TOTO BOLÍ VÍC (Rozdělení realit)
To, co se zdálo, že se mi nedaří, tak to byl můj velký omyl a až na konci této
zkušenosti, jsem pochopil, že jsem dostal obrovský dar.
Začalo to jednoho krásného letního dne.
Vzpomínám si, na vůni toho dne, tak jako by to bylo včera.
Bylo snad osmnáctého července, odpoledne, sluneční paprsky se prodírali vším
okolo mě. Potkával jsem plno kolařů, kteří si užívali pohodového dne.
Vzal jsem koloběžku a cítil ve svém těle, vnitřní touhu jet na svůj oblíbený lom
v lese, kde si občas zajedu smočit své upracované tělo.
Touha nabrat sílu z tyrkysového jezera, mé nohy popoháněla.
Když jsem přijel k lomu, do vody se chystala nějaká dívka.
Zaujal mě na ní její krásný úsměv a krásné zelené oči. V jejím pohledu byla
moudrost. Byl jsem moc rád, že byla milá a komunikativní.
A tak jsme prohodili pár slov, já si udělal své klasické plavecké kolečko a odjel
již směrem k domovu.
Ale něco mi nedalo. Bylo to zvláštní setkání. Velice vřelý přístup. Jako by ta
dívka měla na vše "odpověď" nebo snad patent.
Koloběžka se obrací a já v závěsu ujíždím směrem zpět, v domnění, že dívku
ještě zahlédnu.
A ano, opravdu přijížděla mým směrem, na svém kole, plná radosti a s úsměvem
od ucha k uchu, kdy také načerpala sílu nejen z plavání v již zmíněném lomu,
ale i z dobrodružné jízdy nádhernou krajinou Krušných hor.
Bezmyšlenkovitě jsem jí hned pozval na pivo a zapomněl, že jsou všechny
hospody zavřené. Vzhledem k situaci ve "Světě" ohledně jisté nemoci, bylo
obtížné najít v našem okolí restauraci, která měla alespoň otevřené výdejní
okénko, a tak jsme koupili pár plechovek a zajeli jsme do parku, kde jsme si
velice dlouho povídali, téměř až do setmění.
Později došlo k rozloučení a bez výměny jakýchkoliv kontaktních údajů jsme
odjeli, každý svým směrem dle původního plánu každého z nás.
Měl jsem touhu dívku opět spatřit a pokračovat v našem rozhovoru v
zajímavých tématech v kterých se bravurně orientovala.
Nedalo mi to spát, a tak jsem ji šel hledat.
Ten její úsměv, ten byl jako od Mony Lisy. To on... mě přitahoval.
Trvalo mi několik týdnů, než jsem našel dům, v kterém dívka bydlí. Vzpomněl
jsem si totiž při rozhovoru, jak popsala zahradnictví na jedné frekventované
ulici.
Měl jsem touhu jít do kina na jednu novinku.
Tak jsem se sebral a vyjel jsem směrem k jejímu domovu.
Zkusil jsem štěstí a doufal, že bude doma.

Přijel jsem s tím, že jí pozvu do kina.
No nějakou chvilku mi to trvalo, než jsem našel vchod a zvonek se jménem,
které jsem vlastně téměř neznal.
Zkusil jsem zazvonit, ale bohužel, nic, vůbec žádná reakce.
Tak jsem zazvonil podruhé, opět nic. Chtěl jsem to už vzdát, ale najednou
slyším, že někdo přichází a kdosi za dveřmi otáčí v zámku klíč. Dveře se
otevřou a vidím úžas v obličeji.
Krve by se ve mě nedořezali, ale statečně držím na tváři úsměv a jen tak
prohodím, zda by nešla se mnou do kina.
Uf, byl to stres, ale stál za to. Bál se snad můj "vnitřní muž" jejího odmítnutí?
Zřejmě ano.
Ale i tak jsem do toho šel.
