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Drahý Bhagavane, Mùže&scaron; nám vysvìtlit co je to Oneness? Jak se zmìní ná&scaron; život, když jsme ve stavu
jednoty? Jak se to odrazí v rodinì, zamìstnání a souèasných událostech na&scaron;eho života?. ...

3x Jai bolo AmmaBhagavan ki jai!
Namaste Bhagavan, sly&scaron;í&scaron; nás? [pøikyvování.]
Se&scaron;lo se 100 mìst v Rusku, na Ukrajinì, v Bìlorusku, Kazachstánu, Estonsku, Litvì, v mnoha jiných zemích.
Se&scaron;lo se nás dohromady 10.000 lidí k úèasti na skype s tebou Bhagavane. Jsme tak &scaron;•astní, že tì vidíme a
jsme &scaron;•astní že mùžeme naslouchat tvému Padapranam, drahý Bhagavane. Milujeme tì Bhagavane.
Mùžeme Bhagavane zaèít s otázkami? [Pøikývnutí.]
O1. Drahý Bhagavane, Mùže&scaron; nám vysvìtlit co je to Oneness? Jak se zmìní ná&scaron; život, když jsme ve stavu
jednoty? Jak se to odrazí v rodinì, zamìstnání a souèasných událostech na&scaron;eho života?. Dìkujeme mnohokrát
Bhagavane.
Sri Bhagavan: Podle Oneness máme v sobì dav. Nìkolik osobností neustále rozmlouvá a vìt&scaron;inou jsou v
konfliktu. Oneness se zamìøuje na to, aby vnesl jednotu do v&scaron;ech tìchto osobností a tím umlèel ten vnitøní dialog.
Jakmile tento vnitøní dialog ustane nacházíte se ve stavu jednoty. Když jste v jednotì, obecnì øeèeno, cokoli chcete, to
dostanete. Oneness se v podstatì zamìøuje na naplnìní. Nejprve se zamìøuje na získání hojnosti. Hojnost vám pomùže
naplnit va&scaron;e tužby. Naplnìním va&scaron;ich tužeb se va&scaron;e já zaène roz&scaron;iøovat. Místo sebestøednosti,
máte starost o svou rodinu a pøátele. Zaènete se zajímat o celou spoleènost. A roz&scaron;íøí se to i na celou zemi. A jak
se to dál &scaron;íøí staráte se o celý svìt. A jak to jde dál, staráte se o zvíøata a rostliny??
Ale vy zaènete s jednotou uvnitø, a zaènete být velmi vnímaví, získáte hojnost a naplníte své tužby, a potom sebe??
Oneness není 'ta' cesta je to 'jen' cesta. Mùžete tam také dojít potlaèováním sebe sama, omezováním svých tužeb a skrze
askezi. To je také cesta. Oneness ale touto cestou nejde.
Oneness øíká: &ldquo;Naplòte sebe. Nechte svou osobnost a• se plnì projeví.&ldquo; Ta se roz&scaron;íøí tak, že budete
jenom vy. To znamená, že se stanete v&scaron;ím. Znovu opakujeme, že neøíkáme že to je &bdquo;jediná cesta&ldquo;.
Je to také cesta. Pokud vám vyhovuje, mùžete se po ní vydat.
O2. Namaste drahý Bhagavane. Vysvìtli nám prosím jak nám probuzení pomùže v každodenním životì. Peníze nám dávají
finanèní svobodu, zdraví nám dává pohyblivost, Vztahy nám dávají schopnost prožívat pocity. A co nám dává
probuzení?Dìkujeme velice drahý Bhagavane.
Sri Bhagavan: Tento vesmír je tak uspoøádaný, že cokoli chcete, to musíte dostat. Mohou to být peníze, zdraví, nebo to mùže
být vztah, nebo mùže jít o dùležitost. Pokud to tak není, máte v sobì nìjaké problémy. Probuzení tyto problémy øe&scaron;í.
Jakmile se tyto problémy vyøe&scaron;í, budete automaticky naplnìni. Dostanete to co chcete, protože tak je tento vesmír
uspoøádaný. A naplnìní je zpùsob duchovního rùstu. Není to tak, že musíte trpìt a døít, abyste duchovnì rostli. Mùžete naplnit
sami sebe a rùst. Jednota není v odmítání svìta. Jednota znamená být aktivní a podílet se na tomto svìtì. Tak také mùžete být
duchovnì naplnìni. Budete duchovnì vyvinutí, Objevíte bezpodmíneènou lásku a radost bez omezení. Jednota vyøe&scaron;í
v&scaron;echny va&scaron;e problémy prostøednictvím probuzení.
