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Milovaný Bhagavane, èasto mluví&scaron; o tom, že se ženy stanou skuteènými vùdci svìta a že by muži mìli naslouchat
pocitùm žen. Ale staré postoje, že ženy by mìly následovat muže a také že žena je pasivnìj&scaron;í, se zdají být velkou pøítìží p
vìt&scaron;inu vztahù. Dej nám prosím více vhledù, abychom dokázali pochopit pravé poslání žen a mužù ve Zlatém vìku.
Dìkuji, Bhagavane......

Úvod
Gerd: Milovaný Bhagavane, drahý PANE,
letos již podruhé Tì srdeènì vítáme v Nìmecku. Je to skvìlé, tak rádi jsme zase s Tebou, Bhagavane, dìkujeme mnohokrát
za pøíležitost se s Tebou setkat. Jsme velmi poctìni Paramatma, že mùžeme pøijmout požehnání od Tebe a Sri Ammy.
Dìkujeme za Posvátné komory pro na&scaron;i zemi. 17 posvátných komor je již otevøeno a dal&scaron;í se chystají.
Ohromné zázraky se dìjí každý den. Životy mnoha lidí se dramaticky mìní. Bùh se stává opravdu fyzickým. Cítíme se velmi
požehnáni. Tentokrát jsme se, Bhagavane, se&scaron;li ve vìt&scaron;ích i men&scaron;ích skupinách po celém
Nìmecku. Dìkujeme, Bhagavane, za trpìlivé odpovìdi na na&scaron;e otázky a meditování s námi. Klaníme se pøed
Tebou, Bhagavane. Požehnej prosím nám a v&scaron;em krásným lidem v Nìmecku. Jménem celé Nìmecké Oneness
rodiny:
Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai!!!
Milujeme Tì, Bhagavane. Dìkujeme moc. Nandri (díky), Bhagavane.
O1:

Milovaný Bhagavane, èasto mluví&scaron; o tom, že se ženy stanou skuteènými vùdci svìta a že by muži mìli naslouchat pocitùm
žen. Ale staré postoje, že ženy by mìly následovat muže a také že žena je pasivnìj&scaron;í, se zdají být velkou pøítìží pro
vìt&scaron;inu vztahù. Dej nám prosím více vhledù, abychom dokázali pochopit pravé poslání žen a mužù ve Zlatém vìku.
Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Energie kolem planety se mìní. Ženská energie je na vzestupu. Díky tomu budou ženy ve Zlatém vìku vùdci.
O2:
Milovaný Bhagavane, uèíte nás zùstávat s tím &lsquo;co je&rsquo; nejprve s nìjakým úsilím a pozdìji spontánnì a bez úsilí,
když jsme plnì probuzeni. Øíká&scaron;, že zùstávat s tím, &lsquo;co je&rsquo;, je meditace. Mnoho jiných forem meditace
nás uèí, že správná meditace je stát se tichým. Je to protimluv, nebo zùstávání s tím &lsquo;co je&rsquo;, je jenom jiný
zpùsob zti&scaron;ení se?
Sri Bhagavan: U Oneness dojde k meditaci, když zmizí meditující. Zùstávání s tím, &lsquo;co je&rsquo;, vám pomùže toho
docílit.
O3:
Drahý, milovaný Bhagavane, když sedím pøed Sri Murti a chci komunikovat, má mysl je zcela prázdná. Žádné
my&scaron;lenky, jen si užívám Tvé pøítomnosti. Když se ale snažím modlit, mám pocit, jako by se má mysl zoufale snažila
vytvoøit modlitbu nebo pøání, které nevychází ze srdce. Velmi vzácnì zažiji &bdquo;opravdovou&ldquo; modlitbu a v tu
chvíli mám pocit že se modlí každá má buòka. Mùže&scaron; mi prosím pomoci zdokonalit mé modlitby a komunikaci s
Tebou? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: K modlitbì musí dojít spontánnì. Když se vynoøí potøeba, objeví se i modlitba. Nemìli byste se snažit modlit.
Modlitba musí pøijít spontánnì. Jenom takové modlitby budou vysly&scaron;eny.
