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Q2. Sri Amma Bhagavan øíká:&ldquo;respektuj ženu a okamžitì dostane&scaron; ode mne milost&ldquo;Sri Bhagavane,
mùže&scaron; nám prosím vysvìtlit to spojení, když budeme respektovat ženu jak by to mohlo pomoci k pozdvižení národa?
Podìkování Sudha Kasukhela za tyto pøeklady:
V dar&scaron;anu byly použita tato slova ze Sanskrtu " Suvarnayuga Devalayam", "Vaikuntha" & "BhuLoka"
Suvarna - Zlatý, Yuga - Vìk. Suvarna-Yuga je Zlatý vìk Devalayam - Chrám. Suvarnayuga Devalayam &ndash; Chrám
Zlatého vìku.Vaikuntha &ndash; ztìlesnìní Boha Vi&scaron;nu.
Loka - Svìt
Bhuloka : Bhu - Zemì, Loka - Svìt
Vysvìtlení toho, co bylo napsáno o Mahavakyas
V souvislosti s tímto dar&scaron;anem, Mahavakyas jsou sdìlení od Paramatma Bhagavathi Bhagavan, ne z Upanishad
Na internetu najdete nìjaké reference o Sri Bhagavathi Bhagavan, které odkazují na mužský a ženský aspekt
Paramatma. Paramatma promlouvá skrze Amma Bhagavan
V souèasnosti se Paramatma stává fyzickým pro vìt&scaron;inu dasa a pro tisíce lidí po celém svìtì.
http://www.youtube.com/watch?v=N5S0bzvyxmA&feature=youtu.be
O1. Prosím vysvìtli nám význam této Mahavakaya: "Nestaèí vìdìt, že existuji. Musíte mì poznat osobnì."Øeknìme, že jedete na
leti&scaron;tì. Nìkoho tam potkáte a potom dokonce vedle nìj sedíte v letadle. Nevíte o koho jde. Najednou se dozvíte, že jde
o va&scaron;eho ministerského pøedsedu. To ale nestaèí. Musíte s ním rozmlouvat, poznat ho lépe, chápat ho. A je toho
na nìm mnohem víc ke vztahování se. Teprve tehdy mùžeme øíci, že si zaèneme uvìdomovat (realizovat) kým je. Jinak pouhá
my&scaron;lenka, že je Ministerským pøedsedou va&scaron;í zemì, vám nebude k nièemu.
Podobnì ve Suvarnayuga Devalayams kdy se vá&scaron; Bùh stává fyzickým, to nestaèí. Musíte si vybudovat pouto s
tím Bohem, musíte si k nìmu vytvoøit vztah, musíte mu svìøovat svá pøání. Musíte tomu bohu vyprávìt o svých problémù, a
musíte vytvoøit ten vztah. Teprve potom budete vìdìt, kdo je vá&scaron; Bùh.
Proto øíkáme, že nestaèí abyste znali Boha, musíte se k nìmu vztahovat. Proto musí jít o vztah na celý život. Nejprve se
vá&scaron; Bùh musí stát fyzickým a potom zaènete spolupracovat. Zpoèátku jednou za èas, potom každý den a potom
musíte dojít do bodu, kdy se Bùh zaène starat o v&scaron;echny va&scaron;e problémy a v&scaron;echny va&scaron;e
tužby. Jakmile to nastane, zaènete si s ním budovat silné pouto- Tehdy mùžeme øíci, že zaèínáte poznávat svého Boha.
Ale ani tehdy nemùžete øíct že úplnì znáte svého Boha.