Dìkujeme Bhagavane, dìkujeme moc.
Q3. Namaste Bhagavane, Vìt&scaron;ina z nás, hledá oporu u vy&scaron;&scaron;í moci. Žádáme Boha o pomoc, ale
èasto se stane, že když sly&scaron;íme o fyzické manifestaci boha, jsme zmateni. Objevují se my&scaron;lenky, že
ná&scaron; zpùsob života vùbec není ideální. Nebo se objeví pochybnosti, že budeme muset vstoupit do nìjaké církve.
Nejsme zvyklí na my&scaron;lenku, že by Bùh mìl být souèástí na&scaron;eho každodenního života. Jak se tedy mùže Bùh
stát souèástí každodenního života obchodníka, nebo ženy v domácnosti ve svìtì ve kterém žijeme? Díky Bhagavane.
Sri Bhagavan: Oneness není náboženství. Mùžete uctívat jakého Boha chcete, v jaké chcete formì. Mùžete mít jakýkoli vztah.
Oneness jenom øíká, že vá&scaron; Bùh je vá&scaron; a Bùh nesoudí a netrestá. Bùh je v podstatì vá&scaron; pøítel.
Jaký bude mít Bùh vztah k vám, to záleží na vás. Pro obchodníka, bude Bùh øídit jeho firmu. Ženì v domácnosti bude Bùh
pomáhat s domácími pracemi. Pro lékaøe je operaèním sálem. Bùh se stane èlenem va&scaron;í rodiny. Mùžete se
procházet a rozmlouvat s Bohem. Problém je, že je to pro vás tak nové a matoucí. Ale v døívìj&scaron;ích dobách to tak
bývalo.
Stále víc a víc lidí po celém svìtì si na to zvyká. Zpoèátku mùžete mít nìjaké problémy, ale to brzy pøejde. Až pøijdete na to,
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že Bùh je milující, zajímá se o vás, nesoudí, už nebudete v životì chtít víc. Bez boha jste sirotek, S Bohem, jak byste mohli mít
problémy? Vá&scaron; život se zcela promìní. To co získáte chozením na mnoho kurzù a mnoha uèeními, získáte bìhem
chvíle. Proto tomu øíkáme krátká cesta. To se teï dìje, protože se energie kolem planety zmìnily. My jsme ti, co mìli to
&scaron;tìstí.
Díky Bhagavane, Díky moc.
O4. Drahý Bhagavane, dìkujeme za skvìlou pøíležitost tì vidìt. Øekni nám prosím o procesu posvátných komor a poraï nám
prosím, jak se nejlépe úèastnit procesu posvátných komor. Dìkuji Bhagavane.
Sri Bhagavan: Ten nejjednodu&scaron;&scaron;í zpùsob je, když se zaènete chovat jako dítì. To je v&scaron;echno,co
musíte dìlat. Aby ale byly vyøe&scaron;eny va&scaron;e problémy musíte projít komorami podle urèitého poøadí. Nejprve
musíte jít do takových komor, kde se vyèistí va&scaron;e karma. Potom musíte jít do komor kde se zmìní vá&scaron;
program. Pokud chcete peníze, musíte jít do komor, kde Bùh dává peníze. Nebo pokud chcete zdraví, musíte jít do komor,
kde dostanete zdraví. A zase pokud chcete vyléèit rakovinu, musíte jít do komor kde se léèí rakovina. Øeknìme, že máte
schizofrenii nebo depresi, musíte jít do komor, kde se tyto léèí. Když máte problém s oèima, musíte jít tam kde se tyto
problémy napravují.
Teï je 30 druhù komor. Brzy jich bude víc. Doufáme, že se v&scaron;echny tyto komory objeví v Rusku a ostatních zemích.
Podle toho se musíte øídit. Své finanèní problémy mùžete vyøe&scaron;it když pùjdete do komor kde se odstraòuje karma a
vá&scaron; program je zmìnìn a to bude komora na peníze. Uvidíte Jak rychle se k vám peníze pohrnou. Pokud bude
va&scaron;e situace velmi velmi &scaron;patná a zoufalá, peníze se mohou objevit pøímo z obrazu samotného. Zkuste
to a uvidíte.
