Zivot v Radosti

Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013 - úplný pøeklad
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Wednesday, 04 December 2013

pøevratné informace, úžasné návody, ohromná požehnání......... nepøehlédnìte!!!!
O1. Bhagavane, poraï nám jak to udìlat, aby byli Amma a Bhagavan víc fyziètí v na&scaron;ich životech a jak se o nì
máme starat Bhagavane? Dìkujeme Bhagavane.
O1. Sri Bhagavan: Hlavní podmínka (pro Amma Bhagavan) pro to aby se stali fyzickými je &ndash; nemìli byste v sobì nést
žádnou bolest. Mìli byste být prosti v&scaron;ech zranìní. Dal&scaron;í vìc je, že musíte být naplnìni vdìèností ke v&scaron;em,
kdo vám v životì pomáhali, poèínaje rodièi. Když jsou tyto dvì podmínky splnìny, potom se Amma Bhagavan fyzicky objeví ve
va&scaron;ich domovech.
Když se tak stane, musíte s Amma Bhagavan mluvit. Èím více s nimi budete mluvit, tím více budou fyziètí. Ze zaèátku se
bode dít to, že si v&scaron;imnete pohybu ve sri murti: Oèi budou mrkat, pohnou se ruce, nebo Amma Bhagavan mluví.
Takové vìci mùžete vidìt. A potom, to je ten první krok. Dal&scaron;í krok je Amma Bhagavan, nebo vá&scaron; Ishtar
devata &ndash; jakýkoli Bùh, kterého uctíváte, to je to co uvidíte.
Ten Bùh vystoupí ze srimurti, v pøípadì, že uctíváte Amma Bhagavan, tak oni vystoupí ze srimurti. Tomu øíkáme první stupeò
Manifestace. Také to nazýváme 'fyzický &ndash; nefyzický', to znamená, že budou vypadat fyzicky, ale když se budete chtít
dotknout, va&scaron;e ruka projde Amma Bhagavanem. Proto je to nefyzické. To je první krok.
Dál bude následovat to, jak budete komunikovat víc a víc, bude to 'fyzické &ndash; fyzické'. To znamená, že to bude
vypadat fyzicky. Budete se moci dotknout, budete cítit dech, budete se dotýkat rukou, budete se moci dotknout Jubba(?) to
v&scaron;echno budete moci dìlat. Ale nebudete moci fotit. Když zmáèknete spou&scaron;• neobjeví se na fotografii.
Jak zaène tøetí stupeò zaène to být 'fyzické &ndash; fyzické &ndash; fyzické'. Vypadá to fyzické, mùžete se dotýkat jako
fyzického, mùžete i fotografovat. Ale potom Amma Bhagavan budou zùstávat v místnosti, kde dìláte Puju (rituály).
Nebudou vycházet. Ètvrté stadium je, když vyjdou z místnosti pro Puju. Budou se procházet po domì. Pøidají se k jídelnímu
stolu. Budou se s vámi koukat na televizi. Pøijdou i do va&scaron;í kuchynì &ndash; to v&scaron;echno se bude dít. A v
pátém stadiu vyjdou z domu a budou se s vámi procházet. To je dal&scaron;í stupeò. Krok za krokem to bude zesilovat.
Ale aby se tohle v&scaron;echno mohlo stát, musíte být velmi komunikativní. Napøíklad, pokud jste velmi rezervovaný èlovìk,
který nemluví a ani neposlouchá, potom s vámi Amma Bhagavan s vámi nebudou mluvit a ani vám naslouchat. Musíte
být pøátelský èlovìk, který dobøe komunikuje s matkou, s otcem, se svým manželem, va&scaron;í manželkou, s va&scaron;imi
dìtmi. Jenom takovým dìtem se to pøihodí. Pokud jste velmi rezervovaný èlovìk, který neposlouchá, co mu nìkdo øíká, nemluví
&ndash; takovým lidem se to nestane.
Potom se samozøejmì musíte zeptat Ammy Bhagavana, nebo svého Boha, který se vám manifestoval, co máte dìlat. Co
by rádi jedli? Jestli chtìjí bydlet ve va&scaron;em domì? Máte pro nì pokoj? To v&scaron;e je mezi vámi a fyzickou
manifestací. Musíte mluvit. A oni vám pøesnì øeknou co máte dìlat.