Myslela si, že jsou to klienti, kteří chodí do domu, kde má paní majitelka svůj
salón a ona "Vědomou poradnu." Proto dívka neotevírala dveře. Nečekala
žádného klienta.
Doufala, že dveře otevře žena ze salonu.
Často lidé jdoucí do salónu, zvoní omylem na její zvonek, než si všimnou, že
salon má svůj vlastní.
Povedlo se. Půjde tedy se mnou. Mám radost.
Dívka nadšeně souhlasila, hned se ve dveřích otočila zpět, vyběhla schody k
bytu, vzala si doma tašku a přiběhla zpět dolů za mnou.
Do kina jsme jeli mým autem, kdy naše cesta trvala jen pár minut.
Kino je nedaleko jejího domova.
Dali jsme si před kinem ještě nápoje a dívka mě seznámila s jejími přáteli, kteří
šli taktéž na film.
Film byl úžasný, nadšení bylo hluboké a dojmy z filmu nás velmi pohltili. Po
kině jsem jí odvezl domů.
Samozřejmostí bylo to, že musíme ještě probrat děj filmu. A tak jsme šli
nakonec k ní domů a u čaje vše rozebrali. Bylo to celé moc fajn.
Dívka se mi také zmínila o nějaké její fb skupině, kde vysvětluje lidem určité
děje na planetě a v osobních životech.
Proběhlo rozloučení a já ujížděj do svého města, které je jen několik kilometrů
od toho jejího.
Ve chvíli odjezdu jsem si uvědomil, že jedu opět bez jejích kontaktních údajů.
No jó no, asi byla má hlava zřejmě někde v oblacích. Ale již vím, kde bydlí, a to
je fajn.
Další setkání proběhlo náhodně v obchodním centru, kde pracovala. Když ji mé
oči zahlédli, zašel jsem rychle koupit kávu a velice krátce jsme si popovídali.
Tam už si říkám raději o její telefonní číslo.
Nicméně jsem poslal jen "smajlíka", abych nám potvrdil, že číslo, které mi dala,
je správné.
Takže konečně probíhalo pár zpráv mezi námi.

Bohužel ta dívka neměla to srdce přiznat si určité sympatie k mé osobě a psala
mi velmi všeobecně, o různých pravidlech Univerza.
No, a protože jsem se jí svěřil s mými opravdu stěžejními životními starostmi,
tak se mi snažila velice klidně a pozvolna poradit v mých aktuálních tématech,
které si řeším ve svém životě.
Ani jeden z nás nemohl nahlas vyslovit slova, která měl v srdci.
Nepochopení a neurčitost citu, které zatím u sebe vnímám, definuji tak, že to
jsou prostě sympatie, klid a pohoda, když jsme spolu.
Nic jiného v tom nehledám.
Po delším čase proběhlo další setkání u vody. Pár temp, pár vět a klasické
rozloučení. Dali jsme si na rozloučenou polibek, vlastně takovou letmou pusu na
tváře.
Začínala vnitřní proměna u nás obou.
Stále probíhala v našich společných zprávách, krásná slova, kde jsme snili a
přáli si hodně štěstí v našich životech.
Velice brzy ta dívka pochopila, že naše přátelství je v jiných energiích a ukončila
se mnou kontakt.
Žila pravidla, které neustále opakovala, a těmi bylo "MÍT ČISTÝ STŮL" ve
svých životech.
Ach, jak velkou měla pravdu.
Vzpomněl jsem si, že mi vyprávěla o "SAFARI" ve Dvoře Králové nad Labem,
které miluje a kam prý jezdí již mnoho let. Pro její rodinu jsou tyto každoroční
návštěvy v Safari, již dlouholetou rodinnou tradicí.
Bohužel se mi ale svěřila, že již dva roky nemohla z finančních důvodů do
zmíněného "Safari" odjet.
S radostí jsem jí koupil voucher, aby mohla prožít nové zážitky v místech které
miluje.
