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ОТ МИЛА БУЧЕЛИ

Текстът, предоставен в тази книга, е само с
информационна цел.
Това в никакъв случай не е заместител на професионалното
здравеопазване и психологическите съвети. Информацията
не служи за диагностициране или лечение на здравословно
или психологическо състояние. Ако се нуждаете от
професионална медицинска помощ, ваша собствена
отговорност е да я потърсите от лицензиран медицински
специалист.
Ние не поемаме отговорност за вашата интерпретация и
реакция към написаното в тази книга.
Тази книга е написана с развлекателна цел и не промотира
никакви религиозни вярвания и убеждения.

Посвещение
Тази книжка e вдъхновена от пробудените мъдреци и
учители и в частност от линията на Адвайта Веданта,
Пападжи и Рамана Махарши.
Вдъхновена от Пламен, който след като чу думите, които
по-късно бяха записани тук, откри себе си и стана Буда.

Мила Бучели

Предговор
Това е една кратка и увлекателна книжка, коята разкрива по
ясен и директен начин нашата същност и природа отвъд
нашите мисли, убеждения и идеи за себе си и за света.
Тя разкрива една древна мъдрост, която е актуална през
всичките векове и сезони, която е вечна и непроменлива и
която е тук и сега – източникът на нашето съществуване и на
цялата необятна Вселена. Мъдростта, която пробудените
учители знаеха и сочеха на човечеството век след век.
Мъдростта, която е толкова ясна и очевидна, но която често
пропускаме, защото никога не сме се замисляли истински и
най-вече мъдростта, до която всеки трябва да се докосне
поне веднъж по пътя си, за да живее един по-осъзнат и
хармоничен живот, свободен от заблуди и негативни мисли,
убеждения и поведения, свободен от страдание и грешни
идеи за себе си.
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Предговор
Тази книжка е вдъхновена от всички пробудени мъдреци и
учители и най-вече от линията на Адвайта Веданта, Пападжи
и Рамана Махарши, чиито думи и напътствия са ясни и точни
и сочат винаги към едно фундаментално откритие: „Открий
кой е Аз-ът и тогава ще откриеш всичко.”
Когато знаем кои сме и каква е нашата същност, ние живеем
отново в хармония с всичко, което ни заобикаля и нашите
действия идват от по-дълбока мъдрост, съпричастност и
доброжелателност към всички живи същества.
Един човек открил себе си е истинска светлина и
вдъхновение за човечеството и има въздействие върху
нашия живот дори без да знаем, точно както растенията и
дърветата ни дават кислорода, за да дишаме и живеем, без
да имат такова конкретно намерение, така и присъствието
на пробудения човек повдига съзнанието и духа ни без да го
цели и осъзнава, просто поради това, че е тук и съществува.
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Искам да ти разкрия една тайна.
Тайната за щастието, тайната за просветлението, тайната
за съществуването, тайната за реалността.
Искам да ти покажа какво откриха Буда и всички просветени
учители и мъдреци преди хиляди години.
Искам да ти разкрия тайната, която древните народи знаеха,
но ние забравихме. Тайна, която е древна, но не стара.
Тайна, която е вечна и истинна.
Тайната за нашата истинска същност и природа.
Тайната за това кой е Аз.
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Какво откри Буда?

Откъде идва страданието на човека?
Преди повече от 2500 години принц Гаутама се събужда
една нощ в покоите си до най-красивата жена в царството
му, малко детенце в обятията є и цялото богатство на света.
От малък той се къпе в злато, изобилие и изящество, но тази
нощ решава, че има нещо друго, че това не е всичко, че това
не може да е животът, че има нещо повече, нещо, което не
са му казали, нещо, което трябва да открие сам.
Той избягва от палата по средата на нощта в търсене на
Истината.
За негово голямо учудване навън животът изглежда труден и
страшен – вижда бедност и страдание.
Тогава принц Гаутама решава искрено и дълбоко да открие
откъде идва страданието и как да го спре за благото на
всички живи същества.
Хиляди години по-късно хора от цял свят се възхищават на
неговите открития, неговата мъдрост, неговото учение.
Изградени са храмове в негова чест и към днешна дата има
към 500 милиона последователи будисти.
Какво откри Буда, когато напусна двореца?
