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Ako robiť techniku
EuStillness
Jednoduchosť je nekonečná dokonalosť.
Leonardo da Vinci

A teraz sa do toho naozaj dáme! O chvíľu sa naučíte
techniku EuStillness. Genialita tejto metódy
tkvie v tom, že navodzuje takmer bez akéhokoľvek
úsilia EuStillness, čo je tak silný a hlboký vnem,
že od prvej chvíle začne usporadúvať a stabilizovať
základné stavebné kamene vášho ďalšieho života. Nejde
o nič oddelené od vás alebo o niečo, čo sa „vám“
stane. Vnímanie EuStillness je vnímanie seba samého
v dokonalej harmónii. Stresujúce udalosti, fyzický
úpadok, mylné názory, zlé správanie, zmeškané príležitosti,
neprítomnosť milovaných osôb a podobne
oslabujú a destabilizujú myseľ aj telo. Človek sa veľmi
skoro v živote naučí, že svet je nepriateľský a vy
musíte byť silní, aby ste zvládli ďalší úder, ktorý príde.
EuStillness je ako liečivý balzam na všetky rany,
ktoré ste utŕžili.
Spomínate si, ako sme hovorili o tom, že telo aj
myseľ okamžite reaguje na všetky vnemy? Vnímanie
EuStillness je vnímanie absolútnej harmónie, a táto
dokonalosť sa okamžite odráža vo vašom tele aj vo
vašej mysli. Nejde o nič imaginárne. Je to veľmi, veľmi
reálne a vy to hneď aj zažijete. Toto vytríbené vnímanie
sa pre vami len skrývalo pod nánosmi nesprávneho
smerovania a duševného kalu, ktorý sa roky hromadil.
Jediný vnem EuStillness dokáže zotrieť únavu
a utrpenie celého vášho doterajšieho života. Pravidelné
robenie tejto techniky vám určite prinesie ohromujúce
výsledky, aké by ste nečakali, ale aké budete milovať.
Tak funguje EuStillness. Dáva do poriadku veci,
o akých ste si ani nemysleli, že by potrebovali nejakú
nápravu. Je to ako mať šoféra, ktorý je zároveň automechanik.
Vozí vás po meste a keď sa niečo pokazí,
vystúpi a opraví to. Dobre, viem, že to nie je najlepšie
prirovnanie, ale myslím, že viete, kam sa vás snažím
doviezť. (Slovná hračka je tu zámerne – žiadne odvrávanie,
lebo vás pošlem naspäť k prvej kapitole, aby ste
začali pekne od začiatku!)
Kým sa naučíte techniku EuStillness, musíte sa dobre
oboznámiť s Eufeelingom. Napokon, EuStillness sa
nedá zažiť, kým sa najprv nezoznámite s Eufeelingom.
Eufeeling je stále všade, takže by ste si ho mali vedieť
uvedomiť takmer kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí si
v duchu povedať: „Je tu Eufeeling?“ a vaše vedomie sa
ho okamžite zmocní. Je ako motor chladničky. Nepočuť



ho. Ale keď si položíte otázku: „Funguje tá chladnička?“
a sústredíte sa na jej zvuk, začujete, že motor
beží.
Spočiatku možno budete musieť zatvoriť oči, aby
ste si Eufeeling uvedomili, ale akonáhle sa budete tejto
technike čo len krátko venovať, začnete si všímať,
že Eufeeling je s vami, kedykoľvek si naň pomyslíte,
a to aj keď máte otvorené oči.
Takže ak sa v otázke Eufeelingu zatiaľ ešte necítite
ako doma, vráťte sa k predchádzajúcej kapitole
a robte techniku Eufeelingu, až kým nebudete s Eufeelingom
takpovediac jedna ruka. Možno budete musieť
techniku Eufeelingu trénovať niekoľko dní, ba možno
aj dlhšie, ale neponáhľajte sa. Technika Eufeelingu je
zábavná a pár dní navyše z nej ešte nikomu neublížilo.
Ako hovorieval môj učiteľ Mahariši: „S chuťou do
toho a pol je hotovo!“
Hurá! Vy a váš Eufeeling ste už priatelia, a teraz je
načase, aby ste sa naučili techniku EuStillness.
Nájdite si pohodlné miesto, kde vás aspoň dvadsať
minúť nič nevyruší. Môžete si najprv niekoľkokrát
prečítať pokyny, aby ste si ich zapamätali. Veľmi to
však neodporúčam, ak to nie je jediná možnosť, pretože
naučiť sa túto techniku trvá dosť dlho a na pamäť
sa nedá až tak spoľahnúť. Ak sa dá, radšej si pokyny
nahrajte, aby ste si ich mohli púšťať; alebo niekoho
poproste, aby vám ich čítal. Po každej vete má nasledovať
4-5-sekundová pauza (ak nie je uvedené inak).
Prvé dve časti vám budú povedomé. Pripravia vás na
ozajstné vnímanie EuStillness. Dobre, poďme na to.

