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Nejdraž&scaron;í milovaný Bhagavane, mohl bys prosím pro novì pøíchozí, kteøí se dnes shromáždili po celé Austrálii, vysvìtlit
trojdílnou cestu o které Bhagavane mluví&scaron;, trojdílné cestì probuzení, transformace a realizace boha. Dìkuji
Bhagavane.
Vyjádøení vdìènosti Australských poøadatelù:Nejdraž&scaron;í milovaný Bhagavane.Jménem v&scaron;ech shromáždìných po
celé Austrálii u pøíležitosti tohoto webcastu ti chceme vyjádøit hlubokou vdìènost za tvé požehnání, pozornost a Milost pøi
této vyjímeèné události. Chceme také vyjádøit hlubokou vdìènost za rùst a transformaci, které jsme za ty roky obdrželi
skrze Boží Milost Sri AmmaBhagavan. Dìkujeme za tvé božské zrození a tvou božskou misi a za požehnání nás
v&scaron;ech, sloužit v tomto životì této misi k pozvednutí lidstva.Otázka 1. Nejdraž&scaron;í milovaný Bhagavane, mohl bys
prosím pro novì pøíchozí, kteøí se dnes shromáždili po celé Austrálii, vysvìtlit trojdílnou cestu o které Bhagavane
mluví&scaron;, trojdílné cestì probuzení, transformace a realizace boha. Dìkuji Bhagavane.Sri Bhagavan: To co je, jste jen
vy sami. Vy sami existujete &ndash; nic jiného než vy. Potom se vydáte na cestu k bohu, které øíkáme Realizace Boha.
Zaèneme nejprve probuzením, potom transformace a Realizace Boha. Dùležité je vytvoøit v mozku to, co pomáhá
zùstávat s tím, co je, bez úsilí. To je první krok, v&scaron;e ostatní je automatické. Nic dal&scaron;ího nemusíte dìlat. Jako
když si koupíte letenku a nastoupíte do letadla a to vás vezme tam, kam potøebujete letìt. Podobnì, když dokážete zùstat s
tím, co je, bez úsilí, mìlo by to být bez úsilí, proto je potøeba, aby do&scaron;lo ke zmìnì mozku. Jakmile k tomu dojde,
v&scaron;e je automatické. Vy budete pozorovat to, co je. Cítíte to, co je. Prožíváte to, co je. To, co je, je va&scaron;e
kniha. To je vá&scaron; text. To je va&scaron;e bible. To je vá&scaron; Guru. To, co je, je vá&scaron; uèitel. Vy máte
autopilota &ndash; v&scaron;e pøichází s tím, co je. V&scaron;e co musíte , je zùstávat s tím, co je bez úsilí.Q 2.
Nejdraž&scaron;í milovaný Bhagavane v Austrálii teï zaèíná proces tøí komor, mùže&scaron; nám prosím vysvìtlit
Bhagavane, co mohou lidé oèekávat od absolvování tohoto procesu? Dìkujeme Bhagavane.Sri Bhagavan:Posvátné
komnaty jsou zkratkou k probuzení, transformaci, Realizaci Boha a vyøe&scaron;en va&scaron;ich problémù. U Oneness
jsou dvì cesty &ndash; dlouhá a krátká. Na dlouhé cestì se spoléháte jenom sami na sebe. Dìláte vìci podle sebe,
vynakládáte vlastní úsilí &ndash; nespoléháte na Boha. Je to zcela a jen va&scaron;e úsilí. Je to va&scaron;e volba jít
touto cestou. Ta druhá spoèívá na tom, že vy spoléháte na Boha a necháte ho, aby pro vás dìlal vìci. Když se tak
stane, jde to velmi velmi rychle. Je to jenom na vás, jakou cestu si vyberete. Mùžete øíct: &bdquo;Nestojím o Boha, udìlám
si to sám&ldquo;. To je naprosto v poøádku. Nìkdo ale mùže øíct, &bdquo;Potøebuji Boží pomoc&ldquo;. Pøijmìte pomoc od
Boha. Bohem je zde my&scaron;len vá&scaron; osobní Bùh &ndash; Bùh, kterého si vytvoøíte. Mùže to být Kristus, mùže to
být Panenka Marie, mùže to být Buddha, mùže to být Krishna, mùže to být kdokoli. Je to jen na vás. Vy si musíte vytvoøit
va&scaron;eho Boha a to je velmi klíèové. Když si vytvoøíte Boha soudícího, trestajícího Boha, moc toho nedostanete. Je to
jen na vás, musíte vytvoøit milujícího Boha, laskavého Boha, Boha, který nesoudí, který vám pomùže velmi velmi rychle. Když
si poøídíte takového Boha, dostane se vám v posvátných komnatách pomoci od Boha. V posvátných komnatách, pokud
se budete pøesnì øídit instrukcemi, vá&scaron; Bùh se stane fyzickým. První stupeò je, že uvidíte fyzický pohyb v obrázku.
