Zivot v Radosti

Darshan Sri Bhagavana s Itálií 22. 6. 2014
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Sunday, 29 June 2014

......Ve skuteènosti se nám toto v&scaron;e jeví jako velmi silný rozpor. Zmìna skuteènì obrovská. Osobnì se náhle cítím
jako sirotek. Co zbývá z mise Kalkiho, z jeho práce po dobu 800 let pro pøíchod Zlatého Vìku, když Kalki zmizí ze scény?
Co zùstalo z mise, která nás uèinila hluboce milujícími Jednotu? Jak je možné, aby absolutnì svìtský Prohlubovací proces
pøivedl lidi k Probuzení, když si lidé, kteøí se úèastní tohoto kurzu, nejsou vìdomi, že Probuzení stejnì jako rozkvìt srdce je
pouze Milost a Dar od Božství? Božství, které nemùže být zmínìno na tìchto kurzech....
Otázka1 Milovaní Sri AmmaBhagavan, co je vlastnì Milost?
Odpovìï1. Milost je v podstatì Božská Síla, kterou mùžete využít.
Otázka2 A co dovolí Milosti vstoupit hned do života každého èlovìka?
Odpovìï2. Jenom být otevøený Milosti, to je v&scaron;e. &hellip;. To je v&scaron;echno. Otevøenost.
Otázka3 Je možné neustále prožívat a žít Milost? Dìkuji ti, Bhagavane. Láska a Vdìènost.
Odpovìï3. Ano, je to rozhodnì možné.
Otázka4 Milovaný Bhagavane, mùže&scaron; prosím vysvìtlit uèení: Osud tì dostane do svobody a svoboda tì pøivede k
osudu. Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï4. Je doba, kdy vás vesmír ovládá. Øíkáme tomu osud. Je doba, kdy ti vesmír dává svobodu. Øíkáme, že máte v
této dobì svobodnou vùli. A tyto dvì doby se støídají.
Otázka5 Probuzení je zùstat s &bdquo;tím, co je&ldquo; tak, jak je to možné. Povede to k Osvícení, Bhagavane, nebo jsou
Probuzení a Osvícení dvì rozdílné vìci? Dìkuji, Bhagavane.
Odpovìï5 Probuzení a Osvícení jsou dvì rozdílné vìci. Probuzení vede k Osvícení.
Otázka6 Milovaný Bhagavane, Posvátné Komory na celém svìtì mají mnoho specializací: zdraví, bohatství, vztahy, karma.
Jestliže Božství pro nás nabývá rùzné formy, proè se potøebujeme modlit k naplnìní na&scaron;ich tužeb v rùzných druzích
komor? Milovaný Bhagavane, mùže&scaron; nám to prosím objasnit? Dìkuji, Bhagavane.
Odpovìï6 Položili jsme tuto otázku Božství a Božství øeklo: &ldquo; To je mùj zpùsob&ldquo;.
Otázka7 Mùj Milovaný Bhagavane, velmi dìkuji za v&scaron;echno, co jsi mnì dal od chvíle, co jsi pøi&scaron;el do mého
života. Na zaèátku roku 2014 jsi øekl, že v tomto roce se na&scaron;e Božství stane fyzické. &Scaron;el jsem 3x do
Posvátných komor s velkou radostí a emocí. Vnímal jsem v tomto místì Tvoji Pøítomnost. Èekal jsem a poøád èekám na
pøíchod mého Božství. I když s malými, drobnými signály, ale Božství se mi nemanifestovalo. Závisí toto mlèení na mých
modlitbách, mé skuteèné vá&scaron;ni a upøímnosti, nebo to je jednodu&scaron;e Božská vùle Božství? Dìkuji,
Bhagavane.
Odpovìï7 Závisí to na v&scaron;ech tìchto faktorech a v tvém pøípadì myslím, že se to stane brzy.
Otázka8 Drahý Bhagavane, mùže&scaron; prosím vysvìtlit, proè nìkteré modlitby nejsou fakticky naplnìny, dokonce i když
zkou&scaron;íme džej bolo modlitbu. Co se v takových pøípadech skuteènì dìje, Bhagavane? Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï8 Jestliže na va&scaron;e modlitby není odpovídáno, musíte jít do Posvátných komor. Nejprve tam, kde je
va&scaron;e karma odstranìna. Potom musíte jít do komor, kde budou osvobozeni va&scaron;i pøedci. Za tøetí musíte jít do
komor, kde bude vá&scaron; program zmìnìn. Za ètvrté musíte jít do komor, kde budou odstranìny kletby. Lidé se
vzájemnì èastují kletbami. Každý èlovìk má osobité kletby, které musí vyèi&scaron;tìny. A pak musíte jít za svými modlitbami
za zdraví nebo bohatství, nebo úspìch. Ale nejprve musíte jít za karmou.