Как човек да спре страданието?
Какво е животът?
Каква е тайната на битието? Тайната на съществуването?
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Какво откри Буда?

Откъде идва страданието на човека?
Всеки един пробуден човек открива едно нещо, едно място
вътре в себе си, една Истина, която напълно променя
разбирането му за себе си и за живота.
Дали преди милиони години, преди хиляди, преди стотици,
вчера, днес ... тази Истина, тази реализация е една – и тя не
подлежи на времето.
Такава, каквато е била преди милиарди години, такава е и
днес, такава ще бъде утре, такава ще бъде винаги.
И без значение кой я открива – принц, просяк, бизнесмен,
манекенка, милионер или бедняк – тя е една.
В основата си всички сме едно!
Всички имаме един и същ източник, една и съща есенция,
идваме от едно и също място.
Място, което е отвъд ума, отвъд нашите привидни различия
и най-вече място, което е точно тук и сега и достъпно за
всички, защото това е нашата истинска природа.
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Замисли се, можеш ли да кажеш едно изречение, да
разкажеш една история, да споделиш каквото и да било, без
да кажеш първо АЗ?
Аз ходих до магазина и си купих нещо.
Аз мисля, че това е добра идея.
Аз идвам от богато семейство.
Аз пък идвам от бедна държава.
Аз израснах на село.
Аз пък съм роден в града.
Аз
Аз
Аз
Аз се казвам..
Аз пък съм...
Всички наричаме себе си Аз.
Не е ли така?
Разкажи ми какво харесваш и обичаш да правиш и виж колко
пъти ще кажеш Аз.
Попитай съседа си да ти разкаже същото и виж той дали
няма да каже десетки пъти Аз.
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Всеки нарича себе си преди всичко Аз. Речта е невъзможна
без Аз. Всеки преди всичко се казва Аз.
Аз се казва(м) ... Иван.
Аз се казва(м) ... Мария.
Преди да кажеш името си, първо казваш Аз.
Аз в основата си е един.
Откъде идва този Аз?
Всеки един жив човек на планетата преди всичко нарича
себе си Аз съм.
Но откъде сме го научили? Никой не ни е кръстил Аз
съм, а всички се казваме по този начин.
Никой не ни е дал това име. А ние откъде го знаем?
И кой дори се е замислял за това?
Великият просветен учител от Индия Рамана Махарши дава
едно напътствие: „Открий кой е Аз и откъде идва”.
Аз-ът е източникът на света и на всичко. Първо трябва да
има Аз и после да се появи всичко останало. Нищо не може
да съществува, ако Аз не е там преди него. Първо идва Аз,
после идва ТИ, ТОЙ, ТЕ.
Как и кога започва всичко и защо Аз-ът е ключът към
мистерията?
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Често, когато ние възприемаме себе си, мислим и приемаме,
без да поставяме под въпрос, че Аз съм(е) определена
личност, с определена история, качества, интереси, спомени
за миналото, желания за бъдещето, фантазии и проекции.
Но това ли е всъщност Аз? Сборник от истории, спомени,
страхове и желания?
Кажи ми, в деня, в който се роди и когато беше малко дете,
мислил ли си всички тези неща за себе си и за света, които
сега вземаш за толкова реални и истинни?
Знаел ли си как се казваш дори? И имал ли си изобщо име?
Малкото бебе си няма и идея какво значи името, с което
го наричат. Не знае кои са мама, татко, какво е къща, град,
държава. Известно време трябва да го научат и убедят да
нарича себе си по определен начин, а определени хора „моите родители”. Детето дълго време не възприема това
име за себе си, за него просто не значи нищо. Пък камо ли
всички хиляди идеи, които имаме сега за живота и които
възприемаме за съвършено верни, в които вярваме,
ядосваме се, мечтаем или страдаме.
Един ден нищо от тези неща не е изглеждало смислено за
нас.
И колко щастливи сме били тогава ...
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Добрата новина е, че не трябва да ставаме отново бебета, за
да открием същото щастие и свобода, и това не е дори
трудно, странно и нереално за нас. Това е нещо много
естествено. Това е това, което сме, но сме забравили.