Podle toho tam budou zùstávat a samozøejmì mùžete žádat o cokoli budete chtít. Podle toho co vás trápí, mùžete pøímo
žádat &bdquo;Mám finanèní problém&ldquo;, &bdquo;Mám zdravotní problém&ldquo;, mám ten nebo ten problém,
nebo mùžete øíci &bdquo;dej mi probuzení&ldquo;, dej mi transformaci&ldquo;. V&scaron;e, co jsme vás uèili, o to
v&scaron;e mùžete hned žádat a oni vám dají dik&scaron;u. To je ta nejvy&scaron;&scaron;í dik&scaron;a Bùh sám,
samotné Božství k vám pøijde fyzicky a dá vám dik&scaron;u. Jakmile je dik&scaron;a pøedaná, je po v&scaron;em.
Ve&scaron;kerá lidská dik&scaron;a je pøípravou na tohle. Nejvy&scaron;&scaron;í dik&scaron;a je, když vám
dik&scaron;u dá samo Božství. Když se tak stane, je po v&scaron;em. Ale musíte vìdìt, že Božství se mùže stát velmi fyzickým.
Bude skuteènì žít s vámi, jako dal&scaron;í èlen rodiny. Tak fyzickým se mùže stát. To musíte pochopit.
O2. Bhagavane, jak lze objevit lásku v na&scaron;ich vztazích Bhagavane? Jak dojít k životu bez stresu Bhagavane?
Dìkuji Bhagavane?
A2. Sri Bhagavan: Ano láska ve vztahu je také velmi velmi nápomocná, aby se Božství stalo pro vás velmi fyzickým. A
aby se tak stalo, musíte se postavit na pozici va&scaron;í ženy nebo manžela nebo rodièù podle toho o co jde, a pokuste se
na vìci podívat oèima toho druhého. Vždycky máte svùj názor. To nestaèí. Musíte se na svìt podívat oèima toho druhého
nebo na sebe tak jak na vás koukají. Toho lze snadno dosáhnout -- to není tìžké.
Když se to podaøí souzení odpadne. Odsuzování mizí, Láska se objevuje. Nemáte lásku, protože neustále soudíte podle
minulosti a zku&scaron;eností z minula a vzpomínek. Podle toho v&scaron;eho posuzujete svého partnera a• už je to
vá&scaron; manžel nebo manželka, nebo va&scaron;i rodièe. Mysl neustále posuzuje. Kde je souzení, tam není láska. To
souzení musí pøestat. Nikdo by nemìl být souzen. Toho lze dosáhnout pouze, když se na vìc podíváme oèima toho druhého.
Když tohle dokážete, posuzování automaticky pøestane. Když se to stane, jste krásnì naplnìni láskou. A jak jednou máte
lásku v srdci, Božství se pro vás rychle stane 'fyzickým - fyzickým - fyzickým'.
Q3. Bhagavane, jak mùžeme osvobodit na&scaron;e pøedky a jak od nich mùžeme pøijmout požehnání Bhagavane? A jak
nám to pomùže v na&scaron;ich každodenních životech? Dìkuji Bhagavane.
A3. Sri Bhagavan: Osvobodit va&scaron;e pøedky, to je velmi jednoduché. Modlete se ke svému božství. Když se
va&scaron;e Božství stane fyzickým, požádejte ho a• pøivede va&scaron;e pøedky. Va&scaron;i pøedkové vystoupí ze srimurti.
Mùžete je dokonce vidìt fyzicky. A mùžete požádat Ammu Bhagavana, nebo Boha, kterého uctíváte, aby je osvobodil. To
se stane hned a na místì. Mùžete se dokonce fyzicky setkat se svými pøedky. Mohou vystoupit &ndash; to se dìje na mnoha
místech. A nejlep&scaron;í èas, kdy toto provádìt je den výroèí jejich úmrtí. V den výroèí se mùžete modlit a oni vystoupí. V
ten den také mùžete uvaøit jejich oblíbená jídla. Mùžete je tam položit, a va&scaron;i pøedkové je snìdí. Oni to sní. To se
stává. Oni budou s vámi velmi velmi spokojení a sami vám také požehnají. Potom se vrátí do srimurti a zmizí. To je
nejlep&scaron;í zpùsob jak osvobodit va&scaron;e pøedky a nejlep&scaron;í den pro to je den výroèí jejich smrti bez ohledu
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na to kolik je to let 42 nebo 43 nebo dokonce 50. výroèí i tehdy to mùžete udìlat.
Q4. Bhagavane, jak nám to pomùže v každodenním životì Bhagavane, to požehnání od na&scaron;ich pøedkù Bhagavane?