O4:
Drahý Bhagavane, na na&scaron;í planetì žijeme v dualitì &ndash; svìtlo a tma, dobré a &scaron;patné. Ze v&scaron;ech
náboženství je zøejmé, že dualita existuje i mimo tuto planetu. To je vidìt tøeba na nebi a peklu, andìlech a démonech atd.
Zajímalo by mì, kde je ta ne-dualita? Najdeme ji v Advaitì?
Sri Bhagavan: Oneness mluví o nebi na zemi. Nejde o to zmìnit svìt. Jde o to zmìnit vás. Když se zmìníte, svìt se zdá být jiný.
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Svìt se pro vás stane nebem: Svìt je stejný, ale vám se zdá jiný. Jak k tomu dojde, dualita zmizí. Svìt je dokonalý takový, jaký
je.
O5:
Milovaný Sri Bhagavane, když mi bylo dáno probuzení, zažívala jsem naprostou blaženost a vdìènost. Po návratu domù jsem
po nìjakém èase zaèala brát v&scaron;echno automaticky. Jak mohu zùstat ve vysokém stavu vìdomí vdìènosti a ve
vìdomí bezpodmíneèné lásky mého Božství?
Sri Bhagavan: Existuje 30 druhù posvátných komor. Nevím, kolik druhù je v Nìmecku. Existují komory na transformaci a
komory pro probuzení. Jak se tyto komory objeví a vy je nav&scaron;tívíte tøikrát, ètyøikrát, nastane u vás celková
transformace.
O6:
Drahý Bhagavane, neustále zdùrazòuje&scaron; že máme svého Boha vnímat jako dobrého pøítele. Poslední roky nás
Oneness nabádalo, abychom více a více dìlali prostrace pøed svým Božstvím, napøíklad pøi vstupu do posvátných komor,
nám bylo doporuèeno vyjádøit velikou pokoru. V na&scaron;í kultuøe ale nemáme žádné pøátele, kterým bychom se
klanìli. Nìkdy se mi chce jen tak sedìt pøed mým oltáøem a rozmlouvat se svým Bohem jako s dobrým pøítelem bez rituálù a
pøedchozího vyjadøování úcty. Mùže&scaron; prosím vysvìtlit, jak mohu spojit tyto dvì vìci, které si nás uèil? Dìkuji,
Bhagavane.
Sri Bhagavan: V&scaron;echno je jenom na zaèátku. Jakmile se s Bohem spøátelíte, procházíte se spolu a
rozmlouváte, jíte spolu, hrajete si spolu, dìláte si jeden z druhého legraci. Je to úplnì jiné. Vy a vá&scaron; Bùh se
stanete opravdovými pøáteli a už žádné modlení. Jenom žádáte. Je to úplnì jiný vztah, než to, co jste si pøedstavovali o
Bohu. V Indii byly pøípady, kdy &scaron;li èlovìk a Bùh spoleènì do kina. Jindy zase &scaron;el èlovìk a jeho osobní Bùh
spoleènì do hospody a pili. Cokoli mùže probìhnout mezi pøáteli.
O7:
Drahý Bhagavane, nedávno jsi øíkal, že Oneness záleží na na&scaron;í hojnosti a bohatství. To je zámìr pro tento rok. Øekl jsi,
že máme jít na proces Posvátných komor a žádat o bohatství a Božství nám øekne, kdy pøijdou peníze. Nìkdy cítím blízké
spojení s Bohem. V takovém stavu nemám žádná pøání. Èasto ale nejsou tato pøání naplnìna a já ztrácím spojení a víru
v Boha. Co mohu udìlat pro víru a silné pouto s Božstvím?
Sri Bhagavan: Nejprve musíte jít do komor, kde bude odstranìna va&scaron;e karma. Potom jdìte do komor, kde bude
zmìnìn vá&scaron; program, potom do komor, kde budou osvobozeni va&scaron;i pøedkové. Potom jdìte do komor, kde
dostanete peníze. Musíte zachovat toto poøadí. Pokud takové komory v Nìmecku nejsou, brzy se objeví.