Единственото нещо, което ни трябва, е малко разбиране и
мъдрост. Просто да разберем как сме се вкарали в сценария
на нашия живот с всички радости и страдания и кои сме
всъщност. Как функционира умът ни и каква е разликата
между Аз и моите мисли. И дали изобщо моите мисли са
толкова истински и реални? Какво е всъщност реално?
В нашето общество никой не ни е казал тези неща, никой не
говори за това. Всеки е влязъл в хипнозата на живота със
своите измислени сценарии и дори си няма идея, че това
може би съвсем не е реално. Докато един ден нещо вътре в
него не започне да крещи, че иска нещо друго, нещо... но не
знае какво... но има нещо друго - иска... щастие...
спокойствие... нещо истинско... нещо реално.
Когато неговото сърце включи алармата на будилника и
започне да крещи: „Събуди се! Събуди се!“, това е истински
късмет.
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Всички просветени учители сочат към това – да се събудим.
Те казват, че хората спят и не виждат Истината, не виждат
реалността, а сънуват свят плод на собственото си
въображение.
Не е толкова сложно и страшно, колкото може би звучи.
Всъщност е много лесно и просто за разбиране.
Нека видим как започва всичко.
Да се върнем към малкото дете, което още не знае нищо, не
се идентифицира с нищо и не си фантазира нищо. То просто
е! Олицетворение на щастие, радост, любов и мир.
Олицетворение на божественото. Неслучайно обичаме
малките деца толкова много, може би виждаме в тях тази
светлина, която всъщност сме.
Но тъй като родителите и обществото не са пробудени, те
започват да учат детето на света.
Но на кой свят? На света, който те си мислят, че е истина.
Но този свят не е обективен и не е еднакъв за всички.
Следователно той не може да бъде абсолютна истина.
Светът е до голяма степен плод на нашите идеи, фантазии и
вярвания. И тъй като ние дълбоко сме убедени в тях, ги
проектираме и преживяваме като реалност.
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Така това дете започва да се убеждава първо в идеята „Аз...
съм... Иван. Аз съм... това и това и онова”.
И започва да си присвоява убежденията и вярванията на
обществото, родителите, приятелите. И така си създава
самоличност, събирайки и идентифицирайки се с това, което
вижда около себе си, и това, което му казват, че е истина и
реално.
Като малки светът на големите ни изглежда нереален, не
можем да разберем за какво става въпрос и защо е
толкова сериозно, а пък те си мислят: „Чакай, ще пораснеш,
ти си малък, ще видиш и ти колко е трудно всичко - какво са
връзки, кавги, желания, страдания, данъци, работа и т.н.”.
И така, големите си вярват, че те са правите, и чакат да
научат детето на всичките си фантазии и глупости, за да
може и то да започне да страда и да се притеснява за
нещата, които те си мислят, че са реални.
Повечето деца си казват: „Не, аз никога няма да стана такъв,
няма да стана като тях”, а когато го срещнеш 20 – 30 години
по-късно, ти виждаш, че то се държи като абсолютно тяхно
копие, вярвайки в същите неща, имайки същите навици,
същите стремежи и модели на поведение... и сякаш това е
пълната и неизбежна реалност. Животът е просто такъв и
това е всичко.
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Ставаме заложници на собствените си мисли и убеждения.
Но нашите мисли реални ли са? Обективно реални?
Нека разгледаме какво значи едно нещо да бъде абсолютно
реално...
За да бъде нещо реално, то трябва да бъде истина за
всички. Когото и да попиташ, това ще бъде така. Тогава
можем да кажем, че е реално и истинно. Но ако погледнем,
това, което смятаме за реално и за което дори може би се
ядосваме и губим съня си, ако попиташ някой друг човек на
тази тема, може би за него няма да значи напълно нищо.
Следователно то не може да бъде абсолютно реално и
истинно.
Ако погледнем всичките ни разбирания и идеи за живота и за
света, можем ли да докажем, че са така и са реални?
Ако са наистина реални, те трябва да са еднакви за всички.
Попитай някой неутрален човек какво мисли за твоя суперсериозен проблем и идея и дали това е също толкова важно
и трудно за него и може да откриеш, че за него може би дори
това е нещо лесно и хубаво.
Както например в едни държави казват, че черната котка
носи късмет и є се радват, в други държави всички бягат от
черни котки и ги възприемат като предвестник на нещо лошо.
