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TSe - w oku cyklonu #2.
Teoria Słowa "podobnego" w moim ujęciu energetycznym, a dokładniej jak się żyje w oku cyklonu część 2.

Wszystko jest energią ...
E = mc2
Energia jest jedną wielką Świadomością, która zmienia swoją postać i
wiruje w przestrzeni, tworzy formy i rozbija je, ciągle w ruchu, ciągle w
zmianie i ciągle w ... Życiu.
Bawi się i wibruje zmianami.
~
Co widzimy stojąc w oku cyklonu ?
Ogólnie, na pierwszy rzut oka po prostu wielki W-I-R. Wir zmian, poruszania się, teorii i praktyki, życia i śmierci.
Widzimy jak ktoś się rodzi, ktoś umiera, ktoś idzie do pracy a ktoś inny wraca. Ogromny wir w którym zaczynamy
dostrzegać zmęczenie ludzi. Zmęczenie tym wirowaniem i dziwi nas, że w oku cyklonu jesteśmy sami gdyż tylko tu
możemy znaleźć spokój i ciszę. Ludzie próbują znaleźć coś stałego w tym wirze w dziwny sposób. Kobiety się
malują by codziennie widzieć tą samą twarz w lustrze, by nie widzieć worków pod oczami że zmęczenia
wirowaniem. Mężczyźni ćwiczą na siłowniach by codziennie moc policzyć tą samo ilość serii. Kupują nowe auta by
ciągle mieć nowe, by nie widzieć siebie w starzejącym się zbyt mocno samochodzie.
"A Ty idąc w świat
Patrzysz w klejnot ten co dnia
Chociaż rozpacz już od lat
Wyziera z jego dna ( co dnia ) "

Vox "Szczęśliwej drogi już czas"
https://youtu.be/UU7SN7QeKMg
Inni ludzie inaczej starają się odnaleźć jakieś stałe punkty w tym ciągłym wirowaniu. Niektórzy sobie wmawiają, że
nic nie wiruje inni wybierają sobie jakieś teorie i trzymają się ich do upadłego chcąc znaleźć coś stałego.
Nie widzą, że jedynie "puszczenie wszystkiego" i znalezienie się w oku cyklonu, jest jedyną metodą na znalezienie
ciszy i spokoju.
Ale czy tu można znaleźć coś niezmiennego ?
TAK
W oku cyklonu można zobaczyć, poczuć i stać się PRZESTRZENIĄ w której wiruje wir. Tu można zobaczyć, że
jedynie przestrzeń jest stała i niezmienna. Ona jest mocą, energią i Miłością - niezmienna, stała i niezniszczalna. To
ona jest zyciem, Świadomością, początkiem i końcem wszelkiego ruchu i wirowania. Jest osnową, podstawą i
jedynym składnikiem wszystkiego. Również Ciebie i mnie i wszelkich innych rzeczy. Jest jedyną PRAWDĄ i jedyną
RZECZYWISTOŚCIĄ. Wszystko tworzy i o wszystkim decyduje. Bawi się tworząc formy poprzez oddzielenie ich sobą
od siebie. Śmieje się i płacze, rodzi ﬁrmy i je kasuje, zmienia przekształca i kształtuje. Daje życie i go odbiera,
ciągle wymyśla nowe formy i niszczy je, ciągle je porusza i obraca ... Ciągle tworzy WIR. Przestrzeń poruszyła wir,
tworząc czas i przestrzeń wyznaczyła dzień w którym czas się zatrzyma a przestrzeń przestanie wirować.
To wszystko można zobaczyć w oku cyklonu.
Można też zobaczyć ... Siebie. Swoją iluzoryczną historię, której tak naprawdę nie ma. Można zobaczyć swoje życie
jako kawałek wirującej przestrzeni. Jako wielki dar do ... ZABAWY.
.
Życie człowieka to zabawa w wirującej przez chwilę przestrzeni. Chwila to czas zagubienie się Świadomości
przestrzeni wśród, zasłon i cieni. To zabawa w chowanego przed samą sobą.

.
Cierpienie ludzi to próba przewidzenia w którą stronę poruszy się wir, to próba zatrzymania wirowania, próba
znalezienia punktu stałego, nieruchomego, niezmiennego. Ludzie cierpią od zawsze i nie widzą śmieszności swoich
poczynań. Nawet w dzisiejszych czasach. Wymyślają teorie i kłócą się i sprzeczają by udowodnić ich prawdziwość
ich niezmienność. Niektórzy nawet wyruszają na wojnę i zabijają innych by ich racja była bardziej stabilna, bardziej
stała. Nie widzą, że WSZYSTKO podlega zmianie i wirowaniu, że nie ma znaczenia jaką teorie przyjmiemy i
będziemy bronić. Ona i tak zmieni się, będzie wirować i umrze.
.
A więc czy jest jakiś sens w czymś ?
NIE
Choć ja najbardziej cenię ... ZABAWĘ.
Radość i śmiech :-)))
~
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