Otázka9 Drahý Bhagavane, omlouvám se za délku mé otázky, která potøebuje krátký úvod. Oslovuji Tì nejen kvùli
sobì, ale také jménem dal&scaron;ích trenérù a probuzených lidí. V Itálii jsme se od Tejasy dozvìdìli, že je hodnì zmìn uvnitø
Oneness a nìkteré jsou hluboké a radikální.
Z toho, co jsme byli schopni pochopit, jsou tyto zmìny zavádìny s jasným cílem eliminovat možné nepochopení Jednoty, vidìt
ji jako kult a nové náboženství. Oneness je také v Itálii už mnoho let a hodnì lidí má jistì toto vnímání, ale pokud jde o
nás, toto vùbec nepøedstavuje problém.
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Trenéøi a Probuzení lidé, s kterými jsem sdílel(a) nìkteré moje my&scaron;lenky, jsou pøekvapeni a zdì&scaron;eni jako já.
Ne tak rozpu&scaron;tìním øádu, ale startem nového, absolutnì svìtského zpùsobu vyuèování. Pøiznávám, jsem hluboce
rozru&scaron;en(a) tímto rozhodnutím, stejnì jako mnoho dal&scaron;ích pøátel ve Oneness v Itálii. Nejsme schopni
pochopit Dik&scaron;u bez vyprávìní o Bohu, protože Dik&scaron;a sama o sobì je èisté a milující Božské Svìtlo. Nejsme
schopni porozumìt a pøijmout uèení, probuzení, rozkvìt srdce, Realizaci Boha, Posvátné Komory, fyzické projevení Božství
bez Pøítomnosti a pøiznání Božství.
Ve skuteènosti se nám toto v&scaron;e jeví jako velmi silný rozpor. Zmìna skuteènì obrovská. Osobnì se náhle cítím jako
sirotek. Co zbývá z mise Kalkiho, z jeho práce po dobu 800 let pro pøíchod Zlatého Vìku, když Kalki zmizí ze scény? Co
zùstalo z mise, která nás uèinila hluboce milujícími Jednotu? Jak je možné, aby absolutnì svìtský Prohlubovací proces
pøivedl lidi k Probuzení, když si lidé, kteøí se úèastní tohoto kurzu, nejsou vìdomi, že Probuzení stejnì jako rozkvìt srdce je
pouze Milost a Dar od Božství? Božství, které nemùže být zmínìno na tìchto kurzech.
Milovaný Bhagavane, prosím, pomož nám dnes hluboce a s plnou vírou pochopit co se dìje ve Oneness tìmito zmìnami. Dìkuji
ti Bhagavane, dìkuji ti Ammo.
Odpovìï9 Tyto zmìny jsou dìlány z následujících dùvodù: Musíte pochopit souèasnou vizi Oneness &ndash; osvobodit
èlovìka zcela a bezpodmíneènì. Co to znamená? Mluvíme o Bohu, ale co je tento Bùh, o kterém mluvíme?
Ve Oneness Bùh sám o sobì nemá žádnou formu, žádné kvality, žádné jméno. Vy tomu dáváte jméno, vy tomu
dáváte formu, vy tomu dáváte kvality a budujete jakýkoli vztah chcete. Tato vìc je sama o sobì nemanifestovaná, ale
mùže se projevit jako Svìtlo, magnetická energie nebo jakákoli forma, kterou ON chce na sebe vzít.
Božství je nemanifestováno, vy to mùžete manifestovat jako Svìtlo nebo jako Zlatou kouli nebo jako nìjakou formu, mužskou
nebo ženskou formu, nebo jako zvíøe èi rostlinu, nebo jako cokoli chcete. Je to ve va&scaron;ich rukou. Proto øíkáme:
&bdquo;Vytvoø si osobní Božství&ldquo;. Bùh a èlovìk jsou dva konce téže &scaron;kály. Když si vytvoøíte soudícího a
trestajícího Boha, tak takový Bùh bude.
Oneness nevìøí v Boha Stvoøitele. Ve Oneness je Stvoøitel a Stvoøení jedním. Vy a Bùh jste jedno. Závisí na vás, abyste
vytvoøili druh Boha, kterého chcete. Když vytvoøíte Boha, který vám dává bohatství, dostanete bohatství. Když vytvoøíte
Boha, který vám dává zdraví, dostanete zdraví. Jestli vytvoøíte Boha, který vám dává úspìch, dostanete úspìch.