А питайте котето то какво мисли по въпроса? То найвероятно ще се оближе и ще си каже, че хората са луди.
После ще източи ноктите си на едно дърво и ще отиде да си
мърка доволно на някое приятно място.
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Какво откри Буда?

Кой е Аз?
Следователно виждаме, че нашите мисли и идеи за нещата
са относителни. Няма как да докажем, че са факт. Най-много
някой да ни се присмее.
А тогава какво да кажем за нашите идеи за себе си?
Колко неща сме вярвали убедено за себе си, че сме това и
край - такива сме завинаги и такива и ще бъдем. А ако ни
питаш след няколко години, дори не можем да си спомним.
Ако някой те попита днес какво си мислил за живота и света
преди пет години, какви са били твоите стремежи, проблеми
и желания, дали ще си спомниш? Дали ще можеш да ги
разкажеш със същата сила, с която си ги вярвал тогава? Или
може би ще ти изглеждат толкова далечни и нереални, сякаш
са се случили в съня на някой друг.
Но нека не отиваме толкова далече като пет години. Ако те
попитат нещо отпреди пет дни, дали все още ще мислиш по
същия начин? Или вече ще си променил мнението си
десетки пъти? А ако си спомниш времето, когато си бил
тийнейджър, може би си бил толкова обзет от вълните на
страстите и изпълнен с вълнения, които сега най-вероятно ти
изглеждат смешни.
Още по-назад, като малко дете, куклите и количките са били
вероятно най-важни за теб, а сега, ако си играеш с тях, може
би ще те заведат в определена институция за преглед.
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Кой е Аз?
Следователно виждаш, че ние сме толкова убедени, че сме
това, което мислим и вярваме в момента, а след известно
време то се превръща в нещо съвсем различно, че чак ни е
смешно, така че каква е неговата реалност?
Може ли то да бъде абсолютно реално? Или е по-скоро
относително?
Както казахме, за да бъде нещо реално, то трябва да е такова
винаги... преди пет години, преди пет дни, днес, утре, след
десет, след двадесет години. Ако то е реално, трябва да не
се променя, а да е константно.
Как може да наречем нещо реално и истинно, ако днес е
така, утре е иначе. Ако днес го има, утре го няма. Ако днес му
се ядосваме, утре му се смеем, а вдругиден не се сещаме
дори за него.
Следователно едно от заключенията, които можем да
направим, е, че често се ядосваме и вземаме нещата
напълно на сериозно, които може би дори не са истина, но в
нашата глава те са толкова преувеличени и истинни, че дори
вдигаме кръвно и ни става зле. А след няколко дни, месеци
може би вече не се и сещаме. Смешно, нали?
За какво толкова се ядосваш или мечтаеш сега и вземаш
толкова на сериозно, което може би скоро вече няма дори да
ти е интересно? За колко неща сме си скубали косите,
започвали сме скандали, разделяли сме семейства,
предприемали сме страшни действия... а сега... напълно
дори сме забравили.
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Кой е Аз?
И още колко енергия влагаме, колко стремеж, желание,
усилие, за да постигнем и притежаваме това, което днес е
тук, утре го няма. Влагаме целия си труд, пот и кръв да
притежаваме нещо, което не е вечно, което дори и да не
искаме, скоро ще загубим, защото няма как да задържим
завинаги това, което е временно. И какво се случва като
резултат – ние страдаме. Ние даваме живота си за нещо,
което, образно казано, може да имаме за ден, а после, когато
то се върне, откъдето е дошло – изглежда, за нас животът е
свършил.
И какво правим? Сами си създаваме драми и трагедии.
Сами си вярваме, сами фантазираме, сами се борим и сами
се разочароваме и страдаме.
Защо? Защото просто не разбираме живота.
Не разбираме какво е вечно, какво е истинно, какво е вярно,
какво е временно. Често ние просто сме приели на сляпо
поведението на другите да гоним усилено вятъра и не
осъзнаваме защо не можем да задържим нищо в ръцете си.
Какво тогава е истина?
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Какво откри Буда?

Какво е наистина реално?