Byl pro jednu osobu na dvě noci v jednolůžkovém pokoji se snídaní.
Po dlouhých týdnech mlčení jsem jí zanechal dárek u dveří jejího bytu.
Když později našla tuto obálku u svých dveří, ihned mi napsala, ať přijedu, že
tento dárek nemůže přijmout.
Přijel jsem tedy za ní a dali jsme si společně čaj, probrali můj čin, prohodili pár
vět, kdy jsme se domluvili, aby si to rozmyslela.
Později mi ho vrátila. Nemohla tam jet. Nejdříve jsem nechápal proč, ale pak mi
vysvětlila, že sama by to emočně nezvládla.
Má tam mnoho vzpomínek, za tolik let návštěv, na všech těch místech v areálu i
v samotném městě, velice mnoho zážitků.
Nikdy tam nebyla sama.
Navíc doprava by byla z jejího bydliště opravdu velice složitá.
Tedy jsem uznal její důvody a voucher jsem dal svým dětem.

Navíc jsem se dozvěděl, že dívka přišla o práci, kvůli té divné situaci ve "Světě."
Atmosféra byla tím vším okolo nás i v nás velice vypjatá. Ostatně jako vždy,
když jsme se setkali.
Nevím, co se stalo, ale ona se mi ztrácela čím dál tím víc.
Ačkoli komunikace po zprávách byla velice přátelská, cítil jsem ve větách
ohromnou bolest v srdci.
Nevěděl jsem, co mám dělat. Má situace nebyla dobrá.
Opět jsem za ní přijel na návštěvu s lahví červeného vína.
Snažili jsme se probrat pár témat, později jsme si dokonce pustili i film. Ale
protože jsem byl autem a popil víno, rozhodl jsem se zůstat do rána.
Byla to snad má nejhorší a zároveň nejkrásnější noc.
Takovou důvěru jsem snad nikdy nepocítil. Cítil jsem a prožíval ve svém těle
takový velký respekt a opravdu jsem dokázal udržet své emoce i tělo v klidu, ale
s prvními paprsky východu Slunce se mi rozplynul čas a prostor a já se velice
rychle rozloučil a utekl z bytu, jako malý kluk, abych nemusel nic vysvětlovat a
také co si budeme "povídat," přeci jen jsem chlap.
Další týdny plynuly bez kontaktu, až jednoho dne, záhadné setkání v našem
milovaném lomu.
Nečekané a opět si spolu hledíme hluboce do očí.
Po našem tradičním koupání jí obejmu zezadu. Byla v mé náruči jako poupátko,
už pěkně zmrzlá, a tak jsem jí půjčil můj suchý ručník. Nádherné chvíle ticha,
protkávali naše strachy o prozrazení vnitřních pocitů, toto setkání jsme brzy
ukončili. Přátelství musí zůstat čisté, ale zvládneme to?!
Opět jsme se velice rychle rozloučili a čas se neúprosně utíkal dál a dál.
Po dalších týdnech opět nové setkání v lomu u bříz, které úžasně voněli a svými
větvemi dělali stín na břehu, kde jsme vždy pokládali své oblečení.
Domluvili jsme se na pikniku, který se nám opravdu povedl.
Sice byla zima, ale nám to nevadilo.
Dali jsme si čaj, který byl připravený na mém vařiči a pár dobrot k tomu.
Ovoce, sýr, salám, červené hrozno, papriku dvou barev, jarní cibulku, voňavý
čerstvý chléb, a i pivo v plechovce.
No opět to bylo vše naprosto úžasné.
Ten pocit nikdy nekončících okamžiků ohlásil západ Slunce, kdy jsme museli
poklidit své věci a odjet každý do svého domova.
Našel jsem jednou při své procházce okolím, kamínek se srdíčkem a s psí
tlapkou, jako otisk v něm.
Jel jsem jednou služebně okolo jejího domu a vložil kamínek do květináče u
vchodu a doufal, že ho v něm najde.
