Zivot v Radosti

Darshan se Sri Bhagavanem pro zemì Latinské Ameriky 29. 3. 2014
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Thursday, 10 April 2014
Aktualizováno Thursday, 10 April 2014

O1. Milovaný, drahý Bhagavane, jsou probuzení a navý&scaron;ení stupnì vìdomí odli&scaron;né procesy? Jsou
v&scaron;ichni probuzení na vysokém stupni vìdomí, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.....
Dar&scaron;an se Sri Bhagavanem, poøádaný Brazílií pro zemì Latinské Ameriky 29. 3. 2014.

Úvod Bhaskar ji (Brazílie): &bdquo;Bhagavane, je tu 23 mìst z Brazílie a 22 jiných mìst z jiných zemí, která se k nám dnes
pøipojila. Je tam témìø 3000 lidí. Máme zde celou Latinskou Ameriku pohromadì a jsme tak &scaron;•astní,
Bhagavane&hellip; prostì proto, že Tì milujeme&hellip;
Dìkujeme, že jsi tady s námi, Bhagavane.

O1. Milovaný, drahý Bhagavane, jsou probuzení a navý&scaron;ení stupnì vìdomí odli&scaron;né procesy? Jsou
v&scaron;ichni probuzení na vysokém stupni vìdomí, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: To jsou zcela odli&scaron;né vìci. Stupnì probuzení ukazují dobu, po kterou èlovìk dokáže zùstat s tím, co je,
bez úsilí. To urèuje stupeò probuzení. Stupeò vìdomí ukazuje, jak moc se va&scaron;e já roz&scaron;íøilo. Zpoèátku se
va&scaron;e já stará jenom samo o sebe. Když se roz&scaron;íøí a zahrne va&scaron;e pøíbuzné a pøátele, potom
va&scaron;i spoleènost, va&scaron;i zemi a celý svìt&hellip; nekoneèný, rozsáhlý. Tak se va&scaron;e já roz&scaron;iøuje.
Stupeò vìdomí ukazuje, jak moc se va&scaron;e já roz&scaron;íøilo. Ty dvì vìci jsou zcela odli&scaron;né, proto lidé na
vysokém stupni probuzení nemusí být nutnì ve vysokém stavu vìdomí, protože jde o odli&scaron;né vìci.

O2. Bhagavane, jak poznáme pravou skromnost v na&scaron;em bytí&hellip; abychom neupadli do iluze
fale&scaron;ného osvícení, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Jsou tam v&scaron;echny protiklady &ndash; jako dobré a zlé, správné a &scaron;patné, vysoké a
nízké, posvátné a neposvátné. Když jsou v&scaron;echny protiklady zcela usmíøeny, nastane pravá skromnost. (Zde
nebyla nahrávka dostateènì dobrá, nìkteré vìci nebylo sly&scaron;et.)

O3. Milovaný Bhagavane, nìkdy jsme zmateni z nìkterých uèení. Napøíklad: &bdquo;Èlovìk se má pøijímat takový, jaký je, vèetnì
negativních vlastností.&ldquo; Ale zároveò: &bdquo;Èlovìk musí být lep&scaron;ím èlovìkem, s integritou, ctí a bezpodmíneènou
láskou.&ldquo; Jak se má èlovìk porovnat s takovými pøístupy, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Oneness dává uèení pro vnitøní svìt, stejnì tak jako pro svìt vnìj&scaron;í. Pro vnitøní svìt je uèení obvykle
pasivní povahy a pro externí svìt je obvykle aktivní povahy. Øeknìme, že vám doma kape kohoutek, tehdy musíte být aktivní.
Musíte postupovat, zjistit proè kape a opravit ho. Na druhou stranu, pokud jste frustrovaní, nebo se vnitønì hnìváte, protože
vám kape kohoutek, pak je uèení: podržte to, zùstaòte s tím. Uèení musíte aplikovat správným zpùsobem.