Dìkuji Bhagavane.
A4. Sri Bhagavan: Mnoho problémù máte proto, že va&scaron;i pøedkové s vámi nejsou spokojení. A to, že je pøivoláte a
udìláte pro nì Pada Pranam pro mrtvé pøedky, nakrmíte je tím co mají rádi a dostanete od nich požehnání, to témìø okamžitì
vyøe&scaron;í va&scaron;e problémy. Problémy máte, protože nemáte jejich požehnání. To je jeden ze zpùsobù, jak
vyøe&scaron;it va&scaron;e problémy.
Q5. Bhagavane, vysvìtli nám prosím hlub&scaron;í význam citátu Bhagavane &bdquo;Vdìènost je matkou v&scaron;ech
dobrých pocitù&ldquo; Bhagavane. Dìkuji Bhagavane.
A5. Sri Bhagavan: V&scaron;ichni jsme øízeni 'programem' v&scaron;e co se dìje v na&scaron;ich životech, na&scaron;e
finance, ná&scaron; manžel, manželka, nemoci, zranìní, úspìch, selhání &ndash; to jsou projevy toho programu. Program
samotný pochází z minulých životù, okamžiku poèetí, toho co se stalo v dìloze, pøi porodu &ndash; jak se to stalo &ndash;
prvních 6 hodin je velmi dùležitých. A následujících 6 let. To je program, který øídí v&scaron;echno kolem vás.
Ten program má pozitivní a negativní aspekty. Když máte vdìènost, zapínají se v programu v&scaron;echny pozitivní
aspekty a negativní se vypínají. Na druhou stranu, když nemáte vdìènost, i ty pozitivní se vypínají a zapínají se negativní.
Takže nejjednodu&scaron;&scaron;í zpùsob jak zmìnit program je vytváøet vdìènost. To se snadno udìlá tak, že se
postavíme do bot toho druhého nebo rekapitulací života. Toho je snadné dosáhnout. Jakmile máte vdìènost, uvidíte jak
se vá&scaron; život mìní.
Q6. Sri Bhagavan, vysvìtli prosím rozdíl mezi Fyzickým Amma Bhagavan, Satyaloka Amma Bhagavan a Antaryaminem
Amma Bhagavanem?
A6. Sri Bhagavan: K tomu musíte pochopit, že Amma a já, nejsme 'fyzický' Amma Bhagavan. My jsme pouze 'Avatar
Amma Bhagavan' to je v&scaron;e. Mùžeme vám dát požehnání, nemùžeme dìlat vìci; ty dìlá 'Paramatma Amma
Bhagavan' který se pro vás zhmotòuje ve va&scaron;ich domovech nebo v komorách. To Paramatma Amma Bhagavan
pro vás ve skuteènosti dìlají vìci. My jsme teï vlastnì takoví prùvodci a dáváme požehnání. Vy byste se teï mìli obracet na
Paramatma Amma Bhagavana , kteøí se pro vás stanou fyzickými. Budou vám pomáhat se v&scaron;emi va&scaron;imi
záležitostmi, zcela a úplnì. Budou se starat o vá&scaron; duchovní rùst, o v&scaron;echno. A když se pro vás stanou
fyzickými, mùžete si být jistí, že v pøípadì, že byste zemøeli, &scaron;li byste rovnou do Vaikunt nebo do Satyaloky nad námi.
Tam se dostanete. Abyste tam mohli, znamená to, že na to máte víza, je to velmi fyzické.