Technika EuStillness
Zatvorte oči a nechajte svoju myseľ, aby sa túlala,
kde sa jej zachce.
Teraz si uvedomte, na čo myslíte. Obsah nie je dôležitý,
len si treba uvedomiť, že tu sú nejaké myšlienky.
Nechajte ich plávať po plátne vašej mysle. Uvedomujte
si, že tu sú. Všimnite si, že za myšlienkami je
priestor, v ktorom nie je nič. Nechajte svoje vedomie
ísť do tohto priestoru za vašimi myšlienkami.
Keď si tento priestor uvedomujete, myšlienky sa
občas vrátia. Akonáhle si uvedomíte, že vaše vedomie
sa sústredí na vaše myšlienky, len ho posuňte naspäť
do toho priestoru. Nebráňte sa myšlienkam, ani sa nesnažte
udržať vedomie v onom priestore. Nie je to nutné.
Robte len nasledujúce: keď si uvedomíte, že vaše
vedomie sa zachytilo myšlienok, jemne ho presuňte
do priestoru za myšlienkami či medzi nimi. Robte to
2-3 minúty.
Teraz si uvedomte, ako sa cítite. Zrejme máte určitý
dobrý pocit, pocit pohody. Môže to byť pocit ľahkosti,



rozpínania sa, alebo pocit ticha, pokoja, mieru. Možno
cítite až lásku, radosť alebo požehnanie. Môže to však
byť aj čisté vedomie bez pridaného pocitu. Môžete si
hovoriť: „Necítim nic.“ To je v poriadku. Čisté uvedomenie
si NIČOHO je Eufeeling. Nezáleží na tom, aký
konkrétny pocit je váš Eufeeling, iba si ho pokojne
uvedomujte. Tento dobrý, príjemný pocit, alebo dokonca
aj vnímanie NIČOHO je váš Eufeeling.
Ďalej svoj Eufeeling pozorujte s pokojným sústredením.
Bude sa meniť. Sledujte, ako sa mení. Môže
zosilnieť, alebo byť naopak veľmi jemný. Môže sa
zmeniť na iný Eufeeling. Môže aj úplne zmiznúť, takže
si uvedomujete len čisté vedomie. Alebo na jeho
miesto nastúpia nejaké myšlienky. Ak si uvedomíte
prítomnosť myšlienok, nechajte svoje vedomie, aby
sa zľahka vrátilo k Eufeelingu. Sledujte takto pokojne
svoj Eufeeling 1-3 minúty.
Teraz si uvedomte Eufeeling v akejkoľvek podobe:
ako ticho, mier, blaženosť, radosť, ľahkosť, úžas,
súcit, neobmedzenosť, nič... Venujte svojmu Eufeelingu
veľkú pozornosť. Sledujte ho jasne a ostražito ako
mačka myš. Nazrite do svojho Eufeelingu, ako keby
to bola myšacia diera, aby ste videli, čo je vo vnútri.
Keď budete do Eufeelingu takto pozorne nazerať,
začne sa rozpúšťať či rozplývať ako hmla v jasnom
slnku. Dívajte sa do Eufeelingu, ako sa rozpúšťa, aby
ste videli, čo tam je. Keď sa Eufeeling rozpustí, ostane
len pokoj. Uvedomte si tento pokoj.
Pokoj napokon nahradí myšlienky. To je v poriadku.
Keď sa myšlienky vrátia, len láskavo dovoľte svojmu
vedomiu, aby sa vrátilo k pokoju. Ak pokoj nie je
práve dostupný, uvedomte si Eufeeling, potom nazrite
do Eufeelingu a objavte pokoj, ktorý tu na vás čaká.
Môžete dokonca nazrieť aj do myšlienky. Keď budete
nejakú myšlienku pozorne sledovať, aj ona sa rozplynie
do pocitu pokoja. Pokračujte vo vnímaní pokoja
1-3 minúty.
Teraz si pokojne a jasne uvedomte pokoj. Pozorujte
ho, ako keď mačka striehne pri myšacej diere. Nazrite
do pokoja, ako keby to bola myšacia diera, a pozrite
sa, čo je vo vnútri. Keď sa budete pozorne dívať
do pokoja, nájdete ešte väčší pokoj. Jasne sa dívajte
do tohto väčšieho pokoja, aby ste objavili ešte väčší
pokoj. Pokračujte a pokojne, ale pozorne hľaďte do
čoraz väčšieho a väčšieho pokoja. Ak sa vaša pozornosť
presunie k myšlienkam či k Eufeelingu, vráťte ju
k pokoju a ešte väčšiemu pokoju. Robte to 1-2 minúty.