Проблемът на човека идва оттам, че той базира и основава
живота си на нещо, което е нереално и временно – по-точно
на грешната идея за себе си. Ние базираме
живота си, вярвайки, че сме тази личност с тези вярвания,
качества, страхове и желания... не виждайки, че тази
личност постоянно се променя. И не само това – нещата, към
които се стреми, постоянно се променят. Това, което постига, е напълно променливо и временно.
И откъде дойде тази личност и кога я приехме за истинна,
абсолютна, реална и наша истинска същност?
Започнахме с Аз.
Първо е... Аз – после е Иван – после са идеите, мислите и
чувствата на Иван – после е светът.
От тази схема кажи дали има нещо константно, което Иван
може да каже: „Това съм Аз, вечно и завинаги, това е моята
същност, тя е непроменлива и винаги ще бъде такава“.
Има ли?
Мислите, идеите и чувствата се променят не просто всеки
ден, но често всеки час, всяка минута, всяка секунда дори.
Може ли да се осланяме, че това сме ние истински и това е
нашата същност – вечна и неизменна?
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Какво е наистина реално?
Ако вземем името Иван – това може ли да е нашата същност
– преди да се родим, и когато сме се родили, били ли сме
Иван, преди някой да ни научи и убеди – Иван ли сме?
Иван ли сме всъщност?
Или това отново е нещо, което е временно и някой ни е дал?
Да видим Аз, нека видим откъде идва този Аз и дали той е
винаги тук.
Стигнахме до нещо универсално, всички в основата си сме
Аз.
Аз съм е божественото начало. После идва името – после
мислите, а мислите ни създават света, който преживяваме.
Всичко на това ниво е временно.
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Къде отиваш в дълбок сън?
Замислял ли си се какво магическо нещо е сънят?
Цялата Земя, дойде ли вечерта, постепенно притихва и
изчезва някъде в покоя на дълбок сън. Половината част от
живота ни протича в сън, следователно там има нещо, което
много ни харесва. Ако не спим няколко дни подред, ние ще се
чувстваме напълно изтощени – физически и ментално.
Какво се случва, когато заспим? Къде отиваме?
Всяка нощ ние отхвърляме света, мислите и идеите си, за да
отидем някъде в дълбок сън и сутрин се събуждаме свежи
като преродени. Но за да заспим, ние трябва да оставим
настрана ума си, идеите си, мислите си, името си дори, че
дори и съзнанието ни за Аз. Трябва да изхвърлим всичко,
дори Аз... и сме щастливи, и сме в покой, и сме в нещо
толкова прекрасно и мистично, че дори не осъзнаваме.
Дори и Аз изчезва в дълбок сън – следователно не е вечно,
не може да бъде абсолютно, не може да бъде това, което
търсим – константата, стабилността, вечността, щом
всяка вечер изчезва.
Но къде отива и откъде идва Аз?
Ако, да кажем, се събуждаш в седем сутринта, точно преди да
се събудиш, в 6,59 ч, кой си? Каква е твоята самоличност и
идентичност?
В седем часа часовникът звъни.
Кой си?
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Къде отиваш в дълбок сън?
Какво става после? Първата мисъл, която идва - Аз-мисълта.
Първо идва Аз и после идва светът и историята и вълненията
на Аз. Но от къде дойде Аз?
Аз е също мисъл.
Идеята на тази интроспекция е не да дадем логичен
ментален отговор, а да осъзнаем нещо интуитивно, да
насочим ума си към неговия източник, който е тук и сега.
Във всеки момент, в който ни идват мисли, дори и Азмисълта, откъде идват те... и къде отиват? Има ли нещо
друго, нещо освен мислите? Или всичко са мислите и ние
сме мисъл, която идва и си отива?
Ако ние бяхме мисъл, то когато мисълта си отиде, ние не
бихме съществували вече. Но ние сме тук, за да видим
мисълта, която идва и си отива. Когато тя си отиде, ние сме
тук, виждайки, че мисълта я няма.
Ние сме тук като какво?
Тялото ни постоянно се променя. Днес ти е леко, утре ти е
тежко, преди няколко години си тежал повече или по-малко,
кожата ти е била по-свежа, а като бебе съвсем си бил
толкова крехък и мъничък. Очевидно тялото е променливо,
мислите, идеите и чувствата ни също са променливи, дори
Аз не е константен.
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Къде отиваш в дълбок сън?