O4. Drahý Bhagavane, vnitøní integrita je základním principem pro roz&scaron;iøování vìdomí a také øíká&scaron;, že je
dùležité nedávat jména obsahu. Jak dosáhnout vnitøní integrity bez toho, že bychom automaticky pojmenovávali pocity
zloby, strachu, závislosti, radosti, atd., Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Vnitøní integrita pøichází skrze bytí, vidìní, a prožívání. Abyste snìdli zmrzlinu, nemusíte o zmrzlinì nic vìdìt, kdo ji
vyrobil a co obsahuje. Prostì si vychutnáte zmrzlinu. Podobnì není potøeba žádné poznání na bytí, vidìní a prožívání a proto
není tøeba pojmenovávat. Když to prostì udìláte, budete mít vnitøní integritu.

O5. Bhagavane, mnozí z nás žádali, aby mohli dìlat sevu jako Oneness meditátor&hellip; Co oèekává&scaron; od
Oneness meditátora, Bhagavane? A jaká je role Oneness meditátora, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
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Sri Bhagavan: S výbìrem Oneness meditátora nemáme nic spoleèného. Oneness meditátory vybírá pøímo Paramatma,
které se stává fyzickým. Na základì èeho Paramatma vybírá, nemáme tu&scaron;ení, ani se na to nemùžeme
Paramatma vyptávat. Prostì netu&scaron;íme, jak Paramatma vybírá.

O6. Bhagavane, jak nejlépe poznáme cestu, kterou vytvoøilo Božství? Mohl bys nám vysvìtlit, jak mùžeme rozli&scaron;it
mezi halucinací a fyzickým kontaktem s Božstvím, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Když se odkazujeme na Božství, nemáme na mysli mystické Božství, máme na mysli Božství fyzické. A vy
musíte žádat fyzické Božství, aby vám dalo dùkaz, že nejde o halucinaci a že je skuteèné.

O7. Bhagavane, Advaita a Zen Budhismus tvrdí, že pøímá cesta k osvícení nevede skrze vztah s Božstvím&hellip; dokonce
øíkají, že když uvidíme Buddhu v meditaci, máme ho zabít. Nový Oneness fenomén je sblížení se s na&scaron;ím fyzickým
Božstvím a vybudování vztahu s ním. Mùže&scaron; nám vysvìtlit tento zjevný protimluv? A Bhagavane, prosím, vysvìtli to pro
nás, kteøí pøicházíme z cesty Advaita a Zen Budhismu. Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Oneness pøistupuje k probuzení dvìma zpùsoby. Pøístup &bdquo;s Bohem&ldquo; a pøístup &bdquo;bez
Boha&ldquo; a vy si vyberte cestu, kterou chcete. To, na co se Advaita a Zen Budhismus odkazují, jsou mystické obrazy.
Oneness mluví o va&scaron;em Bohu, který se stane fyzickým. A vá&scaron; fyzický Bùh mùže pøestavìt vá&scaron; mozek
a bìhem minut vám dát probuzení. To se právì teï dìje v posvátných komorách. Brzy se to zaène dít ve va&scaron;ich
zemích. Výbìr je na vás.

O8. Bhagavane, jakou roli hraje meditace pøi získání požehnání nebo probuzení, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: U Oneness nemeditujete. Meditace nastane. A není rozdíl mezi meditací a probuzeným stavem.

O9. Milovaný Bhagavane, jakmile neexistujeme &bdquo;jako osoba&ldquo; a v&scaron;e je boží manifestace skrze nás,
jaká je role, pokud nìjaká je, toho, co jsme považovali za &bdquo;osobní zodpovìdnost&ldquo;, Bhagavane? Napøíklad
pokud nìkoho zraníme, nebo lžeme, nebo nìkoho manipulujeme, Bhagavane. Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Snažit se toto pochopit by mohla být intelektuální spekulace. Teprve když tam dorostete, budete vìdìt, o co
jde. Nesnažte se to prosím pochopit. Poèkejte si, až to nastane.

O10. Drahý Bhagavane, jak by mohla dik&scaron;a pomoci schizofrenickému pacientovi, který je pod vlivem a kontrolou
medikamentù, Bhagavane? Mùže&scaron; nám prosím øíci nìco víc o schizofrenii, co si o ní myslí&scaron;, Bhagavane? A je
možné se vyléèit z chronické deprese, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: V posvátných komorách jsme svìdky vyléèení schizofrenikù, mentálnì naru&scaron;ených i bláznù. A dìje
se to velmi, velmi rychle.

