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Otázka1: Drahý Bhagavane, mùže&scaron; øíci nìco více o tom, co se dìje lidem a divákùm bìhem Oneness meditace?

Otázka1: Drahý Bhagavane, mùže&scaron; øíci nìco více o tom, co se dìje lidem a divákùm bìhem Oneness meditace?
Odpovìï1: Bìhem Oneness meditace se dìje to, že kundalini stoupá a èakry jsou aktivovány. Èakry se v tìle vztahují k
žlázám s vnitøní sekrecí, které mìní mozek. Takže nepøímo pracujeme na mozku. A když se mozek transformuje,
dostáváme v&scaron;echny ty stavy. V podstatì to je práce na mozku.
Otázka2: Drahý Bhagavane, jaký je rozdíl mezi tím, mít kontakt s Antaryaminem a mít Realizaci Boha?
Odpovìï2: Mùžete mít silného Antaryamina, ale to neznamená, že jste Realizovaní. Mùžete se setkat s prezidentem zemì, ale
to neznamená, že ho znáte. Musíte s ním spoleènì pùsobit, musíte se stát jeho pøítelem, musíte s ním žít. Jenom pak ho
poznáte. Stejnì tak vidìt Boha, dokonce fyzicky, neznamená, že jste Realizovaní. Musíte vybudovat pouto, vztah a musíte
zaèít na sebe vzájemnì pùsobit. To je dlouhá cesta. Jak spolu jdete, uvìdomujete si Boha více a více.
Otázka3: Drahý Bagavane, když potkám osobu, nebo uvidím svoje dítì nebo nìkoho, mùj prožitek je, že jedinec znamená, že
je odli&scaron;ný. Jak to zapadá do toho, že zde není žádná osoba? Co je pøesnì jedinec? Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï3: Když používáte slovo "jedinec", odkazujete se na osobnosti. Když my použijeme slovo "jedinec", neodkazujeme se
na osobnosti. Pouze se odkazujeme na to, co nazýváme vìdomí svìdka. Je tady vìdomí svìdka, které je svìdkem toho, co se
po celou dobu dìje. Vy jste takové vìdomí svìdka. Takže když my øíkáme "vy", odkazujeme se na takové vìdomí svìdka.
Neodkazujeme se na osobnosti. Když osobnosti odejdou, to, co zde zùstává, je vìdomí svìdka. Není tady žádná osoba,
ale pouze vìdomí svìdka. To jste vy.

Otázka 4: Drahý Bhagavane, mnoho mladých lidí trpí, jsou osamìlí, nemají v životì žádný cíl, chybí jim motivace k životu, mají níz
sebevìdomí a sebedestruktivní chování, kterým zraòují sami sebe. Jak mùžeme pomoci mladým ve &Scaron;védsku? Dìkuji ti,
Bhagavane.
Odpovìï 4: Tento problém by mohl být vyøe&scaron;ený zmìnou mozku stejnì jako transformací srdce, která se provede
snadno, jakmile se Božství stane fyzickým. Dosáhnout toho zabere jen nìkolik minut.
Otázka 5: Drahý Bhagavane, v Bibli se øíká "Èlovìk je stvoøen k obrazu Boha". Tak, jak je to dnes ve svìtì, na&scaron;e životy
nejsou zbožné. Bhagavan mìl &scaron;kolu v Jeevashramu a tam bylo prohlá&scaron;ení "Osvobodit èlovìka". Je skuteènì
pro nás možné stát se obrazem Boha? Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï 5: Je to možné a dìje se to.
Otázka 6: Drahý Bhagavane, mùže&scaron; nám øíci více o Sri Murthi fenoménu? Mùže se Božství manifestovat bìžným,
neprobuzeným, ateistickým &Scaron;védùm?

