědomění.

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

