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Téma měsíce: Závislost - II. díl - příčiny
PŘÍČINA je nejdůležitější skutečnost v řešení každého
problému, nejen závislosti, ale opravdu každého problému
v životě. Ať už se jedná o zdravotní stav, finance, vztahy,
štěstí, nespokojenost, zaměstnání, podnikání, atd. Pokud
najdete příčinu, máte z poloviny vyhráno. Pokud ji
nenajdete, tak nevyhrajete.
Někdy je to velice těžké tu příčinu najít, protože se může
před vámi schovávat, ale obvykle ji dobře znáte, často
vidíte, slyšíte či cítíte. A věřte, že ta chyba, problém či blok
je vždy ve vás, nikoli v druhých.
Chyby, problémy či bloky jsou vždy v tom člověku, který má problémy.
Můžete být na mě naštvaní, říkat, že za některé vaše problémy mohou jiní lidé, jiné události, ale nemáte pravdu.
Pokud dokážete mít nad situací nadhled a půjdete krok po kroku do minulosti, tak příčinu vašeho problému jistě
najdete.
Abych vám ukázal cestu k nalezení příčiny, musím zabrousit do partnerských vztahů. Můj okrajový, a již téměř
neaktivní, projekt www.vztah.info mne mnohokrát ukázal v praxi, co jsem nastudoval a naučil se. Rozepíšu se ve
třech příbězích o hledání příčiny problémů.
Příběh první
Na jednom z prvních dvoudenních seminářů o partnerských vztazích byl starší muž, věk 52 let,
znamení Vodnář (pozn. "podivín"), který jel na seminář pro nové vědomosti okolo partnerských
vztahů. Byl rozvedený, má dceru a říkal, že za rozvod mohla tchýně.
Pozorně se zájmem vnímal mé dvoudenní povídání, pak ke konci chtěl také vyzkoušet na sobě
Reiki (poměrně silné prožitky měl = více energeticky vnímavý) a pak se rozhovořil se zajímavým
příběhem.
Jak jsem již uvedl, on tvrdil, že za jejich rozvod může tchýně a za mnoho věcí v jeho životě může
tchýně. Tedy jejich vzájemný vztah s tchýní nebyl od začátku partnerského vztahu dobrý.
Popisoval klasické neshody, hádky a problémy, které vyústily v řadu problémů ve vztahu s
manželkou. Nastalo rozvodové řízení. Při jednom z dalších setkání s tchýní došlo k ostré hádce.
Tento pán v rozčilení v duchu pronesl tuto větu (myšlenku): "Kéž by tchýně zemřela." Ano, takto
ošklivou negativní myšlenku tento pán vyslal.
Pokračoval ve vyprávění, že byl pár měsíců poté na dovolené v Chorvatsku a v jeden moment
jakoby jeho tělem projel blesk. On byl na tyto energetické věci opravdu citlivý a vyprávěl, že měl
silný pocit/tušení, že se něco špatného stalo.
Po dovolené se vrátil z dovolené a směřoval svoji cestu za svojí dcerou do domu, kde bydlela s
matkou, bývalou manželkou, a tchýní. Když přijel k domu, uviděl svoji bývalou manželku na
schodech, jak brečí. Tchýně skutečně zemřela. A co dalšího, dcera vážně onemocněla…
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