Prý netušila, od koho je a pár dnů zůstal nepovšimnut, než si ho vzala domů.
Opět dlouhé týdny nic, až jednoho deštivého dne zahlédnu na pravé straně

silnice na chodníku ženu. Je to ona? Ano, určitě je.
Vidím zezadu z auta její postavu v pláštěnce a s deštníkem.
Rychle zastavuji v místech, kde bývá většinou plno aut, ale v tu chvíli tam pro
mě a mé velké auto bylo místo.
Místo bylo tak velké, že se tam vešla dokonce celá má dodávka.
Zeptal jsem se jí, kam jde.
Zmínila, že musí navštívit poštu, že prý tam má balíček, který je pro její
kamarádku. Tak jsem jí tam odvezl, počkal venku na ní a pak jí opět odvezl zpět
domů.
V ten den jsem slavil zrovna svůj svátek. Myslel jsem si, že to neví.
No ale najednou mi při vystupování z auta, popřála rychle k svátku, když se prý
tak neplánovaně vidíme.
Smáli jsme se na sebe a pak mi přistál na rtech její polibek.
Odjel jsem.
Opět nastalo naše tradiční dlouhé ticho. Je až neuvěřitelné, jak moc se snažíme
nekonat.
Pořád si píšeme tak silné zprávy, že je zvládneme unést jen jednou za čas.
Já mám své závazky a nemohu, nechci, nevím, nevěřím, nerozumím "PROČ"
ona a já, my všichni.
Jsem uvnitř na cucky, ale nedávám nic znát a jen si píšeme na přeskáčku
povrchní věci anebo tak hluboké, že jsou jako Grand Canyon.
OMLUVY, OMLUVY, OMLUVY z obou stran.
Kde je ta profanovaná spravedlnost.
"LÁSKA"... EXISTUJE VŮBEC?
Ano. Samozřejmě. Má miliardy podob. Jsem cvok.
Blázen, který nerozumí ani sám sobě.
Má mysl je na kusy, jako by v ní bouchl granát. Mám neustále myšlenkové
pochody točící se v nekončícím kruhu.
Miluji svou rodinu, kterou jsem vytvořil, ale vnímám, že mě má žena již několik
let zdá se, že pravděpodobně podvádí s jiným mužem. Přespává u něj a mě
sděluje, že je to jen kamarád.
A já toto vše stále nevidím, protože RODINA, DOMOV, DĚTI.
Jak mám toto vyřešit?
Vymlouvání se, abychom se nemuseli setkat.
Bolest, která provází každé písmenko ve zprávách mě nutí neustále blokovat
svou mysl.
Musím to říct své ženě, že jsem někoho poznal.
Přijala to chladně. Na oko. Myslím si, že jí po tolika letech přeci jen znám. Tedy
myslím si, že uvnitř byla překvapená, protože ode mě toto nečekala. Myslela si,
že zůstanu navždy věrným manželem v nefunkčním vztahu.

Máme spolu čtyři děti, a to byla obrovská pojistka a jistota věrnosti.
Těžká to situace. Musím zůstat s dětmi a nadále hospodařit v domě, pečovat o
své potomky a nechat čas plynout.
Tak snad si již na mě dívka nevzpomene, našla si lásku po které touží, a již žije
kvalitní sdílející vztah. Moc jí to přeji.
No a u mě to vypadá tak, že se mě má žena nechce dotýkat a říká mi, nech to
být. Opravdu tomu vůbec nerozumím. Kde se stala chyba.
Dá se vrátit z této křižovatky. Pravděpodobně ano.
Ale musejí chtít oba dva.
Pak oba ubližujeme dalším lidem okolo nás.
Ona svému kamarádovi, u kterého přespává a já své kamarádce s kterou se
setkávám v lomu.
Střídají se jeden svátek za druhým, měsíce plynou a mé srdce pláče.
Takovou bezradnost jsem snad nikdy nezažil.