O8:
Drahý Bhagavane, staráme se o mladé, kteøí potøebují mnoho péèe. Jsou nejistí a nezvládají sílu v&scaron;ech možných
médií, poèítaèových her, alkoholu a drog. Cítí se tak ztraceni. Dáváme jim hodnì dik&scaron;u, ale když pracujeme s
jednotlivci, pøipadáme si èasto bezmocní. Co mùžeme dìlat, Bhagavane?
Sri Bhagavan: V Indii jsou komory pouze pro mládež. V tìchto komorách probíhá požehnání a mládež se zcela
transformuje. V Indii jsou také komory pro dìti a vedou je dìti. To v&scaron;e se brzy bude dít i v Nìmecku.
O9:
Milovaný Sri Bhagavane, pøi posledním online dar&scaron;anu s Nìmeckem v únoru jsi øekl, že aby se Bùh stal fyzickým,
musíme být jako dìti, nesoudit se a pøijímat se jací jsme. Zdá se, že mnoho má je&scaron;tì potíže lidí s tím, dostat se do stavu,
kdy jsou jako dìti. Jak mohou být odstranìny v&scaron;echny pøekážky, abychom mohli prožívat své fyzické Božství? Dìkuji,
Bhagavane.
Sri Bhagavan: Jak jsem øíkal již døíve, je tøeba nejprve jít do komor, kde bude odstranìna karma. Potom do komor, kde bude
zmìnìn program. Potom do komor, kde jsou oèi&scaron;tìni v&scaron;ichni pøedkové a potom do komor, kde se
vá&scaron; Bùh stane fyzickým. Je tøeba jít do komor na karmu, do komor na program a osvobození pøedkù a potom tam
a vá&scaron; Bùh se stane fyzickým. Jak dojdete do komor, kde se vá&scaron; Bùh stane fyzickým, pozvete Boha domù
a on s vámi urèitì domù pùjde a bude s vámi bydlet.
O10:
Nejdraž&scaron;í Bhagavane, mnoho lidí zažívá v komorách uzdravení, osvobození, hojnost a Boží lásku. Je to, jako
bychom už ve své zemi mìli v&scaron;echno. Proè musíme je&scaron;tì jezdit do Indie na prohlubovací proces?
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Ve skuteènosti do Indie jezdit nemusíte. V Indii máme Oneness universitu stejnì jako vy máte lékaøskou vysokou
&scaron;kolu nebo technickou vysokou &scaron;kolu. Tak jako jdete na vysokou &scaron;kolu pro inženýrský nebo
bakaláøský titul nebo doktorát, podobnì jezdíte na Oneness Universitu, abyste se stali trenérem nebo pokroèilým
trenérem, Oneness uèitelem, duchovním mistrem, velkým mistrem. Jinak v&scaron;e, co chcete, dostanete ve své zemi v
komorách a prostøednictvím va&scaron;ich trenérù. Va&scaron;i trenéøi a va&scaron;e komory vám dají v&scaron;e, co
chcete.
O11:
Drahý Bhagavane, doslechli jsme se, že Speciální prohlubovací kurz pøipravuje lidi, aby se stali duchovními uèiteli. Co je tak
speciálního na tomto prohlubovacím kurzu, Bhagavane?

Sri Bhagavan: Speciální prohlubovací kurz vás pøiblíží Bohu a pøipravuje vás, abyste se stali duchovním uèitelem a
duchovním mistrem a nakonec velkým mistrem.
O12:
Nejdraž&scaron;í Bhagavane, øekl bys nám o dùležitosti Jai bolo modlitby? Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Jai bolo modlitba byla dána Paramatma, to je Bùh, který se stal fyzickým a bylo nám øeèeno, že na tuto
modlitbu bude reagovat velmi, velmi rychle. Tak to vyzkou&scaron;ejte a uvidíte.
Prùvodce: Bhagavane, v&scaron;ichni chtìjí speciální požehnání, Bhagavane, a také chtìjí meditovat s Bhagavanem.
Bhagavan: Buïte požehnáni.
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