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Většinou  si  myslíme,  že  my,  homo  sapiens,  jsme  nejrozvinutější  inteligence  a  že  jsme 
nejpřemýšlivější ze všech pozemských bytostí. Dostáváme se tím blíže k Bohu, ke zdroji? Jsme 
přesvědčeni, že musíme být oblíbenci Boha; jeho nejzajímavější experiment.

My lidé jsme rozhodně mimořádně chytří. Jaký jiný druh by dokázal vytvořit pět různých způsobů 
jak  zničit  život  na  planetě:  jaderné  bomby,  globální  oteplení,  jedovatý  odpad,  znečištění  a 
neekologické vyčerpávání globálních zdrojů. Na takovouto tvořivost a úžasnou inteligenci jsme 
náležitě pyšní. Co je tady v nepořádku? Jaká proměnná chybí v lidské rovnici?

Vždy jsme si byli intuitivně vědomi toho, že naše malé vědění je nebezpečné. Jen jsme nevěděli, 
jak moc. Teď už to víme a máme příležitost s tím něco dělat.

Interaktivní lidské společenství nám dává úžasné příležitosti, jak zvýšit úroveň vědomí jednotlivce 
i celé společnosti. Naše vědomí je omezeno fyzickou realitou a toto omezení zaručuje, že naše 
činy ve fyzickém světě se rychle a přesně odrážejí do kvality  našeho bytí.  

Žijeme  v  interaktivním  virtuálním  prostředí  s  okamžitou  zpětnou  vazbou  a  s  okamžitými 
důsledky. Pro individualizované vědomí (jako je moje nebo vaše) je jeho schopnost uvědomění 
zdrojem  relativně jednoduchých  a  přímočarých  příležitostí,  jak  pochopit  mechanismus  činů  a 
důsledků. 

Naše vědomí však není přímočaré a náš pohled na naše složité zkušenosti je omezený, protože 
považujeme  své  strachy  a  ego  za  mnohem  důležitější,  než  ve  skutečnosti  jsou.  Situace,  kdy 
hrozíme rukama a ceníme zuby, jsou obvykle postaveny na našich vlastních triviálních dramatech, 
které jsou definovány našimi osobními příběhy.

To,  co  se  nám  jeví  být  životně důležité  v  našem  malém systému  víry,  slepotě  a  boji  ega,  je 
většinou naprosto nedůležité při  pohledu z celkové perspektivy.  To, že jsme si vědomi svého 
„malého obrazu“, nám dává příležitost zlepšit svoji kvalitu tak, abychom dokázali uvidět i „velký 
obraz“.

Může se nám poštěstit a nakonec se naučíme psát si scénář pro naše malé drama, které nám na 
naší cestě tvoří naše ustrašené ego. Zda se v této fyzické realitě staneme bohatými a slavnými, 
není však vůbec podstatné.

Fyzická realita nám poskytuje optimální prostředí pro práci na zvýšení úrovně vědomí.

Člověk se zpravidla hodnotí podle své inteligence a chytrosti. Podle své schopnosti  manipulovat 
s ostatními lidmi, zvířaty a životním prostředím, ovlivňovat je a dominovat jim. Proto jsme my, 
chytří lidé, rozvinuli své technologie hlavně pro boj, komunikaci a obchod. Proto jsme úmyslně i 
náhodou  nalezli  svou  schopnost  zničit  život  na  této  krásné  planetě.  Je  to  pro  naše  touhy, 
potřeby,  strachy,  ignoranci  a  ega.  Velké  množství  naší  mentální  energie  věnujeme  otázkám 
ovládání a dominance na osobní, národní i mezinárodní úrovni.

Chytrost je naše hlavní pýcha. Nicméně, z pohledu vyššího vědomí se my lidé chováme velice 
jednoduše. Naše motivace, záměry a interakce přesně a jasně odrážejí úroveň našeho vědomí ve 
všem  co  děláme,  říkáme,  myslíme  a  cítíme.  Pro  vyšší  vědomí  jsou  naše  kvality  nebo  jejich 
nedostatek naprosto zřejmé. Nemůžeme skrývat to, co jsme. 

Sám sebe se musím ptát, jaká je moje motivace a co moje činy říkají o kvalitě mého vědomí. Je 
dobré položit si takovou otázku. Měli byste si jí přilepit na mentální lednici ve své mysli, abyste jí  
měli na očích, protože jednoho, ne příliš vzdáleného dne, si na ní budeme muset odpovědět. 

Výsledky našich činů, „prostředí, které si tvoříme“, stejně jako reakce lidí kolem nás, nám dávají 
zpětnou vazbu, na jejímž základě můžeme zhodnotit kvalitu našeho záměru. Vytváříme si svojí 
vlastní realitu tím, jak používáme svůj záměr, jak rozumíme tomu, co vnímáme a jaké volby ve 
svém životě činíme. 

Výsledkem  je  většinou  přesně to,  co  potřebujeme,  co  si  zasloužíme a  co  nám  může nejlépe 
pomoci pro náš růst. 