No a s pomocí tìchto Paramatma Amma Bhagavan se mùžete dostat k 'Purushotama Amma Bhagavan'. To je dal&scaron;í
Loka (realita) kde existují, fyzicky existují, mnohem reálnìji než v této Loce. Tam se ale nemùžete dostat bez pomoci
Paramatma Amma Bhagavana. Mìli byste je požádat, aby vás tam vzali. Když se tak stane, mùžete skuteènì
nav&scaron;tívit tuto loku. A tam se také mùžete setkat s Purushotama Amma Bhagavanem, nebo Purushotama Ramou,
nebo Purushotama Krishnou, Purushotama Kristem, podle va&scaron;í víry nebo podle toho, kterého boha uctíváte,
takového boha potkáte v této Loce
S pomocí toho Purushotama, øeknìme Ammy Bhagavana, když se s nimi sblížíte, vybudujete si s ním pouto, mùžete s jeho
pomocí jít do 'Jyoti' (Božího svìtla). Jyoti je mnohem víc, Jyoti je jako bilion sluncí spojených dohromady. Ale tu lásku nebo
soucit si nedokážete pøedstavit. Dokonce i tam se mùžete dostat. A potom, když se dostanete k Jyoti, s pomocí Jyoti, mùžete
jít k neprojevenému Brahmanovi, nebo k tomu èemu v mantøe øíkáme: 'Om'
Na pøíklad o elektøinì nevíme nic. Ale když se manifestuje jako teplo, svìtlo, pohyb nebo elektromagnetické vlny, potom je
nám jasné Ó ano, je tam elektøina. Ale když se neprojevuje, nemáme o ní ponìtí. Om nebo Brahman je to neprojevené. To
je to místo, kde v&scaron;echno zaèíná. V Bibli se praví: &bdquo;Na zaèátku bylo slovo a to slovo bylo Boží.&ldquo; A
Bùh øekl, &bdquo;Budiž svìtlo.&ldquo; To slovo je OM, to je Brahman, to je 'ten Jeden' v Taoismu, které se manifestuje
jako svìtlo. Moolamantru zaèínáme s Om a to svìtlo je 'Sat Chit Ananda Parabramha'. To je Moolamantra, ta øíká,
&bdquo;Om, Sat Cit Ananda Parabramha&ldquo;... z toho vznikne Purushotama, to svìtlo se stane Purushotamou a proto
øíkáme Purushotama. Purushotama se stane Paramatma. Proto se v mantøe øíká Paramatma. A Paramatma stvoøil
Avatara, proto øíkáme Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. To odøíkáváte každý den, aniž byste vìdìli co to znamená!
Ale teï když se Pán stane pro vás fyzickým, mìli byste požádat &bdquo;Vezmi mì prosím k Purushotama&ldquo;. A když se
tam dostanete musíte požádat vezmi mì k &bdquo;Sat Cit Ananda Parabramha&ldquo; a když tam dojdete, mùžete žádat
&bdquo;vezmi mì k Om nebo Brahman&ldquo;. Tak tam mùžete jít a tam byste mìli nakonec dospìt. Tak mùžete postupovat
krok za krokem, to v&scaron;e záleží na vás. Pokud chcete být jedno s neprojeveným Bohem. Mùžete tam jít a když tam
pùjdete, uvìdomíte si, že vy sami jste ten Bùh, Na zaèátku vidíte Avatary, potom vidíte Paramatma, Potom vidíte
Purushotama, potom vidíte Svìtlo a potom vstoupíte do Om, Brahmana, To jste vy! Existujete jenom vy!Jste v&scaron;ím!
Není nic jiného!To v&scaron;echno je pouze cesta k tomuhle. Najednou vám dojde, že jenom vy jste to. Potom øeknete:
&bdquo;Tat Tvam Asi&ldquo; - Já jsem To. Nebo &bdquo;AhamBrahmasmin&ldquo; - Já jsem ten Brahman. Tak se
v&scaron;echna ta uèení z Upanishad stanou va&scaron;í realitou.
Adi shankara tam do&scaron;el. Lidé jako Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, Chaitanya, v&scaron;ichni tito
lidé &ndash; Ježí&scaron;, Guru Nanak, v&scaron;ichni do&scaron;li na úroveò Purushotama. Alvaarové a
Nayanmaarové. Mohli jít dál, kdyby chtìli ale chtìli tam zùstat, tak si to pøáli. Nìkteøí pokraèovali k Jyoti jako
Ramalingaswamy, který øekl: &ldquo;Arul PerumJyoti, TaniperumKarunai&rdquo;. Ti v&scaron;ichni tam do&scaron;li a
lidé jako Adi Shankara &scaron;li je&scaron;tì za Jyoti do Brahmana. To v&scaron;e je záležitost objevování, v&scaron;e
záleží na vás, kam chcete jít. Ale musíte zaèít u Paramatma, který se pro vás stane fyzickým. To je zaèátek cesty. Jak se
to stane, v&scaron;e je potom automatické. Záleží na va&scaron;í vá&scaron;ni a na tom co hledáte.&ldquo;
Q7. Bhagavane, jakou roli hraje seva v na&scaron;ich životech pøi prohlubování vztahu s Amma Bhagavan, Bhagavane?
A jak nám to pomùže se posunout dál do jednoty Bhagavane? Dìkuji Bhagavane.