Potom zjistíte, že se vá&scaron; bùh v obrázku pohybuje. Potom zjistíte, že vá&scaron; Bùh vystupuje z obrázku. Ale
svého Boha se nemùžete dotknout &ndash; va&scaron;e ruka Bohem projde- proto tomu øíkáme fyzické &ndash; ne
&ndash; fyzické. To proto, že vypadá fyzicky, ale nemùžete se ho dotknout.Na druhém stupni se stane fyzicky &ndash;
fyzickým. To znamená, že svého Boha vidíte a mùžete se ho i dotknout. Cítíte jeho dech, cítíte tlukot jeho srdce, mùžete cítit
teplo jeho tìla. To v&scaron;e mùžete cítit, ale nemùžete ho fotografovat.Na tøetím stupni se stane fyzickým &ndash; fyzickým
&ndash; fyzickým. Vá&scaron; bùh vypadá fyzický. Sly&scaron;íte ho mluvit. Mùžete se ho nebo jí dotýkat nebo toho èím
vá&scaron; Bùh je &ndash; mùžete se ho dotýkat a mùžete ho i fotit. Mùžete vytáhnout fo•ák va&scaron;eho mobilu,
pokud je to dovoleno a fotit. Ta fotografie vyjde. A samozøejmì mùžete s Bohem rozmlouvat a žádat od nìj cokoli
chcete.Øeknìme, že vám va&scaron;e karma brání vytvoøit hojnost, nebo ve va&scaron;em životì vytváøí pøekážky, nebo
nemoc, potom byste mìli žádat a• odstraní va&scaron;i karmu. To je možné. Øeknìme, že vá&scaron; problém pochází ze
&scaron;patného programu z okamžiku poèetí, z toho co se stalo v mateøském lùnì, pøi porodu, bìhem prvních 6 hodin,
prvních 6 let, to mùže být zmìnìno v posvátných komnatách. Mùže to být napraveno za 6 minut. To se mùže stát.Øeknìme, že
chcete hojnost, mùžete o ni požádat a dostanete ji. Bùh vám øekne, kdy by peníze pøi&scaron;ly a jak by mohly pøijít.
Potom vám budou darovány. Øeknìme, že chcete životního partnera, požádejte o životního partnera a dostanete ho. Pokud
toužíte po dítìti &ndash; mùžete dostat dítì. Mùžete dostat cokoli. Je to mezi vámi a va&scaron;ím Bohem. Vá&scaron; Bùh
vám to dá. To mìní hru. To mìní hru pro lidstvo.Èasto jste si museli øíkat: Bože pokud existuje&scaron;, proè se tu pøede
mnou neobjeví&scaron;? Proè se mnou nemluví&scaron;? Proè nepomáhá&scaron;? To pøesnì se teï dìje. V indii teï
máme pøes 700 tìchto posvátných komnat. Lidé se tam valí každý den, a témìø v&scaron;echny jejich modlitby jsou
vysly&scaron;eny. Nìkteøí to dostanou okamžitì, jiným bùh øekne vra• se zpátky za 2dny, nebo 5 dní, nebo 5krát nebo 7krát.
