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Co je to vnitřní vědomí?Co je to vnitřní vědomí?
--------
Já to vidím tak, že vědomí se dá vysvětlovat imaginárním rozdělením na vnější vědomí a vnitřníJá to vidím tak, že vědomí se dá vysvětlovat imaginárním rozdělením na vnější vědomí a vnitřní
vědomí, chcete-li, na vnější myšlenky a vnitřní myšlenky. vědomí, chcete-li, na vnější myšlenky a vnitřní myšlenky. 
Vnější vědomí, myšlenky, chápání věcí a reakce na ně je na základě materiálního stavu, reakcí naVnější vědomí, myšlenky, chápání věcí a reakce na ně je na základě materiálního stavu, reakcí na
svět kolem nás, od drobností až po věci složité, vědomí reagující vjemy oka, sluchu, hmat, citu atd.svět kolem nás, od drobností až po věci složité, vědomí reagující vjemy oka, sluchu, hmat, citu atd.
na realitu, na realitu, 
Vnitřní  vědomí  je  vědomí  reagující  na  naše  myšlenky,  komu  si  kdy  nic  nezdálo,  kdo  nemělVnitřní  vědomí  je  vědomí  reagující  na  naše  myšlenky,  komu  si  kdy  nic  nezdálo,  kdo  neměl
myšlenky,  které nebyly omezeny reálným světem? Kdo neměl přání, představy, sny? Myšlenkymyšlenky,  které nebyly omezeny reálným světem? Kdo neměl přání, představy, sny? Myšlenky
vážné i zábavné, tvořící i vvážné i zábavné, tvořící i v  chaosu a zmatku? Vchaosu a zmatku? V  nervozitě i klidné rovnováze?nervozitě i klidné rovnováze?
Abstraktně řečeno, jako když zavřete oči a zamyslíte se. Někdo sAbstraktně řečeno, jako když zavřete oči a zamyslíte se. Někdo s  neutříděným myšlením, někdoneutříděným myšlením, někdo
naopak,  snaopak,  s  utříděním  myšlenek,  ale  i  spoustou  dalšího.  Ve  vnějším vědomí  jste  spoutáni  jakoutříděním  myšlenek,  ale  i  spoustou  dalšího.  Ve  vnějším vědomí  jste  spoutáni  jako
vv  kleci, krabici reálných věcí, impulsů, podnětů a vjemů. Naopak ve vnitřním vědomí jako když tukleci, krabici reálných věcí, impulsů, podnětů a vjemů. Naopak ve vnitřním vědomí jako když tu
krabici odhodíte, klec vymažete, myšlenky mohou být neomezné, překážky neexitují, leda že si jekrabici odhodíte, klec vymažete, myšlenky mohou být neomezné, překážky neexitují, leda že si je
vymyslíte sami.vymyslíte sami.
------
Proč to píši, mnozí zProč to píši, mnozí z  vás si teď asi myslí, že jsem se zbláznil. Možná ano, možná ne, kdo si troufnevás si teď asi myslí, že jsem se zbláznil. Možná ano, možná ne, kdo si troufne
to rozhodnout? to rozhodnout? 
------
Proč to píši? Protože já to mám nastavené tak, že „nic není nemožné“,  snad proto,že jsem bylProč to píši? Protože já to mám nastavené tak, že „nic není nemožné“,  snad proto,že jsem byl
vychován vvychován v  duchu „Neznám slovo nejde“, přemýšlej, dokud to nedokážeš, vnitřní vědomí vymyslíduchu „Neznám slovo nejde“, přemýšlej, dokud to nedokážeš, vnitřní vědomí vymyslí
způsob toho jak cokoliv dokázat a je jen na koncentraci vašeho vědomí, jestli to umí přenést dozpůsob toho jak cokoliv dokázat a je jen na koncentraci vašeho vědomí, jestli to umí přenést do
vnějšího vědomí, do reality a nebo neumí.vnějšího vědomí, do reality a nebo neumí.
------
Nyní aktuálně, proto věřím, že jakékoliv zlo, jakýkoliv fašismus, jakkoliv je silný, a reálná situace seNyní aktuálně, proto věřím, že jakékoliv zlo, jakýkoliv fašismus, jakkoliv je silný, a reálná situace se
zdá  neřešitelná,  lze  jej  vždy  porazit,  jenom  se  správně  jak,  provést  to,  co  jste  naplánovali  azdá  neřešitelná,  lze  jej  vždy  porazit,  jenom  se  správně  jak,  provést  to,  co  jste  naplánovali  a
obětovat tomu tolik, kolik úsilí a obětí to potřebuje. Protože vše a vždy něco stojí.obětovat tomu tolik, kolik úsilí a obětí to potřebuje. Protože vše a vždy něco stojí.
------
A vnitřní vědomí? Může být špatné stejně jako dobré, může být i jednou takové, po druhé jiné.A vnitřní vědomí? Může být špatné stejně jako dobré, může být i jednou takové, po druhé jiné.
Klidné vyrovnané vědomí  a vůle dokázat  nemožné má řešení  vždy.  Nenajdete  ho ale ve víruKlidné vyrovnané vědomí  a vůle dokázat  nemožné má řešení  vždy.  Nenajdete  ho ale ve víru
vnějšího vědomí, které řeší  reálné podněty, ať už je to potřeba jít na velkou nebo koho volit. Tovnějšího vědomí, které řeší  reálné podněty, ať už je to potřeba jít na velkou nebo koho volit. To
jsou jen nástroje.jsou jen nástroje.
------
Důležité je ve vnitřním vědomí mít a vědět to podstatné, skutečné hodnoty. Tím může být stejněDůležité je ve vnitřním vědomí mít a vědět to podstatné, skutečné hodnoty. Tím může být stejně
tak dobře milovat svou ženu, blízké jako láska ktak dobře milovat svou ženu, blízké jako láska k  vlasti, nesmiřitelnost svlasti, nesmiřitelnost s  podvodem, lží a odvaha sepodvodem, lží a odvaha se
za tyto věci postavit i za cenu obětí.za tyto věci postavit i za cenu obětí.
------
Proto věřím, že dobré myšlenky vždy prorazí a vyhrají,  bez ohledu na to, kdy, jak, čím. ProstěProto věřím, že dobré myšlenky vždy prorazí a vyhrají,  bez ohledu na to, kdy, jak, čím. Prostě
cestu si najdou. Je to podstata lidské přirozenosti, boje dobra se zlem, boje lidí s (ne)lidmi.cestu si najdou. Je to podstata lidské přirozenosti, boje dobra se zlem, boje lidí s (ne)lidmi.
------
Proto  i  vyučuji  vProto  i  vyučuji  v  sebeobraně  a  šermu,  že  klidná  vyrovnaná  mysl,  odvaha  a  přesvědčení  jesebeobraně  a  šermu,  že  klidná  vyrovnaná  mysl,  odvaha  a  přesvědčení  je
desetkrát silnější než jakákoliv najatá komerční síla, proto voják bojující za vlast a rodinu je 10xdesetkrát silnější než jakákoliv najatá komerční síla, proto voják bojující za vlast a rodinu je 10x
silnější než žoldák a stejně je to i ssilnější než žoldák a stejně je to i s   duchem a myslí, kdy každý, kdo má duši je víc, než bohapustýduchem a myslí, kdy každý, kdo má duši je víc, než bohapustý
materialismus bez empatií,, bez duše.materialismus bez empatií,, bez duše.
------
Některým asi přiložený videoklip přijde kNěkterým asi přiložený videoklip přijde k  smíchu, některým napoví …smíchu, některým napoví …