O11. Bhagavane, proè nìkteøí lidé tráví tolik èasu hledáním velké lásky, Bhagavane, zatímco pro druhé se to zdá
snadné a rychlé? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: To záleží na stupni va&scaron;eho vývoje a na va&scaron;í karmì.

O12. Bhagavane, mnozí z nás se ptají na na&scaron;í zemi, Brazílii, Bhagavane&hellip; Jak je možné uzdravit vztah s
vlastní zemí v této dobì, kdy jsou lidé nespokojeni a plni strachu z mìstského a domácího násilí, násilí na ženách, zloèinu
a korupce Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Tyto problémy jsou výsledkem nízké úrovnì vìdomí. Protože pocházejí z niž&scaron;ího vìdomí, tato úroveò
vìdomí nemùže dané problémy vyøe&scaron;it. Jak se lidé budou dostávat do vy&scaron;&scaron;ích stavù vìdomí, tyto
problémy postupnì vymizí.
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O13. Bhagavane, jaké pozitivní zmìny mohou zpùsobit Brazilské kolektivní karmì rituály za osvobození na&scaron;ich
domorodých pøedkù, kteøí trpìli bìhem portugalské kolonizace, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Nejprve bude více hojnosti. Dále budou následovat lep&scaron;í vztahy s rodinou a nakonec pøijde dobré
zdraví. Kromì toho zaènou mizet v&scaron;echny problémy, které jste zmiòovali v pøedchozí otázce.

O14. Bhagavane, jsme rodina a potøebujeme tvou pomoc, Bhagavane. Co mùžeme udìlat pro to, abychom mezi sebou v
komunitì nebojovali, Bhagavane, a žili spoleènì v jednotì? Co je zodpovìdností každého, abychom se toho vyvarovali a jak
máme jako skupina postupovat, když k tomu dojde, Bhagavane? Dìkuji, Bhagavane.

Sri Bhagavan: Na to musíte pochopit esenci Oneness. Esencí Oneness není filosofie ani psychologie, není to ideologie,
koncept nebo víra; nejde o psychoanalýzu, nejde o nìjakou techniku a není to ani církev. Pokud chcete vyjádøit Oneness
jedním slovem, bylo by to slovo &bdquo;držet&ldquo;. Øeknìme, že vám manžel nebo manželka pùsobí bolest, Oneness na to
øíká: &bdquo;nìco se ve vás dìje, držte to prosím.&ldquo; &ldquo;Podržet to&ldquo;, na to nepotøebujete filosofii, nebo
psychologii, nebo techniku, nemusíte kvùli tomu èíst nìjakou knihu. Držte bez reakce, držte, cokoli se ve vás dìje. Jak držíte,
bytí, vidìní, prožívání, to v&scaron;e se zaène dít automaticky. Takže nejprve musíte držet, potom automaticky pøijde bytí, zaène
vidìní, potom zaène prožívání, potom v&scaron;e ostatní je èiré kouzlo. Na to není tøeba vzdìlání, nebo úsilí, nic! Na obsahu
nezáleží. Obsahu není tøeba rozumìt. Jen to podržte. To je Oneness a buïte svìdkem toho kouzla. Mùžete se do toho pustit
dnes a uvidíte, jak se svìt kolem vás mìní. Být s lidskými bytostmi mùže být nejvìt&scaron;í potì&scaron;ení&hellip; Va&scaron;e
finanèní problémy, va&scaron;e zdravotní problémy, va&scaron;e vztahové problémy a i ostatní problémy se zaènou
rozplývat. Zpoèátku to mùžete dìlat jen chvilku, potom se to pozvolna stane pøirozeným a rytmickým. Potom se to bude dít
nepøetržitì. A když po tìchto pokusech pùjdete do Posvátných komor, va&scaron;e Božství se pro vás stane fyzickým. A potom
se v&scaron;e bude dít velmi, velmi rychle.

Žehnám vám. Velmi vás miluji. Miluji vás!

Video není k dispozici z dùvodu &scaron;patné kvality zvuku.
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