Има ли нещо непроменливо, вечно?
Спри и виж.
Притихни в себе си.
Ти виждаш и осъзнаваш, че всичко се променя, дори идеята
ти за себе си, нали? Следователно, за да осъзнаваш
промяната, трябва да виждаш от място, което не се променя.
Логично?
Защото, ако нямаше нещо, което не се променя и е
неподвижно, ти нямаше да можеш да различиш, осъзнаеш и
потвърдиш, че всичко наистина се променя.
Тогава ти откъде знаеш, че всичко се променя? Дори и
мислите ти?
Ако нямаше нещо вечно, ние нямаше да можем да осъзнаем
и различим всичко, което е временно.
Виж!
Спри и виж!
Откъде виждаш, че всичко се променя?
Откъде виждаш, че дните, нощите, сезоните, мислите,
чувствата ти и идеята за себе си се променят?
Да!
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Това откри Буда
Това, това, да, това!
Какво е това?
Не знам, никой не знае и не може да опише, не може да
разбере, защото то не е логично. Логиката е част от ума, а
вече разбрахме, че това не е умът ни, че ние не сме умът си.
Затова не се опитвай да го разбереш с ума, защото умът
идва след него. Това, това, което си, това, което е константно
... не е умът ти. Ти можеш просто да бъдеш това, не да го
разбереш.
Ти разбираш, но без да разбираш.
Парадоксално.
Ти знаеш, но не знаеш как знаеш.
Ти си това, това е твоята истинска същност. Всичко друго е
временно и относително. Всички мисли и убеждения
изглеждат реални единствено поради нашата силна
убеденост и вяра в тях.
Както казва един прекрасен учител:
„Една мисъл без вяра не значи нищо, няма никаква сила, но
една мисъл с вяра може да започне война.“
Такава е силата на мисълта.
Единственото нещо, което кара мислите ни да изглеждат
реални, е нашата вяра в тях.

bg.milabuchelli.com
26

Мила Бучели

Какво откри Буда?

Това откри Буда
Сега може би разбираш...
Страданието е плод на нашите мисли и фантазии.
Страданието е резултат от нашето вкопчване в нещата,
които са временни и променливи, опитвайки се да направим
абсолютно това, което е относително.
Страданието е резултат от невежеството. Незнанието за
нашата истинска същност.
Страданието е резултат от силната вяра в нашите мисли и
убеждения, които могат да ни вкарат в ненужни конфликти.
Страданието е резултат от нашата заблуда, че ние сме една
мисъл, която всъщност не съществува.
И ние може да изживеем цял един живот или много животи в
подобно незнание и невежество.
Но ти имаш късмет, защото узна и се докосна до едно древно
познание.
Древно, но не старо.
Древно, но не част от времето.
Древно, но не далечно.
Познание, което е тук и сега, което е вечно.
Единственото нещо, което крие тази мъдрост и себепознание
от нас... е само вярата в нашите мисли. Това, което крие
реалността, са само идеите, които имаме за себе си и за
живота.
Можеш ли да оспориш нещо от това?
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Животът след това?
Какво значение има това откритие и как то може да промени,
повлияе и подобри живота ти?
Първо... вече знаеш къде е спокойствието и щастието и
какво го крие и краде от теб – единствено вярата в мисли,
които не са реални.
А коя мисъл е абсолютно реална?
Рамана Махарши дава много добър пример за желанията и
щастието.
Той обяснява, че човек е спокоен и удовлетворен, докато не
дойде мисъл, която му казва, че иска и трябва да има нещо.
Той постепенно започва да вярва силно в тази мисъл и да
бъде неспокоен и обезспокоен, вярвайки, че като получи
желания обект, ще се върне щастието и спокойствието му.
Така че той прави всичко възможно, прекосява реки и
планини, отива до края на света, за да получи и постигне
това нещо... и вече накрая след пот и труд, имайки го, той
става отново щастлив и спокоен.
Но как го обяснява Рамана? Той казва, че не
осъществяването на желанието или притежанието на
предмета му е донесло щастието, защото предметът сам по
себе си не значи нищо, той придобива значението и
стойността, която ние му даваме. Той казва, че всъщност
щастието и спокойствието са станали отново очевидни за
нас, защото желанието и мисълта за това нещо е изчезнала
и ние сме отново в нашето естествено състояние,
необезпокоявани от мисли.
