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Q.Bhagavane, øekni nám prosím tøi velmi snadné cesty jak zbohatnout -Bhagavan!......

Q.Bhagavane, øekni nám prosím tøi velmi snadné cesty jak zbohatnout -Bhagavan!
Bhagavan:
za prvé touha musí pocházet ze srdce a ne z hlavy. Touha srdce je, øeknìme, že se podíváte na auto a když se ho
doknete, cítíte ho, chcete ho vlastnit.Zatoužíte ho øídit. Když touha pochází ze srovnávání se, nebývá obvykle naplnìna.

Druhá vìc je, že musíte být pøesvìdèeni že si to zasloužíte.. Stanete li se svým vlastním nepøítelem a øeknete "Ó! To pøeci není
možné. Opravdu si to zasloužím? Pak je to velmi tìžké.
Za tøetí byste mìli žádat jako svého pøítele. Když mì žádáte jako pøítele, je pro mì velmi tìžké øíci "NE". A mìlo by to být
rozumné.Nemìlo ba se stát, aby nìkdo kdo má malý stánek s èajem, žádal mercedes benz! To by bylo velmi obtížné. Ale
když požádáte o Maruthi (malé auto) nebo nìco (a mìli by to tak být) rozumného,je to možné. Já vìøím v naplòování lidských
tužeb. Mám za to, že je to pro lidi velmi dobré.Nejsem proti tužbám pokud nezraòují, nebo nepo&scaron;kozují druhé. T a
tak když se jedno nebo dvakrát tužby naplní, už to potom jde lehce. Budete pøesnì vìdìt co s tím máte dìlat.

Jasnost je dùležitá, musíte pøesnì vìdìt o co žádáte. Když chcete práci, upøesnìte mi prosím jaké spoleènosti dáváte
pøednost, jak by to mìlo být. Èím víc podrobností zadáte, tím to bude snaž&scaron;í.Protože když mi pak skuteènì øeknete, touh
mùže být naplnìna.
Jinak se pøání nenaplní. Vìøím ve vytváøení bohatých lidí, vytváøení hojnosti. Potom mùžeme vyhladit chudobu.
V&scaron;ichni mùžeme žít celkem hezky.Chci abyste v&scaron;ichni žili pohodlným životem. Tak si rozmyslete, možná ne
hned, ale pozdìji, kolik byste opravdu chtìli. Udìlat z nìkoho bohatého èlovìka je ve skuteènosti jednoduché.
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