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tak aby každý dostal to své – svůj impuls „všimnutí 
si“. Je možné a docela pravděpodobné, že některé 
části se budou číst velmi obtížně a některé snadno, 
doporučuji v takovém případě číst kapitoly náhodně. 
Taky je možné, že to nebudete chtít číst vůbec. I to 
je variantou, která s sebou nese možná jisté uvolnění 
– ne však uvědomění toho, že lehký jarní vánek, 
který Vám omývá tvář již není ve skutečnosti 
vánkem…….   
Děkuji rodičům, všem lidem, které jsem ještě 
nepotkal, těm všem, kteří se mnou žijí a všem, které 
znám.      
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Někdy v životě nevíte co psát, co dělat a co říkat. To 
byl přesně stav, před kterým bylo a je započnuto 
každé kapitoly v těchto textech. Nejdříve je potřeba 
zažít mnoho slov, hluku a dělání toho a tamtoho, 
abychom mohli rozpoznat, že všechno toto, vyvěrá a 
pramení z Ničeho. Už to je důležitý důvod před 
světem neutíkat. Neboť podstata světa tkví v onom 
ději, dělání, pro nás lidstvo až chaosu neustálého 
hluku. A to má také důvod, tento chaos. Čím více ho 
je, tím větší je pro lidstvo tendence probuzení 
z tohoto. Pro jednotlivce i pro kolektiv není většího 
učitele, než chaosu a bláznivého, většinou ne 
láskyplného dění. Nikomu se v tom v podstatě totiž 
nelíbí. Takže abyste doopravdy rozpoznali Nic, 
musíte důkladně zažít chaos, abychom rozpoznali 
strukturu a podstatu chaosu - světa, toho co a proč 
se děje, kdo a jak co dělá, ubíráme se již do ticha, 
pokud v někom ticho neoperuje (ve skutečnosti vždy) 
– tzn. je neustále trýzněn děním ve své hlavě, 
většinou ho svět nazve bláznem, má nějakou 
psychickou poruchu, či jednoduše ukončí svůj fyzický 
život, nebo se náhle stane to, že ticho vystoupí na 
povrch a všechen ten hluk je transformován do 
neskutečné hluboké dimenze a sféry ticha. Tak jak 
se děje občas nějakým ne vyvoleným, či nějak 
výjimečným lidem, prostě se to stane, kdo, nebo co 
to dělá a rozhoduje o tom co se ve skutečnosti děje, 
na to můžete odpovědět pouze Vy, avšak ne jako 
osoba, která se sestává z hluku a neustále si myslí, 
že něco dělá, že má dění pod svou kontrolou, ale 
jako tiché pole nemajíce hranic….a toho jste si 
možná ještě nevšimly. A právě o tom jsou tyto texty. 
Pouze poukazují na změnu, kterou nemáte a 
nemůžete mít pod Vaší kontrolou, je to změna stavu 
vědomí, kde již osoba sestávající se z hluku a 

většinou chaosu figuruje pouze jako nástroj, většinou 
k vyjádření, k přenesení slov z nehmotného do 
světa, světa hmoty. Protože každá myšlenka je 
hmotou. A toho jste si možná také nevšimly. Tudíž 
můžete věřit, můžete se tomu smát, můžete plakat, 
můžete mít v sobě jakýkoli stav, ale vězte, že vše 
vyvěrá z ničeho, neboli právě a vždy Teď, jelikož pro 
hmotné, myšlenkově založené osoby nepochopitelná 
věc – v TEĎ nemůže být žádný hluk a žádná hmota, 
Teď je nehmotné „pole“, ve kterém se vše pouze 
děje a vše co se v něm děje, ať už je to cokoli se ho 
nijak nedotýká. Nebo Vám snad přestřelka v televizi 
udělá díru od kulky do televize? Přesně takový je 
vztah, mezi nehmotným TEĎ a hmotným světem. 
Možná nám všem pomohou tyto texty si této jediné 
reality všimnout, této Boží hry – ztotožnění se 
s hlukem – světem a uvědoměním toho, co 
doopravdy jsme - oproštěním se od světa- utrpení, 
bolesti a prchavé „lásky“, která je na světu založena 
a závislá. 
Nic se tu neodehrává, řekněme, že vše, jak je níže 
psáno, je opravdu o tom pouze a kdykoli během 
života, si pouze všimnout. Není tu žádná další víra, 
žádný další názor, žádné přesvědčení, žádná 
pravda, dokonce žádný nový směr, idea, 
náboženství, nic nového, na toto vše máte odpovědi 
pořád v sobě, jenom jste si toho nevšimly. A kdo ví, 
možná si ani po přečtení nevšimnete, což také není 
důležité, jsou různé případy, kdy a jak se věci dějí, 
pokud bychom byli nyní konkrétní, kouzlo by se 
ztratilo. V textech jsem většinou dbal na praxi 
v každodenním životě, bez různých duchovních 
metafor a náboženských parabol (ač se někdy 
vybízeli k použití). Texty se nedají házet do jednoho 
pytle, jsou zde kapitoly „útočící“ na různé stavy mysli, 