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Животът след това?
Следователно, откривайки тази мъдрост, ти вече не живееш
живота, мотивиран от мисли и желания, които днес са тук,
утре ги няма. Вече центърът на живота ти не са фалшиви
убеждения и модели, заимствани от някой друг.
Вече не си като лодка в бурното море на фантазиите си.
Вече умът ти не е твой господар, защото ти откри, че ти не
си умът си.
Много от нашите желания и стремежи са мотивирани от
фалшиви психологични проекции и нужди. Нуждата от
одобрение, от сигурност, нуждата да бъдем велики, която
наистина произтича от нашата неувереност и комплекси.
Вече знаем, че нищо не е сигурно, всичко е такова, каквото е
за момента, но не завинаги. Това, което е сигурно и вечно, е
това, което сме ние всъщност. Нашата същност е нашата
почва и сигурност, а не задължително нашите материални
притежания. Днес може да имаш, утре да нямаш, това е
относително и не определя твоята стойност. Когато откриеш тази вътрешна истина и сигурност, откриваш колко от
живота ти е бил реален и колко е бил напълно измислен, колко
от твоето поведение е идвало от истината в теб и колко от проекциите, фантазиите и въображението.
Още повече може би осъзнаваш колко си тормозил и
занимавал хората с глупости и нереални неща напълно
ненужно.
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Животът след това?
Добрата новина? Това няма да е повече така.
Защо?
Защото откривайки Истината, тази Истина, която разбираш,
без да разбираш, която знаеш, без да знаеш как знаеш, тази
Истина ще възроди и хармонизира всеки аспект от твоя
живот.
Защото това, което може би вече осъзнаваш, е, че ти в твоята
същност си всичко... твоята същност е източникът на живота
и света. И твоята същност е същността на всяко живо
същество.
Твоята същност е светлината на битието.
Твоята същност е всъщност това, което наричаме Бог.
Осъзнаваш ли какво откри днес?
Кой си ти всъщност?
Когато не се идентифицираш и не гониш фалшиви идеи и
страхове, когато не вярваш повече на всяка втора мисъл,
когато не действаш от грешната идея за себе си – ти си в
Истината. Когато знаеш, че ти не си мисъл и всички мисли
идват от теб и се връщат отново в теб, дори Аз-мисълта, ти
си свободен от тях, те вече нямат същата сила, същата
примамливост, същата хипнотичност.
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Не предавай и не се съмнявай в своето откритие.
Пази го като твоето най-ценно съкровище, защото то е.
Всяко материално богатство може да бъде изгубено, но
твоята истинска същност не може да бъде изгубена, може
само за известно време да изглежда забравена.
Знай и помни, не забравяй кой си!
Бъди в Истината и ще видиш!
Ще станеш свидетел на величието и магията на битието.
Спокойствието, любовта и щастието ще бъдат твой верен
спътник. Добротата и невинността ще започнат отново да
блестят в твоята усмивка, в твоите действия, в твоето
присъствие.
Ще вдъхновяваш, без да знаеш как.
Ще променяш хора и обстоятелства, без дори да имаш
подобно намерение.
И най-вече... няма да изпадаш повече в заблуди!
Ще живееш в светлината на твоята истинска същност!
Това откри Гаутама преди хиляди години и го нарекоха Буда,
или пробудения.
Това откри и ти днес и разбра, че ти не си различен от Буда.
Сега ти също си Буда.
Буда е твоята истинска същност!
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Мила Бучели се ражда в малко градче в
Северозападна България.
От малка живо се вълнува от естеството на живота и
човешката същност. Няколко години обикаля различни
места по света, преминавайки през различни приключения,
израствания и мъдрости, докато един ден преживява дълбока
трансформация и пробуждане, които запалват искрата в
Мила да помага на другите да открият тази
Светлина в себе си!
След Пробуждането Мила посвещава времето си в изследване
на човешкия ум и природа, учейки се от едни от найголемите мъдреци и учители на нашето време.
В резултат на своя опит, познания и пробуждане, Мила
се посвещава в това да вдъхновява хората да открият
любовта, щастието, хармонията и безграничността, които
са тяхна истинска същност.
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