Odpovìï 6: Ve Sri Murthi fenoménu, který zaèal pøed nìkolika mìsíci, byste nejprve mìli vidìt pohyb ve Sri Murthi. A to, co byste
mìli vidìt, je va&scaron;e Božství. Dejme tomu, že jste Køes•an. Pak byste mìli vidìt Krista nebo Pannu Marii. Nebo jestliže to je
Duch Svatý, mìli byste prožívat velmi hlubokou Pøítomnost. Když jste Muslim, v&scaron;e by mìlo zmizet a mìli byste opìt prožíva
hlubokou Pøítomnost. Jestliže jste Žid, mìlo by se stát planoucím svìtlem. Takže to, co budete vidìt, závisí na tom, jakou víru
následujete a jaké je va&scaron;e podmínìní.
V dal&scaron;ím stupni se va&scaron;e Božství posune ven ze Sri Murthi, vystoupí ven ze Sri Murthi.
Nyní toto nazýváme nefyzický-fyzický jev. Fyzický, protože je to velmi fyzické, ale nefyzický, protože jestliže položíte svoji ruku,
projdete skrze svoje Božství. Proto to nazýváme nefyzické-fyzické.
Na dal&scaron;ím stupni se to stává fyzické-fyzické. Nejen, že je fyzické na pohled, ale mùžete se ho fyzicky dotknout.
Je velmi hutné. Jestliže má va&scaron;e Božství formu, mùžete cítit dech, mùžete cítit tlukot srdce, mùžete cítit
v&scaron;echno. Dejme tomu, že Bhagavan je va&scaron;e Božství, mùžete cítit tyto &scaron;aty, které nosím. Mùžete cítit
v&scaron;echno, mùžete se dotknout. To je dal&scaron;í úroveò. Ale nemùžete udìlat fotografii.
Na dal&scaron;í úrovni mùžete zachytit obraz na va&scaron;ich fotoaparátech, tak je to fyzické.
A na je&scaron;tì pokroèilej&scaron;ím stupni mùžete chodit s va&scaron;im Božstvím uvnitø va&scaron;eho domu nebo
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dokonce na va&scaron;ich cestách. Tak je fyzické. To se právì nyní dìje v Indii na mnoha, mnoha místech.
Nyní se dìje to, že když se vám stane tento fyzický jev, v&scaron;e, co musíte žádat, je "Prosím, probuï mne". Jedna
dik&scaron;a od Božského a na místì jste probuzeni. Není tøeba dlouhého procesu, o kterém jsme mluvili døíve.
Chcete transformaci, zmìnu fyzického srdce. Jednou dik&scaron;ou se to stane. Stejnì tak cokoliv chcete. Máte finanèní
problém, jedna dik&scaron;a a je hotovo. Máte zdravotní problém, je to hotovo. O v&scaron;e je postaráno Božstvím.

Teï je otázkou, zda ateisté nebo nevìøící dostanou tuto zku&scaron;enost. Každý mùže dostat tento prožitek. A• jste nevìøící neb
vìøící, ateista nebo komunista, èímkoli jste, každý získá tuto zku&scaron;enost. Není vùbec žádná výjimka. Takže je to velmi,
velmi snadné, velmi, velmi jednoduché a pøi&scaron;el na to èas. Je to zmìna hry. Toto zmìní v&scaron;e. Je to tady. To je
k tomu v&scaron;echno.
Otázka 7: Jaká je rychlá cesta k Osvícení, Bhagavane?
Odpovìï 7: Teï je rychlá cesta to, abyste dostali Božství fyzicky do svého života a pøijali dik&scaron;u nebo požehnání. A je po
v&scaron;em. Není potøeba zùstat s "tím, co je" bez úsilí 49 minut, potom rozkvìt srdce a pak jít dále. V&scaron;e toto
mùžete udìlat, jestliže chcete. Ale toto je zkratka, krátká cesta. Jednoduché a snadné. Vá&scaron; mozek je okamžitì
transformován, protože to udìlá Bùh. Takže to vùbec není žádný problém. Je to tak rychlé.
Otázka 8: Drahý Bhagavane, milujeme tì více, než mohou slova popsat. Na co by teï mìli být Oneness trenéøi hlavnì zamìøeni?