Dostali se mi do života různé duchovní texty a pak také poučná videa, také i
pěkně napsané a hodně dobře vysvětlující knihy.
V těchto zdrojích nacházím odpovědi na své otázky. Ale kroky musím udělat já
sám, to je jasné.
Rozhodnutí je tedy jen a jen na "MĚ".
Nedalo mi to a napsal jsem jí.
Pozval jsem "svou" dívku na kávu do kavárny.
Opět velice rychlé setkání, nu což, hlavně že jsme se viděli.
Opět dlouhé ticho. Naše klasika, která se stává čím dál více nesnesitelnou.
Ještě že se okolo mě děje tolik věcí, že nestíhám sledovat čas ani dny.
Horší to má dívka z mého tajného snu o lásce.
Na celé Zemi, potažmo i v naší České republice, se dějí neskutečné věci ohledně
nemoci, která se vyskytuje na celé naší planetě.
Už je listopad a já jsem se dozvěděl o demonstraci.
Pozval jsem jí a poprosil o doprovod. Jedeme tedy spolu do Prahy. Potřeboval
jsem mít u sebe "rebelku", která žila v Praze a velice jí miluje. Udělalo jí to
ohromnou radost. Byla jako malé dítě, když viděla z auta všechna ta místa, kde
prožívala část svého života. Po návratu domů jsme si opět přestali psát.
Nastal zlom. Byl jsme pozván na nutnou konverzaci.
Zapomněl jsem zmínit, že dívka je vědomá a má mnoho vhledů v propojení se
Zdrojem.
Je to její celoživotní náplň, odpovídá lidem na jejich dotazy a vysvětluje jim
děje na planetě a v osobních životech.
I mě mnohokrát poslala nějaké rady, ale drží se zkrátka. Nemohla dlouhou dobu
načíst informace k mé osobě, až jednoho dne.
Přišlo jí, že mě zabila v minulém životě, protože jsem jí podváděl.

Byl jsem nevěrníkem, a tak s touto zvláštní informací jsem pochopil, co se v
mém životě dělo a děje.
Najednou mi mnohé dávalo smysl. Své strachy a nutnost být věrný za každou
cenu ženě, která si toho neváží. Vlastně jsem to musel prožít z druhé strany,
abych pochopil, jaké to je. Prostě jen "Karma".
Přijel jsem a vše jsme probrali a zopakovali jsme situace z vhledů dívky, ale již
v jiných opravných energiích.
Bylo to úlevné, důvěřovat, že mě nezapíchne jako kdysi, ale jen obejme mé
hořící tělo. Nicméně je to velice náročné se takto setkávat. Diskutovat a probírat
zvláštní věci, s kterými vlastně nechci hnout. Musel bych ze své komfortní zóny,
jak mi dívka říká.
Je milá. Pokorná, snaží se mi opravit vztah s mou ženou.
Je neuvěřitelná. Toto jsem ještě nikdy neslyšel, ani neviděl, aby žena, která
miluje zadaného muže, podporovala v jeho duchovním růstu. Asi za to můžou ty
"minulé životy". Třeba...
Proběhlo další domluvené setkání.
Říkali jsme si, co si dát relax. Koukali jsme se opět na domluvený film, ale já
jsem opět po filmu odjel rychle domů.
Ještě jednou, již naposledy, jsem k ní přijel na návštěvu a pozval tuto dívku na
společnou snídani. Přivezl jsem ingredience a udělal nám palačinky. Byla v
šoku. Nechápala, co to zase dělám.
Po snídani jsem se rozloučil a poděkoval za všechno co pro mě udělala.
Jak moc jí rozumím.
Přeji jí hodně štěstí. Blíží se vánoční svátky, Silvestr a celý nový rok.
Nechám to vše plynout. Mám přeci vše.
Dům, auto, firmu, ženu, děti, ale necítím domov ani lásku.
Už jsem se jí neozval.
A teď mi přátelíčkové poraďte....

