Zivot v Radosti

3 posvátné pokoje/komory
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Tuesday, 11 February 2014

Tento rok bude velmi vzru&scaron;ující. Dosud se Oneness zamìøovalo na probuzení. To jsme dìlali dosud. Takže, ke konci
roku 2013 se AmmaBhagavan zamìøili na realizaci boha. To je nìco velice silného a vzru&scaron;ujícího. Nebo• tvùj bùh, s
tebou zaène žít. Hodnì vìcí, které byly v životì nemožné, se uskuteèní. Napøíklad, když si myslí&scaron;, že je pro tebe nemožné
úspì&scaron;ný nebo sis myslel, že je nemožné, aby se vyøe&scaron;il tvùj zdravotní problém: tyto problémy se
vyøe&scaron;í. Stane se hodnì dal&scaron;ích vìcí. Je to jako magie! Stane se to (že vá&scaron; bùh bude fyzický).
Oneness alltaeglichInformace od Dasajiho19.01.2014 výtah a shrnutí
Tento rok bude velmi vzru&scaron;ující. Dosud se Oneness zamìøovalo na probuzení. To jsme dìlali dosud. Takže, ke konci
roku 2013 se AmmaBhagavan zamìøili na realizaci boha. To je nìco velice silného a vzru&scaron;ujícího. Nebo• tvùj bùh, s
tebou zaène žít. Hodnì vìcí, které byly v životì nemožné, se uskuteèní. Napøíklad, když si myslí&scaron;, že je pro tebe nemožné
úspì&scaron;ný nebo sis myslel, že je nemožné, aby se vyøe&scaron;il tvùj zdravotní problém: tyto problémy se
vyøe&scaron;í. Stane se hodnì dal&scaron;ích vìcí. Je to jako magie! Stane se to (že vá&scaron; bùh bude fyzický).
A &Scaron;ri AmmaBhagavan si dali silný zámìr na blahobyt. Tento rok, bude rokem blahobytu. Hodnì finanèních
problémù se tento rok vyøe&scaron;í. Pokud chcete dosáhnout blahobytu, musíte se zamìøit na urèité oblasti:
-Nejdùležitìj&scaron;í jsou va&scaron;e vztahy. Vá&scaron; blahobyt je pøímo propojen s va&scaron;imi vztahy. Pokud
máte dobré vztahy, budete mít hodnì penìz. Pokud máte &scaron;patné vztahy, je to tìžké. Takže na tom musíte dál
zapracovat a musíte va&scaron;e vztahy srovnat. To je jedna vìc, na kterou se musíte zamìøit.
-Druhá vìc je: Musíte se zamìøit na va&scaron;í karmu. Mìli byste spálit hromady &scaron;patné karmy a sklízet dobrou
karmu. Jak jsem vám již øíkal: Vy se od svojí karmy nemùžete osvobodit, jenom vá&scaron; bùh to pro vás mùže udìlat. V
procesu ,,posvátných pokojù" budete osvobozeni od &scaron;patné karmy. Takže do prosesu ,,posvátných pokojù" musíte
jít s tímto zámìrem. Musíme karmu zpracovat. Vá&scaron; bùh vás po&scaron;le na proces a osvobodí vás od karmy.
-A tøetí vìcí jsou pøirozenì va&scaron;i pøedci. Musíte provést rituály, aby se va&scaron;i pøedci osvobodili a mìli radost.
Takže tyto tøi aspekty jsou velice dùležité: va&scaron;e vzthy, va&scaron;e karma a va&scaron;i pøedci.
Takže Oneness trenéøi mohou nabídnout hodnì procesù, které v&scaron;echny tyto tøi aspekty urovnají (mohou je urovat).
Projdete tìmito procesy a potom pùjdete do ,,3 posvátných pokojù." Pak tento rok uvidíte hojnost nad hojnost. takže se
musíte zamìøit na tyto tøi oblasti. V roce 2014 si na vás v&scaron;echny AmmaBhagavan dali speciální zámìr k rùstu. To
je nejdùležitìj&scaron;í zpráva z Oneness univerzity. Jak jsem již øíkal: Tento rok bude vzru&scaron;ující. Za v&scaron;echnu
tu tvrdou práci Oneness trenérù a Oneness èlenù: zasloužíte si ovoce, je to sklizeò va&scaron;í tvrdé práce.
Jak jsem již øíkal: Tøi posvátné pokoje jsou dárkem AmmyBhagavana va&scaron;í zemi. Vyjadøujte AmmìBhagavanovi
vdìènost. AmmaBhagavan vám dají blahobyt, srovnají va&scaron;e vztahy, dají vám dobré zdraví, probudí vás, dají vám
realzaci boha a transformaci. AmmaBhagavanochrání také va&scaron;e rodiny. AmmaBhagavan vám dají
v&scaron;echny tyto vìci. Co dáte AmmìBhagavanovi vy? Va&scaron;ím úkolem, va&scaron;í povinností je pøivést více lidí
ke 3 posvátným pokojùm. Øeknìte va&scaron;im pøátelùm, va&scaron;im pøíbuzným, øeknìte jim, že se tyto vìci dìjí, vyprávìjte
jim o zázracích. pøiveïte lidi k posvátným pokojùm. Nebo• lidé trpí, lidé nemají vìdìní jak mají žít. Va&scaron;í zodpovìdností je
pomoci tolika lidem, kolik je možné. Va&scaron;í sévou je (nesobecká služba) pøivést k posvátným pokojùm více lidí
(&hellip;)
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