O5. Drahý Bhagavane, jak mohu Bhagavathi Bhagavan posloužit, aby mu to bylo natolik pøíjemné, aby chtìl fyzicky žít v mém
domì? Dìkuji Bhagavane za dar setkání se s tebou. S láskou.
Sri Bhagavan: Milující mluva a velebení, po tom Bùh touží. Mluv na nìj milujícím tónem a stálého chval a Bùh bude s tebou
rád pobývat fyzicky.
Díky Bhagavane, díky.
O6. Drahý Bhagavane øekni nám prosím co je uèení? Jak mùžeme pomoci tomu, aby ná&scaron; život opravdu èlovìku
probìhl v životì? Podobná situace se mi opakuje v životì ale k žádnému pouèením zatím nedo&scaron;lo. Dìkuji drahý
Bhagavane.
Sri Bhagavan: Oneness tvrdí, že se svìt stane rájem. Když to tvrdí, Oneness nemá na mysli, že se svìt zmìní. Co má na mysli
je, že se zmìníte vy a proto bude svìt vypadat jako ráj. Stejný svìt, stejní lidé, stejná manželka, stejné dìti. V&scaron;echno je
stejné, ale v&scaron;echno bude vypadat velmi, velmi odli&scaron;nì. Jinými slovy va&scaron;e vnímání lidí svìta se zmìní. O
takové zmìnì mluvíme. Aby k tomu mohlo dojít, musíte pochopit, že se svìtem není nic v nepoøádku. Že v&scaron;echno to
&scaron;patné je ve vás. Pokud dojdete k takovému náhledu, tomu øíkáme uèení. V&scaron;echna oneness uèení se
hlavnì zamìøují na to, aby vám ukázaly, že pøíèina je ve vás. Pokud to uvidíte, je to uèení. Jak se to stane, žijete v ráji.
Dìkuji Bhagavane, díky moc.
O7. Namaste drahý Bhagavane. Jak mohu objevit svou sadharmu v životì a mé osudové zamìstnání? Jak se tomu plnì
oddat a nemrhat èasem na nièem jiném? A jak to mohu skloubit s hojností a bohatstvím? Dìkuji pøedem.
Sri Bhagavan: Svou swadharmu mùže&scaron; objevit, jenom Bùh ti ji mùže prozradit. Bùh na tebe musí promluvit vnitønì a
nebo zevnì. A když objeví&scaron; svou swadharmu, už nikdy nebude&scaron; mít potíže s penìzi, nebo problémy vùbec. O
v&scaron;e bude automaticky postaráno a ty zaène&scaron; žít.
Dìkuji Bhagavane, dìkuji.
O8. Drahý Bhagavane, Jsem velmi vdìèný za v&scaron;echnu tu milost co se mi manifestuje v životì. Jsou ale je&scaron;tì vìci,
které mì ru&scaron;í. Jde o mùj pøístup k lidem. I když cítím, jak moc mì bùh miluje, èasto si v&scaron;imnu, že já nemiluji lidi,
že se mne jejich bolest nedotýká, že v mém srdci není soucit. Jak mùže mé srdce rozkvést Bhagavane? Díky moc.
Sri Bhagavan: Èlovìk by mìl zùstat s faktem, že nemá lásku. Když ale chcete, aby to &scaron;lo rychle, poproste Boha a• to
zmìní. Pak to jde velmi velmi rychle. Je jenom na vás jestli to chcete zvládnout sami, nebo vyhledat pomoc Božství.
Dìkuji Bhagavane.

O9. Drahý Bhagavane dìkuji za v&scaron;echno co jsi nám dával. Díky za tvá uèení, je mi jasné že Bùh je pøítomen v
mém životì. Èasto ve svém životì cítíme Boží pøítomnost. Ten stav ale není stabilní. Nìkdy je silnìj&scaron;í, nìkdy slab&scaron;í
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Proè ztratíme pøítomnost a necítíme napojení v tech nejhor&scaron;ich situacích? Jak v takových situacích získat podporu
nebo radu od Božství? Je mi jasné, že musím Božství pøizvat ke v&scaron;em svým aktivitám, ale v praxi na to vìt&scaron;inou
zapomenu. Poraï mi prosím, jak zlep&scaron;it a posílit vztah s mým Božstvím? Dìkuji moc, drahý otèe.