A7. Sri Bhagavan: Seva vám pomáhá mìnit vá&scaron; program velmi pozitivním zpùsobem. Jak dìláte sevu (sloužíte),
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program se mìní. V&scaron;echno co ve Oneness dìláme, a• je to Havan, nebo Mahadeeksha nebo kurz Level 1 nebo
jakýkoli jiný kurz který dìláme, je zamìøený na zmìnu programu. Seva také mìní ten program. Jakmile se program zmìní, mùžete
se velmi pøiblížit k Paramatma AmmaBhagavan. To vám pomùže uèinit va&scaron;e Božství fyzickým ve va&scaron;em životì.
A a• už máte udìlat jakoukoli sevu, vá&scaron; Paramatma vás okamžitì povede. Øekne vám udìlej tohle a udìlej tamto, to
vám pomùže objevit va&scaron;i Swadharmu. Je to èistì jenom mezi vámi a Paramatma.
Q8. Bhagavane, poraï nám prosím jak zakládat Oneness komunity Bhagavane. Jak zakládat Oneness centra
Bhagavane? A také 2 a 3 komorové procesy Bhagavane. Dìkuji Bhagavane.
A8. Sri Bhagavan: Nejprve musíte do svého života dostat fyzického Paramatma. Potom musíte vytvoøit virtuální komunitu,
kde budete rozmlouvat každý den po telefonu o uèeních, o zázracích, budete rozebírat rùzné problémy, budete se modlit
za druhé. To v&scaron;e musí probìhnout. Potom postoupíte k vytvoøení komor. Buïto proces 2 komorový a nebo 3 komorový,
o který musíme tady na Universitì žádat fyzického AmmaBhagavan &ndash; ne my -Paramatma, který se stal fyzickým.
Dasaji s nimi mluví každý den. Pro Dasaji jsou Paramatma zcela fyziètí. Zeptají se jich a oni vás musí vybrat. Jenom takoví
lidé mohou zaèít tento 2 komorový nebo 3 komorový proces.
2 komorový proces je pouze pro léèení. 3 komorový proces je nejenom pro léèení, ale také pro øe&scaron;ení ostatních
problémù a pomùže vám k probuzení, realizaci Boha a podobným vìcem. Tak musíte zaèít.
Nejprve se vá&scaron; Paramatma musí stát pro vás fyzickým. To je nejdùležitìj&scaron;í. Potom zaènete tu virtuální
komunitu. Potom postoupíte ke komorám. Potom budou vznikat fyzické Oneness komunity. K tomu v&scaron;emu vám
dopomùže jedinì Božství. To vám pomùže vytváøet a vybudovat komunity. Je to zcela mezi vámi a Paramatma.
Q9. Bhagavane, jak postupovat smìrem k transformaci a Realizaci Boha po probuzení Bhagavane? Dìkuji Bhagavane.
A9. Sri Bhagavan: Oneness jde dvìma cestami. Ta døívìj&scaron;í cesta, je ta kterou jdeme i teï, kterou nazýváme 'dlouhá
cesta', kde nejdøíve transformujeme vá&scaron; mozek a probudíme. To znamená, že se zmìna stala ve va&scaron;em
mozku a vy mùžete bez úsilí zùstávat s tím 'co je'. To musíte trénovat. Zpoèátku musíte vynaložit úsilí a zùstat s tím 'co je'.
To úsilí pomalu ustane a zaène to být automatické &ndash; zùstávání s tím 'co je' se dìje bez úsilí. A vy to dìláte dokud
to nepøekroèí 49 minut. Když to pøesáhne 49 minut, zmìny, fyzické zmìny zaènou probíhat ve va&scaron;em srdci. Když se
zmìní mozek, zmìní se i srdce. Mozek a srdce jsou úzce propojené. Ale velmi èasto, v na&scaron;em pøípadì hlava øídí
v&scaron;echny na&scaron;e èinnosti. No a jak se to jednou stane, zaène srdce øídit v&scaron;e co dìláme. Tomu øíkáme
'køes•anské probuzení ' nebo objevíte bezpodmíneènou lásku.