Probíhají opravdové operace. Mizí v&scaron;echny možné nádory, mnoho uzdravení v nemocnicích. To co se dìje je
naprosto neuvìøitelné. Co se dìje, tomu nelze uvìøit. To se musí prožít. To se musí vidìt. Vìci jsou stále snadnìj&scaron;í. Lidé
mohou žádat o probuzení a to je velmi velmi rychlé. Mùžete žádat transformaci, je to velmi velmi rychlé. Nemusíte se nutit
abyste zùstali s tím, co je. Pokud chcete, mùžete, ale jediné, oè musíte žádat je &bdquo;prosím, pomoz mi zmìnit to, co
je&ldquo; Pak je to hotové. Mozek se zmìní a v&scaron;e se stane. Lidé požádají o bezpodmíneènou lásku &ndash;
srdce se transformuje &ndash; a vy objevíte bezpodmíneènou lásku. Tak rychle a trvale. Jediný problém je, že se divíte 'jak
je to jen možné?' To je problém. Musíte být jako dítì.Pro každé dítì, které vstoupí do posvátných komnat je bùh fyzický. Protože
dìti jsou jako dìti. Je to velmi velmi prosté. To co musíte pochopit je, bez ohledu na to kdo jste, èím jste, mùžete být ten
nejhor&scaron;í høí&scaron;ník na planetì &ndash; vá&scaron; Bùh vás nesoudí. Vá&scaron; Bùh vás miluje.
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Vá&scaron; Bùh vás pøijme. A vá&scaron; Bùh pro vás udìlá cokoli. To vám musí být jasné. Když se budete obviòovat,
nebo soudit, nestane se to.
V&scaron;e co potøebujete vìdìt je, že vá&scaron; Bùh pro vás nemá nic jiného než jenom lásku.Q3. Nejdraž&scaron;í
Bhagavane, Oneness nás uèí, že po probuzení musíme zùstávat s tím, &bdquo;co je&ldquo;, bez souzení, bez
pojmenovávání a že na obsahu nezáleží. Poslední dobou mì trápily urèité emoce a starosti. Snažila jsem se zùstávat s
tím, &bdquo;co je&ldquo;. Ale moje mysl stále spojovala tyto emoce a starosti s urèitými vìcmi nebo èlovìkem z minulosti.
Nemohla jsem dìlat nic jiného než zùstávat s tìmi emocemi ale bohužel se mi pøi tom stále objevovaly na mysli negativní
události a obrazy toho èlovìka. To mi vodí a zákon pøitažlivosti také funguje velmi silnì. Èím více jsem zùstávala s tím,
&bdquo;co je&ldquo; tím víc se mi dìly negativní pøíhody a èlovìka, kterého vidìt nechci. Bhagavane mùže&scaron; mi poradit?
Co jsem udìlala &scaron;patnì?Sri Bhagavan: Pokud se snažíte zùstat s tím, co je vlastním úsilím, mohou se dít rùzné vìci.
Musíte zùstávat s tím, co je bez úsilí. To znamená užijte v&scaron;echnu svou energii a vìnujte pozornost tomu, co je.
Obvykle roztøí&scaron;tíme ve&scaron;kerou svou energii. Musíme svou energii slouèit a prostì je na to použít. Je li energie
použita na cokoli, projde to transformací. Když na pøíklad aplikujete energii na led, promìní se ve vodu. Když aplikujete energii
na vodu, promìní se v páru. Takže a• jde o cokoli, aplikujete li na to energii, projde to transformací. Musí to ale probìhnout
bez úsilí. Nicménì nám nejde ani tak o tu transformaci. To je nìco jako vedlej&scaron;í produkt. Prosté zùstávání s tím,
co je, nebo vidìní toho, co je bez úsilí vám dává svobodu. Dává vám radost. Dává vám &scaron;tìstí. Takhle musí
èlovìk žít. To, co je projde transformací, ale to není pro nás podstatné. Zamìøujeme se na to abychom vám pomohli zùstat s
tím, co je, bez úsilí. Buïto vám dáme dik&scaron;u a zmìníme propojení mozku, nebo pùjdete do posvátných komnat a
máte hotovo. Mùže se to stát okamžitì a bez úsilí. Stane se to dìtskou hrou. Bude to pøirozené jako dýchání. Zùstávání s
tím, co je bez úsilí se vám stane samozøejmostí. Je to tak jednoduché.O4. Má otázka je: Jak si budeme užívat na
na&scaron;í krásné planetì ' Matce Zemi ' když vìdci odhalují pravdy o klimatických zmìnách a na&scaron;em neustálém
ponižování planety? Co máme dìlat aby k tìmto vìcem nedocházelo? Obvykle jsem velmi pozitivní èlovìk &ndash; ale cítím
velikou výzvu, když se dívám na poslední výzkumy a moje dìti nechtìjí mít dìti, protože svìt je v nebezpeèí. Co jim mám povìdìt S
Bhagavane? Dej nám prosím nadìji.Sri Bhagavan:V následujících 20 letech, pøijdou neuvìøitelné technologické objevy.