Sri Bhagavan: Za takových podmínek bys mìl hlasitì a otevøenì pøivolat své Božství. Nejmocnìj&scaron;í modlitba by byla
&bdquo;Jai bolo&ldquo; modlitba Reakce by mìla pøijít øádovì v minutách. Musí&scaron; ale volat hlasitì a otevøenì.
Dìkuji Bhagavane, díky moc.
O10. Namaste drahý Bhagavane. Dìkuji za v&scaron;echna požehnání. V&scaron;e co jsi mi požehnal, se krásnì
manifestovalo v mém životì. Dìkuji za zdraví a probuzení mých rodièù. Pøes ve&scaron;kerý jejich odpor se to dìje. Dìkuji za
napravení mého osobního života. Tam vnímám intenzivní rùst. Dìkuji za uvìdomìní které jsi mi zaèal ukazovat v mém životì.
Dìkuji za blízké spojení s Božstvím. Dìkuji za pøíležitost sloužit probuzení lidí.
Moje otázka: Obecnì jsem èasto v dobrém stavu. Dokonce i když prožívám negativní chvilky, nemám pocit utrpení.
Stává se ale, že se objeví silný pocit oddìlenosti, kterou vnímám celým tìlem, Je to tak silné, že se skoro okamžitì objeví
bezmoc a upøímná modlitba za osvobození od utrpení.
Božství pøichází a dìlá nìco zázraèného, èímž se mnohokrát zvý&scaron;í citlivost srdce a já v srdci zaèínám cítit život, cítím
lidi a události velmi jasnì. Potom to zmizí až do dal&scaron;ího duchovního utrpení.. Mohl bys mi prosím øíct, jestli je rùst vždy
provázen duchovním utrpením? Dìkuji Bhagavane.
Sri Bhagavan: Vùbec ne. Nemusí být provázen duchovním utrpením. Dìje se tak ve tvém pøípadì. Tvùj proces je skoro u
konce. Byla to velmi dobrá pøíprava. Myslím že velmi brzy bude&scaron; v jedné z komor zcela transformována.
V&scaron;echny zmìny mozku probìhnou a ty bude&scaron; v trvalém stavu.
Díky Bhagavane, díky moc.
O11. Drahý Bhagavane, na procesu nám øekli, že prožitek probuzení a probuzený stav jsou chemická reakce v mozku. Tyto
stavy vedou k neurobiologické zmìnì mozku, což je probuzení. V jednom únorovém týdenním uèení
øíká&scaron;:&ldquo;Probuzené prožitky nedìlají probuzeného&ldquo; Mohl bys prosím vysvìtlit tento protimluv? Dìkuji za
tvou milost a probuzení. Pranam.
Sri Bhagavan: Co tím myslíme je, že pokud je ten prožitek mystické povahy, nemùžete být probuzeni. Bez nezbytných zmìn
mozku, poøád mùžete mít mystické prožitky. Mysticky mùžete cítit, že jste probuzení, ale to z vás neudìlá probuzené. Pro
opravdové probuzení musí nastat fyzické a chemické zmìny mozku.
Proto na&scaron;e uèení &bdquo;Mystické prožitky mystika nedìlají.&ldquo; Potøebujeme fyzické a neurobiologické zmìny.
O tìchto zmìnách mluví va&scaron;e fyzické božství. Potom je to velmi velmi snadné. Jinak pokraèujte v práci dokud to
nenastane. Mùžete to zvládnout i bez pomoci Božství, to je ale dlouhá cesta. S pomocí Božství to je krátká cesta. Pokud v
Boha nevìøíte, pokud Božství nemáte rádi, mùžete jít tou druhou cestou. Nic není povinné. Máte absolutní svobodu.
Svoboda je esencí Oneness. Oneness není pouze jednota, ale také otevøenost.
Díky Bhagavane, díky.
Q12. Drahý, milovaný Bhagavane, mùže&scaron; nám prosím uèení: &bdquo;My&scaron;lenka má ve zvyku promítat
protiklad.&ldquo; Dìkuji za probuzení a odhalení skuteèného života.