Jak mohou Oneness trenéøi oslovit mnoho lidí? Posíláme v&scaron;echnu na&scaron;i lásku a vdìènost tobì, Ammì a
každému na Univerzitì v této misi. Dìkuji ti, Bahagavane.
Odpovìï 8: Oneness trenéøi v závislosti na svých zdrojích by mìli zaèít to, co nazýváme dvoukomorový nebo tøíkomorový
proces. V tøí komorovém procesu se dìje to, že v první komoøe (místnosti) trenér mluví. Pak ve druhé komoøe jsou Paduky.
Musíte tam posílat úèastníky jednoho po druhém a uzavøít místnost. Paduky na nich provedou proces, úplný proces a oni
zpravidla upadnou do bezvìdomí.
V tomto èase ti Anataryamin øekne "teï otevøi dveøe" a musí&scaron; je otevøít. Vyvede&scaron; (vynese&scaron;) je ven a
vezme&scaron; je do tøetí komory. Ve tøetí komoøe se bude pro nì fyzicky manifestovat jejich Božství. Potom musí hovoøit se
svým Božstvím nebo mohou dokonce klást spirituální otázky. Mohou být kladeny v&scaron;echny druhy otázek, mohou být
žádány v&scaron;echny druhy Požehnání a pak je jim to dáno. Vìt&scaron;ina lidí má tendenci upadnout do bezvìdomí.
Musí být vyvedeni (vyneseni) ven. To je tøíkomorový systém.
Dal&scaron;í je dvoukomorový systém, kde je první místnost, kde hovoøí&scaron;, ve druhé místnosti se dìje léèení, pouze
léèení. Mùže to být nádor, ledvinový problém, cokoli to je, je udìláno jenom léèení. To je nazýváno dvoukomorový proces.
Když máte tøí komorový proces, pak se v tomto tøí komorovém procesu dìje probuzení, transformace, Realizace Boha,
øe&scaron;ení va&scaron;ich problémù, v&scaron;echny tyto vìci. Takže trenér, v závislosti na jeho zdrojích, mùže buï zaèít
dvou, nebo tøí komorový proces.
Otázka 9: Drahý Bhagavane, co se dìje po smrti, jestliže jsi probuzený? Napøíklad když jsi "&scaron;patný" èlovìk, který poøád
soudí sebe a druhé a jsi probuzený na velmi nízkém èísle. Co se dìje, Bhagavane? Dìkuji ti Bagavane.
Odpovìï 9: Normálnì se lidé po smrti 3 dny potloukají kolem. Budou schopni vidìt svoje pøíbuzné, pøátele, mohou dokonce
sly&scaron;et jejich hlasy. Ale potom nebudou schopni se nièeho dotknout. A pak si uvìdomí, že jsou mrtví. V té dobì musíte
provést v&scaron;echny obøady, které je uklidní a pøipraví je na dal&scaron;í cestu. Cesta trvá sama o sobì kolem 10ti
dnù, ale na&scaron;eho èasu. A pak pøijdou pøed Svìtlo.
Svìtlo je tam nesoudí, ale oni soudí sami sebe zpùsobem, kterým soudili lidi, když byli na Zemi. A v závislosti na jejich
souzení, jdou do jakékoli øí&scaron;e, která je pro nì dùležitá. Když sebe sami soudíte velmi &scaron;patnì, pak samozøejmì
jdete do pekla a máte prožitky pekla. Nezùstáváte tam navždy. Jste odtud neustále v pohybu do jiných sfér. Ale jestliže
jste dobøe pøipraveni, pak budete sami sebe soudit správnì a posunete se do vy&scaron;&scaron;ích království, které
nazýváme nebe. Ale jakmile získáte fyzické Božství, mùžete cestovat. Mùžete jít a nav&scaron;tívit tato místa a mùžete je vidìt.
