
32. lekcia

O nenávisti a neschopnosti prijímať svet
taký, aký je
Nenávisť na energetickej úrovni nie je len želanie
smrti, je to priam vražda. Taký program ničenia sa
určite obráti proti samému pôvodcovi a zmení sa na
program sebazničenia. Nenávisť vyvoláva veľmi vážne
ochorenia. V prvom rade bije do očí a do hlavy.
Dôsledkom nenávisti môže byť epilepsia, Parkinsonova
choroba, paralýza, bolesti či úrazy hlavy, úrazy vo
všeobecnosti, migrény, bolesť očí, opuchy, ťažké kožné
choroby. Ak chcete byť zdraví a chcete, aby boli
zdraví aj vaši potomkovia, osloboďte sa od nenávisti.
Musíte preto zobrať zodpovednosť za svoj svet na
seba! Začnite od seba. Zmeňte svoje myšlienky a svoje
správanie, a zmení sa aj okolitý svet. Nové myšlienky
vytvoria nové situácie.
Naučte sa prijímať! Prijímať seba, iných, svoj život
a osud. Vážte si seba i druhých! Ak prejavujete úctu
iným, vážite si najmä sami seba. Naučte sa uznávať
a chváliť. Snažte sa všímať si na ľuďoch len to dobré,
pozitívne, užitočné. Zapamätajte si, že ľudia majú
rôzne vlastnosti, a ak sú vaše úmysly čisté, druhí vám
ukážu svoje lepšie stránky.

33. lekcia

O tom, aké choroby môže spôsobiť
podráždenie voči okolitému svetu
Podráždenie vzniká vtedy, keď čosi nie je podľa
vašich predstáv, napríklad neporiadok v dome, špinavý
riad, neustlaná posteľ, porozhadzované veci,
meškajúci hostia, nezbedné deti atď. Každý človek od
okolitého sveta čosi očakáva a ak niečo nie je podľa
jeho predstáv, dostaví sa podráždenie. Ak je človek
podráždený dlhodobo, spôsobí si určitý druh chorôb.
Na podráždenie reaguje pečeň, pokožka, črevá, žalúdok,
kĺby a iné orgány.
Áno, každý človek chce, aby bol svet podľa jeho
predstáv, ale o to práve ide! My sami si vytvárame
svet, v ktorom žijeme. To znamená, že to, čo v našom
svete vidíme, je práve to, čo vidieť chceme. To znamená,
že okolie iba zodpovedá našim očakávaniam,
podvedomým očakávaniam. Ak teda niečo nie je také,
aké by ste chceli, je zbytočné hnevať sa. Musíte sa
pozrieť do svojho vnútra, zmeniť určité myšlienky,
a potom sa zmení aj okolitý svet.
Medzi vedomými a podvedomými želaniami je
rozdiel. Je dôležité, aby ste sa naučili dôverovať svojmu
podvedomiu. Veď naše vnútro sa snaží o harmóniu,
pokoj a spokojnosť. Chce, aby sa vo vesmíre vytvorilo



jedinečné miesto, ktoré bude harmonické pre
každého z nás.

34. lekcia

O tom, ako zmeniť hnev a zlosť
na niečo pozitívne
Hnev a zlosť sú pocitmi silného pobúrenia a rozhorčenia.
Je to najvyššia forma podráždenosti. Takéto
emócie sa objavia vtedy, keď sa situácia vymkne spod
kontroly. Každý človek chce mať situáciu pod kontrolou,
vtedy je pokojnejší. Nie vždy sa mu to však darí.
Keď tomu tak nie je, prichádza hnev, ktorý v snahe
o zmenu situácie môže vyústiť do fyzického násilia.
Ak hnev otvorene neprejavujete, ale potláčate ho, je
to nebezpečné, pretože ak hnev nenájde únikový východ,
zostane vo vnútri človeka. Táto energia začne
ničiť organizmus a postupne sa mení na chorobu. Ak
však svoj hnev realizujete, čiže ho otvorene dáte najavo,
tak si do života privoláte odvetné násilie, pričom
vôbec nemusí vyjsť od toho istého človeka, na ktorého
ste sa hnevali. Podobné privoláva podobné. Ak človek
také pocity, ako podráždenie, hnev a zlosť neustále
potláča, začína tým trpieť pečeň, kĺby, dýchacie aj iné
orgány a systémy organizmu. Neprejavené pocity sa
začínajú hromadiť v orgánoch, ktoré za ich prejavenie
nesú zodpovednosť.
Len čo pocítite, že sa blíži emocionálny výbuch,
začnite robiť to, čo nerobíte až tak radi, ale pritom to
treba spraviť, a robte to dovtedy, kým sa neupokojíte.
Pre niekoho je lepšia hrubá fyzická sila, pre niekoho
mozgová činnosť. Účinkuje aj jedno, aj druhé.
Od hnevu sa však nemáte len oslobodiť, vy ho musíte
transformovať. Preto si musíte uvedomiť pozitívnu
funkciu, ktorú má – teda aby okolitý svet zodpovedal
vašim požiadavkám. To však závisí len na nás samotných.
Preto je lepšie, ako dávať svoj hnev najavo,
vôbec si ho nevytvárať. Myslím si, že namiesto mrhania
drahocennej energie na také negatívne emócie, je
lepšie zosúladiť svoje vedomé želania a podvedomé
úmysly. To sa dá len vtedy, ak preberiete na seba zodpovednosť
za svoj život, za svoj svet.


