Sentence (2001-2003)

Nikoho nepřesvědčuji, mluvím zkusmo a k sobě.

Když nemáš doopravdy rád sám sebe, nemáš rád svět. Když nemáš rád svět, nemáš doopravdy rád sám sebe. Mít doopravdy rád sám sebe neznamená sobecký narcismus, ale například to, když se zbytečně netrápíš tím co nemůžeš nebo co se ti nedaří  změnit. 

Měnit definice chce odvahu.

Etická dokonalost je pouze v tom, dokázat lépe uklidňovat skutečnost, bránit utrpení.

Utrpení nečeká někde ukryté, ale my ho vytváříme.
Stejně tak i radost.

Zlo uvnitř tebe není nutno prožívat. Stačí vědět co ho vytváří a tomu se vyhnout nebo to učit a proměnit.

Záměrné zlo si uvědomuje samo sebe, je možno ho učit a proměnit.

Rozvíjej jen to co skutečně jsi. Ostatní poznej a ovládni v sobě.

Je zbytečné se bát, stačí být bdělý.

Jak to je, tak to je.

Obejmout člověka je jako obejmout otep suché trávy. Nikdy nevíš zda neskrývá ještě žahavé kopřivy.

Mnohost nedokončených dějů, interakce mezi nimi, komplexita, vytváří potenciál k dalekosáhlé změně (fázovému přechodu, revoluci apod.) 

Klee: Svět který nemá konečnou realitu se dá vyjádřit tím nejjednodušším. 
HB:Nesubstanční skutečnost je ta nejjednodušší. 

 Nikdy jsem nestudoval meditační, mystickou atp. literaturu. Proto nejspíš mnohé opakuji. Přesto zapisuji, neboť sdělení, jen nejasně modelovaná jazykem tryskají sama. A chtějí být zapsána.

Poznání je závazné. Poznáváš, že směr je jen jeden. Přestože cest je mnoho. Můžeš stát na místě, jít oklikou, kus se vracet, zabloudit. Ale směr je jen jeden, svoboda je jen v tom jak k němu půjdeš. Směr je zbavovat skutečnost utrpení.
Lenost je stání na místě, rozum je cesta oklikou, zlo je cesta zpět, falešný guru je bloudění.

Smrti je možno se pouze smát

Jedno je smrt života, humoru i lásky. Jedno je utrpení.

Nechtít jedno. Nechtít ego. Nechtít chtít. Nechtít nechtít chtít.

Neulpívat. Neulpívat ani na neulpívání.

Neulpívám na neulpívání, tedy se směji, tedy tvořím stvoření.

Ulpíváš na strachu z osamění.  Strach je osamělost. Trpíš sám. Spolutrpitel tě miluje. Utrpení se neumenší, ale nejsi už sám. Spolutrpitel je neulpívání na neulpívání. Humor je neulpívání na neulpívání. Neulpívání na neulpívání je mnohé z jednoho. Jedno nechce trpět samo. Chce se smát utrpení. Chce milovat utrpení. Chce milovat druhého.

Empatie je smysl, který vnímá mysl ostatních.

Dokonalejší znamená schopnější empaticky prožívat (sebe i cokoliv) bez omezení.
 
Čím jsi omezenější tím více se rozhodnutím můžeš osvobodit. Čím svobodnější jsi tím více se rozhodnutím můžeš omezit.

Schopnost omezit se, je součástí cesty k dokonalosti. Omezením svých schopností pochopíš ty méně schopné.
Omezení je skutečné pochopení těch, kteří potřebují pomoci.

K pomoci je třeba dozrát. Nezralá pomoc zabíjí nejen tebe.

Skutečně pomoci můžeš pouze pochopeným. Skutečně pomoci můžeš pouze těm, které miluješ.

I s krysami v kanále, v jejich špíně, hledat lásku.

 Utrpení ti nebude odpuštěno, nelze mu uniknout nijak, sebevraždou, zapomněním, ničím,  bude prožito vše do poslední kapky, naplno, bez útěchy, ve své zrůdné nezměrnosti. 

 Nikomu na tvém utrpení nesejde, nikomu na něm nezáleží, nemá smysl.
 
Vedle pokladu utrpení, který je tvým zrodem, můžeš vybudovat poklad lásky. Láska je poklad rozpuštění utrpení, jeho upřímným, poctivým prožitím. Láska je láskou k utrpení, nikoli v masochistickém vyhledávání, ale v pochopení utrpení, v jeho snášení.

Láska je neulpívání na smyslu. Láska je neurčená milost. Láska je pro skutečnost. Láska je pomoc skutečnosti. Skutečnosti pomůžeme pohybem rovnoběžně s ní, nikoliv pohybem k nějakému cíli - smyslu. 


Přírodu je potřeba nikoli ovládat, ale učit, pomáhat jí. O skutečnost je třeba se starat, pečovat o ni, milovat ji. Skutečnost je jako dítě, které z nerozumu zraňuje samo sebe.

Jsme strukturou sebepoznávání, sebeuvědomování, sebeproměnování, sebepřetváření  Skutečnosti.

Sobecký člověk má strach, strach o sebe, o své požitky, není pro něj nic než jeho žiovot.
Boddhisattva nemá strach, nemá co ztratit, pochopil.

Case of emergency - je třeba bděle sledovat Proměnu, nepromarnit příležitost k rozvoji, nebát se újmy (třeba zesměšnění se)

 Co miluješ toho se nebojíš. Miluj svět a nebudeš se ho bát.


