
8.
V ČO VERÍM

Strávili sme asi sto predchádzajúcich strán tým,
že sme preskúmali povahu Ja a zvlášť to, ako sa
prejavujete vo svete ako VY. Posledná kapitola sa skončila
pozvaním urobiť rozsiahle vyhlásenie o tom, kto
ste. Teraz vás kapitola pozýva k odpovedi na otázku:
„V čo verím?“
Myslím, že to bude užitočné, pretože ste si už pravdepodobne
uvedomili, že tradičné odpustenie a Radikálne
odpustenie vychádzajú z dvoch odlišných svetových
názorov. Poznanie, ako vaša viera zapadá do tejto
diskusie, vám pomôže určiť, či sa zastavíte pri tradičnom
sebeodpustení, alebo budete ochotní sa pustiť do
Radikálneho sebeodpustenia a sebaprijatia.
Ostávajúca časť knižky je venovaná posledným
dvom zmieňovaným oblastiam, ale to neznamená, že
to, čo sme urobili doposiaľ, nie je možné použiť na
zmiernenie akejkoľvek viny alebo hanby, ktorú ste si
ponechali. Je potrebné iba poznanie rozdielu medzi
oprávnenou a neoprávnenou vinou. Uvedomenie si
piatich krokov k uvoľneniu negatívnych presvedčení
bude nesmierne užitočné.
Avšak rád by som vás ubezpečil, že proces Radikálneho
odpustenia nevyžaduje, aby ste v neho verili.
To znamená, že kvôli tomu, aby fungovalo, nemusíte
meniť svoj svetový názor. Vyžaduje to iba, aby ste
boli aspoň trochu otvorení niektorým myšlienkam obsiahnutým
v novej paradigme a poznali, či to funguje,
alebo nie, ak použijete nástroje, ktoré vám poskytuje.
Navyše bude zaujímavé sledovať, či sa váš svetový
názor v dôsledku tejto práce zmení.
Svetový názor, ktorý dnes prevláda, je predovšetkým
založený na súbore presvedčení formovaných
ako dôsledok schopností sprostredkovávať naše
skúsenosti z fyzického sveta našimi piatimi zmyslami
a ich technologickými predĺženiami. Veríme tomu, čo
vidíme, počujeme, cítime a ochutnáme.
Cibríme svoje presvedčenie tým, že vykonávame
rôzne merania a študujeme všetky fenomény, ktoré
môžeme, a vykonávame všemožné vedecké dedukcie
o nich a o živote všeobecne. Ale v bode, kde je objektivita
spochybnená, robíme čiaru. Subjektívnej skúsenosti
– nášmu multisenzorickému povedomiu o našej
vnútornej krajine a tomu, ako sa pretína s vonkajšou
skutočnosťou – sa nevenuje veľká pozornosť, pokiaľ
vôbec nejaká.
Iná, oveľa staršia paradigma, ktorá vlastne ide paralelne
a v mnohých smeroch obsahuje to prevládajúce,
hovorí, že život je oveľa viac ako iba to, čo vnímame



našimi piatimi zmyslami. Tento rozšírený pohľad na
realitu označujeme ako metafyzický svetový názor.
Všeobecne povedané, táto paradigma nás vyzýva,
aby sme sa pozreli na fyzický opis skutočnosti a zvážili
možnosť, že realita má veľký, neviditeľný duchovný
prvok, ktorý k nám prichádza vo forme subjektív-
nej, multisenzorickej skúsenosti, a že tento prvok hrá
v našich životoch veľkú úlohu. Niektorí ľudia zažívajú
tento spirituálny element prostredníctvom nejakého
náboženstva postaveného na myšlienke, že existuje
jeden Boh, ktorý dáva život všetkému.
Kresťanstvo vždy malo svoju vlastnú metafyzickú alebo
mystickú tradíciu, zvlášť vo vnútri katolíckej cirkvi.
Ježiš bol vo svojom učení veľmi metafyzický. Kabala
poskytuje mystickú podporu judaizmu a náboženstvá
Východu sú vo svojich názoroch nemálo metafyzické.
Pre iných so svetskejším/duchovnejším pohľadom
je vnímaný ako nejaká tajomná sila alebo inteligencia,
ktorá, pretože zahŕňa nás, je väčšia ako naše individuálne
ja. Veľa Európanov, ktorí vo veľkej miere opustili
organizované náboženstvá, zastávajú tento názor.
Avšak ľudia tohto presvedčenia a tí, ktorí to vnímajú
ako Boha, budú predpokladať, že tento duchovný element
hrá v ich životoch významnú úlohu a nie je možné
ju prehliadnuť iba ako poveru. Slovo, ktorému dávam
prednosť pre opis tejto intervencie ja, je „požehnanie“
a ako príklad toho, ako požehnanie funguje v našich životoch,
nie je nič lepšie než Radikálne odpustenie.
Ann Lamontová vo svojej úžasnej knižke Požehnanie
(Konečne) hovorí, že existujú iba dve modlitby
– „pomoc“ a „ďakujem“. Radikálne odpustenie je
forma svetskej modlitby, v ktorej jednoducho žiadame
o pomoc, aby sme videli božskú dokonalosť v situácii
a vyjadrili našu vďačnosť za tento dar a za intervenciu,
ktorá, ako sa zdá, vždy prichádza.