Tyto objevy transformují na&scaron;e životy a na&scaron;i planetu. Tyto technologie na&scaron;i planetu neznièí.
Pomohou lidskému životu. Kromì toho pøijde i revoluce v lidském vìdomí. Jak bude více a více lidí transformováno,
probuzeno, a s realizací Boha, tato transformace bude také transformovat lidský život. Dal&scaron;í vìc je, že èlovìk jako takový
se transformuje a zaène chránit životní prostøedí. Ta zmìna ve vìdomí pomùže planetì v obnovì.Q5. Bhagavane, nedávno mi
diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Pro&scaron;la jsem posvátnými komorami v Sydney a podruhé jsem cítila jako by
nìco bylo odebráno z mého tìla. Ale moje noha a ruka se stále tøesou. Dochází k vyléèení okamžitì a nebo mám
komnatami projít znovu? Jak poznám že jsem trvale vyléèena?Sri Bhagavan: V 90% pøípadù dojde k vyléèení okamžitì a
najednou. V ostatních pøípadech to nìkdy trvá dny nebo týdny. Pokud mùže&scaron; rozmlouvat se svým Bohem, zeptej se
ho kdy tì uzdraví a kolikrát bys mìla pøijít. Jinak pokud tam je nìkdo kdo mùže s tím bohem rozmlouvat, mìl by se za tebe
zeptat a zjistit ti kolikrát musí&scaron; pøijít a kdy má&scaron; pøijít a ve tvém pøípadì možná bude&scaron; muset požádat
o vyèi&scaron;tìní karmy. Nìkdy je tøeba èi&scaron;tìní karmy. Když se tak stane, léèení je mnohem rychlej&scaron;í. Ale urèitì
bude&scaron; vyléèená. A jak bude&scaron; chodit, bude se to zlep&scaron;ovat. A jak bude karma vyèi&scaron;tìna,
pùjde to velmi rychle. Pomalu to jde proto, že je potøeba odstranit karmické pøekážky. Ale ty bude&scaron; vyléèena.Q6.
Nejdraž&scaron;í Bhagavane, cítím, že se moje probuzení pozastavilo tam, kde stále reaguji na staré vzorce s mými rodièi a
blízkými. Jak se mùže èlovìk osvobodit od tìchto vzorcù jednou pro vždy &ndash; aby mohl prožívat lásku a boží milost
neustále?Sri Bhagavan: Nejsnadnìj&scaron;í by bylo projít Posvátnými komnatami. Tam se to stane velmi velmi rychle.
Nemusí&scaron; se s tím trápit.Q7. Nejdraž&scaron;í Bhagavane, v Indii jsme dostali stupnì na kterých jsme se probudili, Co
mùžeme dìlat aby na&scaron;e vìdomí stoupalo do vy&scaron;&scaron;ích a vy&scaron;&scaron;ích stupòù probuzení a
jednoty s Bohem?Sri Bhagavan: Jak poznáme že jsme transformováni? Øeknìme, že se chcete vidìt, potøebujete zrcadlo.