Protože vá&scaron; Bùh je v&scaron;emocný, v&scaron;udypøítomný a v&scaron;evìdoucí. Na to v&scaron;e musíte pøijít tak že
s ním budete spolupracovat nepøetržitì stejným zpùsobem, jakým jste mohli poznávat muže, který byl Ministerským pøedsedou;
poznáte jak je mocný a co dokáže. Podobnì budete poznávat svého Boha. Jak toho o svém Bohu budete vìdìt víc a víc,
tomu øíkáme realizace (poznávání) Boha Q2. Sri Amma Bhagavan øíká:&ldquo;respektuj ženu a okamžitì dostane&scaron;
ode mne milost&ldquo;Sri Bhagavane, mùže&scaron; nám prosím vysvìtlit to spojení, když budeme respektovat ženu jak by
to mohlo pomoci k pozdvižení národa?Lidská bytost mùže kdykoli žít na jedné z 9 úrovní vìdomí. Tak když žijete na
niž&scaron;ích stupních vìdomí, máte nìjaký druh problémù. Jak postupujete do vy&scaron;&scaron;ích úrovní vìdomí, tyto
problémy zmizí. Èím více fungujete z vy&scaron;&scaron;ích stavù vìdomí pøirozenì zaènete zji&scaron;•ovat, že problémy jsou
øe&scaron;eny a nebo že se rozplývají.
Jedním z nejjednodu&scaron;&scaron;ích zpùsobù jak se dostat do vy&scaron;&scaron;ích stavù vìdomí je pøiznat dùležitost
ženám a respektovat je. Když to udìláte v pøípadì že to nemáte, na tom nezáleží. Mùžete s tím zaèít a zkou&scaron;et. Jak se
o to zaènete pokou&scaron;et, stane se to va&scaron;í pøirozenou kvalitou. Zaènete jim pøiznávat významnost a
projevovat respekt a kupodivu zjistíte, že postupujete do vy&scaron;&scaron;ích úrovní vìdomí. A jak porostete do
vy&scaron;&scaron;ích úrovní vìdomí, problémy, které vás trápily, zaènou mizet a tam kde byl døíve neúspìch, tam
objevíte úspìch. Dìje se to velmi snadno, i když zpoèátku to mùže být obtížné pro lidi, kteøí neumí respektovat ženy, pro ty to
musí být obtížné. Ale když to dokážete, nic se tomu nevyrovná. Výsledky se dostaví velmi velmi rychle. Zkuste a uvidíte.
Q3. V Mahavakyas, Sri Bhagavan øíká:"Když soudím, je to nezmìnitelné." Ale Sri Bhagavan nám øíkal, že Bùh nesoudí.
Vysvìtli nám to prosím Bhagavane.Nejprve musíte pochopit, že to není na&scaron;e prohlá&scaron;ení, ale
prohlá&scaron;ení Amma Bhagavana. My jsme jenom Avataøi, nejsme Bùh. To jsou Mahavakya od Paramatma.
Napøíklad, když se pro vás stane vá&scaron; bùh fyzickým, ve va&scaron;em Suvarnayuga Devalayam, vá&scaron; bùh
vám dá tyto Mahavakyas. Ty patøí Paramatmanovi ne Avatarùm. Zde Paramatma øíká, že když umíráte, samozøejmì se
setkáte s Paramatma ve formì svìtla, nebo ve formì Boha, kterého uctíváte, nebo nìkdy ve formì va&scaron;ich vlastních
pøedkù a probìhne rekapitulace celého života. Jak budete prohlížet svùj život, budete postaveni do pozice tìch druhých, abyste
prožili to co oni prožívali, když jste se tak chovali. Každá sebemen&scaron;í scéna bude zahrnuta. Celé to prohlížení trvá 3
minuty va&scaron;eho èasu.
Potom vás Paramatma nebo Bùh nesoudí, vy soudíte sami sebe. A jak se soudíte? Stejnì, jako jste soudili na Zemi. Jak
øíkal Kristus: &bdquo; Nesuï nebo bude&scaron; souzen&ldquo; Podobnì vy budete soudit sami sebe. Bùh vás nesoudí, vy
soudíte sebe podobnì jako soudíte druhé, když jste na planetì a potom sami rozhodnete do jaké loky musíte jít, Jak
zvládnete své lekce a ty lekce jsou, že musíte objevit bezpodmíneènou lásku. Když to zvládnete, potom dá Paramatma
poslední soud. A buï se dostanete do Vaikunth nebo Satyaloka nebo Bhuloka, podle toho jakého Boha uctíváte. Abyste
se do tìchto lok (svìtù) dostali, budete potøebovat poslední soud od svého Boha a ten se bude odvíjet od toho jestli jste
objevili bezpodmíneènou lásku nebo ne.
Dìkujeme Lauøe Orozco Kiciri za pøepis
http://www.zivotvradosti.cz
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