VÝSKUMNÉ CVIČENIE 12
V čo verím
Pozrite sa na nasledujúce svetové názory a oznámkujte
každý od 0 do 100 (v percentách) podľa toho,
ako dobre ladí s vaším vlastným. Pravdepodobne
zistíte, že sa stotožňujete s prvkami viac ako jedného,
takže bude zaujímavé napísať cvičenie vlastnou
kompozíciou, s využitím prvkov z každého z nich,
ktorá oveľa presnejšie opisuje váš osobný názor.
Musím zdôrazniť, že žiadny z nich nie je najlepší
a ani neexistuje jediný, ktorý by mal mať najväčší
úspech s Radikálnym odpustením alebo s Radikálnym
sebaprijatím. Je to iba ponuka ďalšieho spôsobu,
ako sa v záujme sebapoznania dozvedieť viac
o vašom vlastnom Ja.
Na druhej strane by vám to mohlo pomôcť zistiť,



kde by sa mohol vyskytnúť nejaký odpor k myšlienkam,
ktoré sú obsiahnuté v nasledujúcej časti knižky.
Pokiaľ nejaký je, jednoducho ignorujte tie myšlienky,
ktoré nezodpovedajú vašej paradigme, a použite
aj napriek tomu technológiu, a to s takou dávkou
skepticizmu, s akou len chcete. Dôležitá vec je nedopustiť,
aby vaše myšlienky prekazili snahu skúsiť, či
to funguje. A funguje to vždy.

Paradigma 1:
„Mám trochu vedecký/svetský/racionálny pohľad na
život. Domnievam sa, že ľudské bytosti sú jednoducho
súčasťou evolučnej špirály a že ako všetky živočíchy
na tejto planéte sa rodíme, žijeme a potom zomierame.
Áno, je toho oveľa viac, ale toto je viac-menej v kocke.
Neverím nejako silno v Boha, aj keď by som nešiel tak
ďaleko, že by som sa označil za ateistu. Nie som naklonený
myšlienke, že existuje nejaká iná realita než tá,
ktorú vnímam svojimi zmyslami. A ak je, nemám ani poňatie,
ako by mohla vyzerať. Nie som s ňou v žiadnom
kontakte a nevedel by som o tom hovoriť. Až doposiaľ
pre mňa odpustenie znamená urobiť vedomé rozhodnutie
nechať minulosť minulosťou.“
… %

Paradigma 2:
„Moja spiritualita a môj svetový názor vychádzajú
priamo z mojej náboženskej viery. Mám sklon vidieť
svet ako neustály zápas dobra a zla. Verím, že zlo
existuje, a mojou úlohou je stáť na stráži a brániť sa
pred každým nebezpečenstvom, aby zlo (Satan) nemohlo
vstúpiť do môjho života. Boh stvoril tento svet
a On stvoril aj mňa. Ostáva v nebi, ale stále ma sleduje
a prísne súdi za to, že som spáchal prvotný hriech.
Až zomriem, dúfam, že ma bude súdiť láskavo a že sa
dostanem do neba. Keď nebudem žiť svoj život dobre,
pôjdem do pekla. Verím v láskavosť voči ľuďom, ale
neverím, že je nám dané odpúšťať. Všetko, čo môžeme
urobiť, je požiadať Boha (alebo Ježiša), aby tak urobil
za nás. Takže môj názor je, že odpustenie je modlitba,
a nakoniec, keď je vypočutá, je to čisté Zľutovanie.“
… %

Paradigma 3:
„Ja som otvorený spirituálnym myšlienkam a považujem
ich za intelektuálne zaujímavé, ale neoznačil
by som sa za veľmi duchovnú osobu. Som prístupný
myšlienke, že sem prichádzame, aby sme sa niečo naučili,
a pokúšam sa interpretovať život týmto spôsobom,
ale v praxi s tým mám problémy. Aj keď dokážem na
druhých vidieť chyby a rýchlo ich za ne odsúdiť, pokúšam
sa pripustiť si možnosť, že ten človek, ktorý ma