Tady je zrcadlem vztah. Vztah je tím zrcadlem ve kterém se mùžete uvidìt. Když se va&scaron;e vztahy vylep&scaron;ují,
znamená to, že jste transformováni. A když pracujete na vztazích, poèínaje samozøejmì u rodièù, s va&scaron;ím manželem,
va&scaron;imi dìtmi, pøáteli, pøíbuznými, uvidíte jak se v&scaron;echno mìní. Vztah je klíè. Na to jsme tak zamìøeni. Když vás
nic nezraòuje, máte radost ve vztahu &ndash; když se podíváte na svého manžela, máte radost, když se podíváte na
manželku máte radost, když se podíváte na své rodièe, máte radost. Vztahy vám musí pùsobit radost. To znamená, že
jste transformováni. Jinak jste se nìkde zasekli. Tak pracujte na vztahu a božství vám i s tím pomùže.Q8. Nejdraž&scaron;í
Bhagavane, když ve&scaron;keré stvoøení a tvoøivost jsou Božství, a• už jde o schopnost zpívat píseò, hrát na hudební nástroj,
nebo napsat báseò, jak se mùžeme víc a víc otevøít božímu stvoøení v každodenním životì a vytvoøit více krásy a umìní ve svìtì
Bhagavan: Èím blíže se dostanete k Božství, zjistíte, že zažíváte více a více svobody a svoboda znamená osvobození se od
minulosti. Co se stane je, že èím víc vstupuje Božství do va&scaron;eho života, dochází ke zmìnì ve va&scaron;em vìdomí a vy
zažíváte víc a víc svobody. Svobodou myslíme osvobození se od minulosti. Jakmile jste osvobozeni od minulosti, zaènete být
extrémnì tvoøiví. To minulost vám brání v tvoøivosti. Minulost tam mùže být, ale nesmí vás využívat. Vy musíte využívat
minulost. Jakmile dostanete svou svobodu, vytvoøení hudebního díla, umìní, architektury, vìdy, technologie, v jakémkoli
oboru budete extrémnì tvoøiví. Q9. Nejdraž&scaron;í Bhagavane, zažila jsem zcela bezpodmíneènou lásku, kdy jsem byla
propojená s každým a cítila jsem ke každému a ke v&scaron;emu tak hlubokou lásku a nic mì od ní nemohlo odlouèit. Chtìla
bych být v jednotì se v&scaron;ím neustále. Proè ten stav odchází? Je nìco, co mohu udìlat abych tu lásku mohla zažívat
neustále?Sri Bhagavan: Pøedìlání mozku musí být provedeno trvale. Potom je stav jednoty trvalý. Když už to máte, musíte
jen jít do komnat a požádat aby se ten stav vrátil. A Božství mùže pøedìlat vá&scaron; mozek trvale a vá&scaron; stav
bude pro vás trvalý.Q10. Drahý Bhagavane, co mohou dìlat probuzení lidé aby pøinesli více lásky a laskavosti lidstvu?Sri
Bhagavan:Jak se probouzí více a více lidí, jak bude více a více lidí transformováno, bude se to &scaron;íøit mezi lidi
automaticky. Víc a víc lidí k tomu dospìje; lidé budou velmi milující, budou velmi laskaví a budou se navzájem podporovat.
Nikdo nebude myslet sám na sebe. Budou zde pro druhé. Budou se snažit podporovat druhé, takhle bude lidstvo žít. To
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v&scaron;e se bude dít, jak se bude více a více lidí probouzet a více a více lidí bude transformováno. Q11. Nejdraž&scaron;í
Bhagavane, nejprve na&scaron;i hlubokou vdìènost za v&scaron;e co pro nás dìlá&scaron;, za Boží milost, kterou cítíme
jako tvou pøítomnost u nás. Když jsem žádal požehnání od svých pøedkù, dostalo se mi zprávy, abych se podíval do
rodinné historie a zjistil jsem, že mám domorodé pøedky. Jak mùže Oneness pomoci domorodým lidem v Austrálii?Sri
Bhagavan: Nejlep&scaron;í zpùsob jak pomoci domorodým lidem v Austrálii je zaèít Posvátné komnaty v jejich
domovech, provést je jimi a uvidíte jak &scaron;•astní a plní radosti budou.Q12 . Drahý Bhagavane jsem
dik&scaron;adávající a jsem mnoho let oddaný tobì a Oneness. Zdá se, že trenéøi dostali pøíležitost sloužit Oneness rùznými
zpùsoby. Ale já se ptám, v èem vidí&scaron; roli dik&scaron;adávajícího v budoucnosti?Sri Bhagavan:Do budoucna
budou i dik&scaron;adávající schopni otevøít své vlastní Posvátné komnaty. Ale do té doby bude jejich úkolem posílat
lidi do Posvátných komnat. Jak to budou dìlat, nasbírají si ohromnou dobrou karmu a tu mohou použít na cokoli si budou
pøát &ndash; na zdraví, nebo hojnost a nebo vztah. Posílejte lidi do Posvátných komor, to mùžete dìlat.Sri Bhagavan:
V&scaron;echna požehnání pro Posvátné komnaty a speciálnì pro hojnost v tomto roce.Sri Bhagavan: Dává
požehnání pro Posvátné komnaty a pro hojnost pro v&scaron;echny co se shromáždili po celé Austrálii.Dìkujeme Lisa
& Pasquo Cassetta za ohromnou práci pøi pøípravì zápisu z dar&scaron;anu
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