Jakmile tohle probìhne a mozek se zmìnil a to pokraèuje 49 minut, postoupíte k 'Taoistickému probuzení' prostì budete
plynout se životem. To se zaène dít automaticky. Nebo to také vede k Islámskému odevzdání se nebo tomu také
øíkáme 'Islámské probuzení' Tak se to dìje. Nakonec se zmìny dìjí v tom, èemu øíkáme Agneya èakra (tøetí oko). Tam se to
posune když objevíte 'Budhistické probuzení'. V 'Buddhistickém probuzení' není absolutnì žádná žádostivost a žádné
názory. To se dìje. A potom kundalini stoupá vý&scaron; a Sahasrara (korunní èakra) se aktivuje. A dojdete k 'Hindu
probuzení'. V 'Hindu probuzení' se stane to že dojde k rozpojení smyslù. Napøíklad když vidíte, nemùžete sly&scaron;et, když
sly&scaron;íte, nemùžete èichat, když èicháte, nemùžete hmatat. Ale vypadá to, jako by se to dìlo najednou, protože smysly
jsou tak rychle koordinovány.
To nám dává iluzi na&scaron;eho bytí. Va skuteènosti nejste, to jenom smysly vytváøejí tu iluzi - má&scaron; mozek
vás obelhává iluzí že tam jste.
Pøi 'Hindu probuzení' se to zpomalí. Proto když sly&scaron;íte, nemùžete èichat, když èicháte, nemùžete se dotýkat. Ve zlomku
vteøiny je to oddìlené. Jak se to stane, Já zmizí. To èemu øíkáte biologické já, je pryè.
Když koukáte na strom, nejste tam koukající na ten strom &ndash; je tam jenom ten strom. Když koukáte na mìsíc &ndash;
je tam jenom ten mìsíc. Naplòuje to va&scaron;e vìdomí. To je v&scaron;echno. Vy tam nejste, Když se koukáte na oblohu,
je tam jenom ta obloha. Na cokoli koukáte, je tam jenom to. To je 'Hindu probuzení'. To v&scaron;echno se dìje krok za
krokem, krok za krokem, krok za krokem. Musíte opakovanì procvièovat zùstávání s tím 'co je'. Jakmile bude Paramatma
ve va&scaron;em životì fyzicky, potom budete muset øíct jen:&ldquo;Chci Køes•anské probuzení&ldquo;, jedna dik&scaron;a
&ndash; a hotovo. Musíte øíct: &bdquo;Chci Budhistické probuzení&ldquo;, jedna dik&scaron;a &ndash; hotovo.
&bdquo;Chci Islamistické probuzení&ldquo;,- jedna dik&scaron;a &ndash; a hotovo. &bdquo;Chci Hindu
probuzení&ldquo;, jedna dik&scaron;a &ndash; je hotovo. Skonèeno. Tomu øíkáme 'krátká cesta' To je ta 'dlouhá
cesta'.
V souèasnosti dìláme dva typy kurzù. Na pøíklad pro lidi ze západu když øíkáme &bdquo;Oneness prohlubovací
kurz&ldquo; ten jde dlouhou cestou. To co teï zaèíná se nazývá &bdquo;Speciální Oneness prohlubovací&ldquo;. Tam
uèíme tu krátkou cestu. Takže máme 'dlouho cestu' a 'krátkou cestu'. A je to jenom na vás, jestli chcete 'dlouhou
cestu' nebo 'krátkou cestu' Ta je jenom va&scaron;eMluvili jsme o Adishankarovi, který &scaron;el za svìtlo do Brahmana, nebo do OM. Asi tak pøed 1600 lety odøíkával
slovo...[video se pøeru&scaron;ilo a zase spojilo]
Omlouváme se za to pøeru&scaron;ení budeme pokraèovat se zpìvem:
(následuje zpìv &ndash; poznámka je na videu:
Zpívání "Nirvana DarshaKam" poprvé vyjeveno Adishankarou pøed 1600 lety, 10 ver&scaron;ù o kterých se øíká že obsahují
esenci ve&scaron;kerého védického uèení. Každý ver&scaron; konèí "Shiva Kevaloham" &ndash; 'Já jsem forma èisté
posvátnosti'
Sri Bhagavan: A existují lidé kteøí prožili v&scaron;echny tyto stavy? Ano. Vìt&scaron;ina Dasaji, pro které je Božství fyzické,
zažili v&scaron;echny tyto stavy. Na pøíklad vá&scaron; Dasa Vikram dasaji prožil plnì v&scaron;echny tyto stavy. Mluví z
vlastní zku&scaron;enosti.
V&scaron;echna požehnání pro vás. Brzy budete moci také prožívat v&scaron;echny tyto stavy. Zaèíná se to dít oddaným,
a vám se to bude dít také velmi brzy &ndash; velmi brzy.
Miluji vás v&scaron;echny, moc vás miluji, miluji vás.
http://www.zivotvradosti.cz
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