Obecně platí,  že pokud uděláme špatné rozhodnutí,  cítíme bolest.  Když uděláme  rozhodnutí 



dobré pro náš duchovní růst, výsledné světlo ozáří naše okolí. Výrazy „špatné a dobré“ jsou tedy 
použity v evolučním (relativním) smyslu. Jde tedy o (v absolutním smyslu) „dobrou a špatnou“ 
motivaci na naší evoluční cestě za zlepšením úrovně našeho vědomí. Když se nad tím zamyslíme, 
tak vidíme, že relativní „dobré a špatné“ má kořeny v absolutním „dobrém a špatném“.

Nicméně,  výsledky  našich  činů  mohou  být  překrouceny  kulturním,  náboženským,  vědeckým  i 
naším osobním systémem víry. „Dobré a špatné“ v sociálním a kulturním smyslu jsou relativní a 
zvykové – často jen pokrouceným stínem absolutního „dobrého a špatného“. 

Absolutní  „dobré  a  špatné“  jsou  definovány  růstem  kvality  vědomí,  neboli  naším  duchovním 
rozvojem. Správný záměr a správná rozhodnutí nám pomáhají zlepšovat kvalitu našeho bytí. Na 
druhou stranu, špatný záměr a špatná rozhodnutí nestimulují pozitivní růst a mohou způsobit, že 
ztratíme některé kvality,  které jsme již  předtím získali.  Absolutní  „dobrá a špatná“  motivace, 
záměr, rozhodnutí a činy jsou definovány   tím, jaký mají účinek na celkovou entropii systému. 
Systém, ve kterém se můžeme poučit ze svých dobrých a špatných rozhodnutí.

Tato  fyzická  realita  je  pro  nás  jako  laboratoř,  ve  které  mohou  jednotky  individualizovaného 
vědomí  (občas je nazýváme bytosti, entity nebo duše) růst a zlepšovat svoji kvalitu tím, že budou 
uplatňovat svojí svobodnou vůli a záměr v tomto virtuálním systému přímé zkušenosti a zpětné 
vazby.

Naše špatná  rozhodnutí  tvoří  většinu  bolesti,  kterou  každodenně zažíváme.  Toto  je  bolest  s 
vnitřním příčinnou. Občas však můžeme pocítit malou nebo velkou bolest způsobenou vnějšími 
silami.  Tyto situace zpravidla odrážejí  existenci  nahodilosti  v našich životech.   Vnější  a vnitřní 
příčiny bolesti jsou často promíchané. Navíc většina z nás hledá příčinu bolesti,  kterou jsme si 
sami způsobili, v nějaké vnější příčině. Toto vysvětlení používáme pro to, abychom se lépe cítili, 
protože  nechceme  vidět  sami  sebe  jako  zdroj  svého  utrpení  a  nespokojenosti.  Je  mnohem 
jednodušší vidět sám sebe jako oběť nešťastné náhody nebo někoho jiného. Někdy to může být 
pravda, ale to je spíš výjimka. Obecné pravidlo je, že většinu bolesti způsobujeme sami sobě,  
zatímco velice málo jí přichází zvenku. Přesto raději věříme v pravý opak, protože je mnohem 
lehčí přijmout vnějšího nepřítele a bojovat s ním, než s vnitřním nepřítelem. Je pro nás mnohem 
lehčí vidět tento fakt u druhých než u sebe.

Ze svých dobrých a špatných rozhodnutí se můžeme poučit. Většinu času dostáváme optimální 
studijní příležitosti prostřednictvím situací, které jsme si vytvořili přesně tak, abychom mohli co 
nejlépe  a  nejrychleji  růst.  V  každém  okamžiku  dostáváme  okamžité  a  jasné  výsledky.   Tyto 
příležitosti  k  růstu  máme  přímo  před  nosem.  Mohla  by  být  nějaká  výuková  laboratoř  ještě 
efektivnější, než je naše milovaná realita ve třetí dimenzi? Myslím že ne. Stvořitel ví co dělá. 

Chtěl bych ještě zmínit několik základních faktů ohledně rozvoje kvality vědomí v naší realitě. I  
když  jsou výsledky našich  činů (zpětná vazba)  okamžité a  jasné,  je  možné je  ignorovat  nebo 
překrucovat. Pokud se naše ego příliš brání, může to trvat nějaký čas, než situace naroste do té 
míry, že výsledný projev již není možné ignorovat či omlouvat. Tak jako v každé škole, je naprosto 
nezbytné dávat v hodinách dobrý pozor.

Nežádejte lehčí lekci – protože ji stejně nedostanete. Pro ty z vás, kteří se rádi vyhýbají náročným 
situacím, bych chtěl dodat, že v této škole neexistují zkratky, triky, opisování, nelze se vymlouvat 
a nelze odejít. 

Teď je náš čas, abychom si v tomto vesmíru vybrali nový způsob náhledu na sebe a nový způsob 
bytí. Pro změnu našeho života musíme změnit svůj systém víry. Taková změna může přijít pouze 
ze silného a holistického pohledu na to kým jsme v tomto vesmíru.

Posílám vám lásku a vděčnost za to děláte a za všechno co jste.

S úctou Jorge RedtailHawk 

Al Lakén

Text je volně šiřitelný s uvedením www.inlakesalaken.cz jako zdroje.