Otázka 10: Drahý Bhagavane, dokonce po probuzení proces pokraèuje a zmìna mozku pokraèuje. Jak moc mùžeme
ovlivnit tento proces pøijímáním dik&scaron;i, Oneness meditací a mùžeme udržet proces v pohybu, nebo nemùžeme dìlat
vùbec nic? Je to v&scaron;echno v rukách Božství? Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï 10: Ov&scaron;emže mùžete meditovat, chodit na Oneness meditace. V&scaron;echny tyto vìci mùžete dìlat. Ony
vám urèitì pomohou. Ale nyní pøi&scaron;el èas, kdy je dostupný velmi krátký proces. Svìøíme to do rukou Božství a Božství
dìlá v&scaron;echno. Tak když je dostupné toto, proè byste mìli projít tím dlouhým procesem. To není nutné. Mùžete se
posunout do jakéhokoli stavu chcete jednoduchým požádáním va&scaron;eho Božství. A Božství pøijde do va&scaron;eho
života pomìrnì snadno. Pøijde dokonce nevìøícím. Ve skuteènosti každému a komukoli. Takže by nemìl být problém.
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Takže zatím jsme v&scaron;e øíkali o dlouhém procesu, dlouhé cestì. Èekali jsme na zaèátek toho jevu (fenoménu).
Fenomén zapoèal a od té doby øíkáme nyní odli&scaron;né vìci, pøipravujíce lidi na nový proces.
Otázka 11: Drahý Bhagavane, jak mohu zvý&scaron;it pøítomnost Boha v mém životì?

Odpovìï 11: Nyní, když se Božství stává fyzické, žádej jenom o to. Božství s tebou mùže zùstat ve tvém domì, mùže se s
tebou dívat na televizi, mùže s tebou vaøit, mùže s tebou jíst. Tak mùže být fyzické. To v&scaron;echno závisí na tobì. Jestliže
si myslí&scaron;, že Božství nebude dìlat tyto vìci, pak se nic nestane. Když si myslí&scaron;, že je to možné a že je to o. k., pak
se v&scaron;echny tyto vìci dìjí. V&scaron;e je ve tvých rukou.
Otázka 12: Drahý Bhagavane, v jakém stavu je nejlep&scaron;í být, když dostávám dik&scaron;u nebo Oneness
meditaci? Mìli bychom se "zklidnit", nebo jenom být, zùstávat v "tom, co je"?
Odpovìï 12: Nejlep&scaron;í vìc, kterou mùžete udìlat, je, zùstat v "tom, co je" bez úsilí.
Otázka 13: Drahý Bhagavane, kdy cítí&scaron;, že bude celé lidstvo plnì probuzeno? A bude to transformace, kde lidé
budou Osvícení a Realizovaní brzy nebo dlouho po tomto kolektivním probuzení? Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï 13: To v&scaron;e je v rukou lidstva. Fenomén nyní pøi&scaron;el do bodu, kde se v minutì projevuje fyzicky a dìlá
v&scaron;echny vìci. Takže bychom se nemìli loudat. V&scaron;e, co je tøeba, je, že lidstvo musí být ochotno. To je
v&scaron;echno. Pak je po v&scaron;em.
Otázka 14: Drahý Bhagavane, jsi spokojen s vývojem ve Skandinávii? Má se zde je&scaron;tì transformace zaèít? Dìkuji
ti, Bhagavane.
Odpovìï 14: Pøi pohledu na vás jsem velmi, velmi spokojen a brzy se Božství stane fyzické pro vás v&scaron;echny.
Otázka 15: Bhagavane, v&scaron;ichni žádají o Požehnání, aby v&scaron;ichni Oneness trenéøi byli schopni stát se
jedním s tím, co je a aby byli schopni vytvoøit více Oneness akcí ve Skandinávii. A také chtìjí požehnání pro jejich zemì,
kompletnì Skandinávii, Bhagavane. Žádají o toto požehnání, Bhagavane.
Odpovìï 15: V&scaron;echna požehnání. V&scaron;echny vás miluji. Miluji vás.
Pøevzato z www.deeksha.cz
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