štve, je tu kvôli tomu, aby ma niečo naučil. Viem, že by
som sa nemal pokúšať zistiť, čo to je, ale som intelektuálne
založený a rád spoznávam, prečo sa niektoré
veci dejú. Na intelektuálnej rovine tiež chápem, že mi
tá osoba dáva možnosť učiť sa a rásť, ale považujem
za ťažké integrovať túto myšlienku do mojej existencie.
Takže v reálnom živote s tým stále bojujem. A na
intelektuálnej úrovni rozumiem tomu, že skutočné odpustenie
prichádza vtedy, keď pochopíme, že všetko sa
deje s istým účelom, ale v každodennom živote považujem
za ťažké to praktizovať.“
...%

Paradigma 4:
„Vidím život ako tajomstvo, ktoré nie je určené na
to, aby sme mu rozumeli a pochopili ho, ale musíme
ho čo najplnšie prežívať. Myslím si, že najviac duchovní
sú tí ľudia, ktorí prejavujú najviac ľudskosti.
Som veľmi otvorený myšlienke, že existuje viac ako
jedna realita. Existuje prinajmenšom fyzická realita
v tom, že každý deň obývame svoje telo, ale som tiež
veľmi otvorený myšlienke, že existuje realita iná, ktorú
nemôžeme vidieť a ktorú môžeme označiť ako spirituálnu
realitu. Nemyslím si, že by niekto skutočne vedel,
aká tá realita je, ale keď úplne otvorím oči a pozriem
do vnútra seba, cítim, že taká realita skutočne existuje.
A to mi stačí. Mám svoju vlastnú cestu, ako sa spájam
s touto realitou a ako vyjadrujem svoju spiritualitu
(napr. organizované náboženstvo, členstvo v skupine
podobne orientovaných ľudí, meditácie, únik do
samoty, liečenie, modlitby, ospevovanie atď.) a som
s tým spokojný. Odpustenie podľa mňa prebieha veľkým
súcitom k druhým ľuďom a tak, že ich vidíme ako
nedokonalé ľudské bytosti, rovnako ako som ja alebo
ktokoľvek iný.“
…%

Paradigma 5:
„Som duchovná bytosť s ľudskou skúsenosťou.
Tým myslím, že som si zvolil prísť na planétu Zem,
aby som sa niečo naučil a spirituálne sa vyvíjal. To je
škola a život je rozvrh hodín. To, čo sa deje v mojom
živote, sú moje vyučovacie hodiny. Prišiel som do životnej
skúsenosti s túžbou úplne pochopiť, čo znamená
jednota, tak, že zažijem opak – odlúčenie. Pred svojou
inkarnáciou som uzatvoril dohodu s dušami*, že budú
robiť veci ani nie tak mne, aj keď to tak bude vyzerať,
až budú v tele, ale PRE mňa. Tiež zamestnávam druhých,
keď som tu, aby mi dali príležitosť sa učiť. Vyzerajú
ako moji nepriatelia, ale ja ich vidím ako mojich
liečiteľských anjelov. Tak sa pozeráme na odpustenie
– že všetko, čo sa deje, sa deje s nejakým spirituálnym



cieľom, zatiaľ čo my ostávame zodpovední za to, čo
robíme v ľudskom svete, v čisto spirituálnom zmysle
sa nič zlé nedeje.“
…%

Paradigma 6:
„Som úplne oddaný metafyzike a vidím seba samého
ako veľmi spirituálnu osobnosť. Jedna z ciest, ako
vidím náš život na tejto planéte, je, že sme na kolese
karmy a stále znova a znova sa reinkarnujeme, život
za životom, učíme sa, vyrovnávame energie a vyvíjame
sa spirituálne, pokiaľ nedosiahneme dokonalosť.
Som v spojení so spirituálnou ríšou a dostávam
inštrukcie spoza závoja. Mám niekoľko duchovných
sprievodcov a veľa hovorím s anjelmi. Verím, že my
ľudia sme všetci súčasťou Božstva, účelom nášho života
je pomáhať Bohu rozširovať Jeho/Jej vedomie
a nakoniec spolu vytvoriť Nebo na Zemi. Pokiaľ ide
o odpustenie, som si istý, že všetko je v dokonalom
Božskom poriadku, a teda že nie je čo odpúšťať. Odpustenie
je preto sporné.“
...%

Teraz opíšte svoj vlastný svetový názor do svojho
zošita a dokončite toto cvičenie.