Sri Bhagavan: My&scaron;lenka je v podstatì mìøítko. Aby mohla být mìøítkem, musí definovat protiklad. Proto jste plní
protikladù. Proto máme v sobì tolik oddìleností. Proto v sobì máme tolik konfliktu. Musíme odhalit záludnost
my&scaron;lenky. My&scaron;lenka je velmi užiteèná. My&scaron;lenka nám dala mnoho skvìlých vìcí. Ale
my&scaron;lenka nám dává také konflikt a ne&scaron;tìstí. Když odhalíte že se ve vás tohle dìje, osvobodí vás to. Proto
øíkáme, &bdquo;Vidìt, znamená být svobodný.&ldquo;
Díky Bhagavane, díky.
O13. ?Namaste milovaný Bhagavane, je tìžké vyjádøit hloubku mé vdìènosti a mé &scaron;tìstí za spojení s Oneness,
probuzení, Golden City, a tebe. Dìkuji za v&scaron;echno co si pro mì udìlal a dìlá&scaron;. Obzvlá&scaron;tì ti dìkuji za
prohlubovací kurz, to byl neocenitelný dar, jeho hodnotu budu mít na vìdomí po zbytek života. Bhagavane, bylo øeèeno, že
stupeò probuzení a úroveò vìdomí jsou dvì rùzné vìci. Mùže&scaron; prosím vysvìtlit, jak nás probuzení mùže dovést k jednotì?
Jak navý&scaron;it stupeò probuzení již víme. Musíme zùstat s &bdquo;tím co je&ldquo;, ale co máme dìlat pro
vy&scaron;&scaron;í stavy vìdomí? Co máme procvièovat? Chceme ti podìkovat za v&scaron;e co nám dává&scaron;.
Dìkuji Bhagavane.
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Sri Bhagavan: Stupeò probuzení ukazuje, jak dlouho dokážete zùstat s tím, &bdquo;co je&ldquo; bez úsilí. Stav vìdomí
urèuje jak moc va&scaron;e já expandovalo na jaké úrovni to je. Na niž&scaron;ím stupni se zajímá pouze o pøežití. Na
vy&scaron;&scaron;ích stupních se zajímá pouze o dosažené výsledky, na je&scaron;tì vy&scaron;&scaron;ích stupních ho
zajímá dùležitost. Na je&scaron;tì vy&scaron;&scaron;ích stupních ho zajímá pomoc druhým. Jinými slovy druzí se stávají
dùležitými. Na je&scaron;tì vy&scaron;&scaron;ích úrovních máte starost o samotnou zemi. Na je&scaron;tì
vy&scaron;&scaron;ích úrovních cítíte, že jste univerzum. To je rùst ve vìdomí. Jak rostou stupnì probuzení, automaticky
rostou stupnì vìdomí.
Dìkuji Bhagavane, díky moc.
O14. Drahý Bhagavane, už je to rok a pùl od mého probuzení a já jsem &scaron;•astná že mám ménì a ménì trápení a
resistence každým dnem. Proè ale nejsem schopná cítit radost a &scaron;tìstí? Dìkuji Bhagavane.
Sri Bhagavan: Zmìny, které musí v mozku probìhnout aby mohlo pøijít &scaron;tìstí a radost, je&scaron;tì nenastaly. Ale z
tvých otázek, mám pocit že se to brzy stane. Jdi prosím do komor, tam se to rozhodnì stát mùže. Samozøejmì musí&scaron;
jít do tìch správných komora já doufám že v Rusku takové máte.
Díky Bhagavane, díky.
Q15. Tato otázka je k situaci na Ukrajinì. My v&scaron;ichni tady máme své pøedstavy a možnosti, ale vážnì nikdo nic
neví. Bhagavane, my chceme jen mír. Chceme, aby byli v&scaron;ichni &scaron;•astní. Bhagavane,øekni nám co pro to my
mùžeme udìlat? Možná nìjaké modlitby nebo sadhany? Dìkujeme za pomoc Bhagavane.
Sri Bhagavan: Pokud by lidé v Rusku i na Ukrajinì dìlali Jai bolo modlitbu za mír, potom tam bude zaruèenì mír.
Dìkujeme Bhagavane, díky moc..
V&scaron;echny vás miluji...
Mùžeme se teï pomodlit ve tvé pøítomnosti?
[modlitba]
Milujeme tì moc, milujeme tì.
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