Vezmìme pøípad Èingischána. On si vytvoøil váleèného Boha, který se jmenoval Tengri. Tento Bùh Tengri mu dal
vojenské plány, vojenské vybavení a pomohl mu ve válkách a Èingischán s pomocí tohoto Boha Tengri &scaron;el do
války s Èínou. Èingischánova armáda byla malá, èínská armáda byla velmi velká. Ale Tengri spustil na èínskou
armádu krupobití a vojáci uklouzli a upadli. Èingischán zdecimoval èínskou armádu a podmanil si Èínu. To byl Bùh,
kterého si vytvoøil.
Vy si také mùžete vytvoøit Tengriho, jestli chcete. Je to ve va&scaron;ich rukách. Bùh, o kterém mluvíme, není židovský
Bùh, není to køes•anský Bùh, není to muslimský Bùh, není to Zoroastrian Bùh, není to sikhský Bùh. Mluvíme o Bohu, kterého
jste si vytvoøili. Mùžete si v&scaron;ak vytvoøit židovského, nebo køes•anského Boha, nebo muslimského Boha. Je to ve
va&scaron;ich rukách.
Uèíme vás technologii tvoøení va&scaron;eho vlastního Boha. Nakonec se stanete Bohem, kterého jste si vytvoøili. Jinými
slovy, když pøijde èas a opustíte tuto planetu, stanete se Bohem. Bohem, kterého jste vytvoøili a abyste sloužili lidstvu na
jiné planetì. Je to v&scaron;echno ve va&scaron;ich rukách. Bohužel máte velmi &scaron;patnou pøedstavu Boha.
Zpùsob Oneness ohlednì toho, že si myslíte, že Amma a Bhagavan jsou Bùh, je pryè. Ne, my nejsme Bùh! Vy si musíte
vytvoøit va&scaron;eho Boha. Nemohli jsme toto øíci døíve, protože Božství øeklo: &bdquo;Èekej do roku 2014&Prime;.
Nyní, s miliony lidí, kteøí nás uctívají, to dává smysl. Kdybychom to udìlali døíve, jevili bychom se jako ateisté nebo
komunisté. Takže musíme osvobodit lidstvo od Boha stvoøitele, Boha ovládajícího a trestajícího. To je dùvod èíslo jedna.
Dal&scaron;í je, že v&scaron;ichni chcete být osvícení. To se nemùže stát, pokud následujete nìjakou cestu nebo uèitele.
Nejprve musíte vytvoøit výkladní skøíò a pak vybrat cestu, která se vám hodí. Potom jdìte hluboko do této cesty. Pak, jako
suché listí, tato cesta musí odpadnout, uèitel musí odpadnout, v&scaron;echny cesty a v&scaron;ichni uèitelé musí zmizet.
Jen vy poznáte svoji cestu.
V té chvíli jste osvíceni. Dokud je zde cesta nebo uèitel, osvícení není možné. Když udìláte Jednotu cestou nebo
AmmaBhagavan va&scaron;imi uèiteli, nemáte žádnou nadìji. Onenes vestavìla èasovanou bombu, která vybuchne a
Oneness sama odpadne. To je va&scaron;e chvíle osvícení. Proto tyto zmìny.
Otázka10. Drahý Bhagavane, jsem 24 letý chapec, který ti pí&scaron;e a doufá, že jeho otázka bude pøeètena: bìhem noci
po obdržení poslední dik&scaron;i vystoupala silná energie v mé páteøi a zaplavila mozek. Bìhem toho, co se toto
v&scaron;echno dìlo, moje mysl køièela: &ldquo; umírám&ldquo; ve stavu úplného zoufalství.
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Po tomto dni, nevím jak se to stalo, jsem tì požádal, abys mnì øekl, co se stalo v mém životì a ten den jsem mìl sen s tebou a
ty jsi mnì øekl, že jsem byl probuzen. Po této noci jsem zažil velmi &scaron;patné èerné období. Moje mysl se pohybovala
mezi stavy hlubokého smutku, ve kterém jsem mìl jenom posedlé my&scaron;lenky o touze zemøít, silné strachy, ale
navzdory tomu v&scaron;emu jsem cítil velmi blízko Pøítomnost svého Božství a byly to tedy støídající se stavy èisté radosti,
ve které neexistovalo vnímání èasu a prostoru a stavù, ve kterých jsem úplnì ztrácel svoji totožnost a vstupoval jsem do
hlubokých stavù, kdy ve mnì byl pouze mír.
Teï, krùèek po krùèku, vycházím z této noèní mùry. Bhagavane, mùže&scaron; mnì prosím øíci, co se stalo a co mám dìlat?
Prosím, pomoz mi. Dìkuji, Bhagavane.
Odpovìï10 To, co se ti dìje, je proces vnitøní smrti. Brzy bude tvoje minulost jenom vzpomínkou bez náboje. Tvùj vlastní život
bude vypadat jako život nìkoho jiného. V&scaron;echno pro tebe odpadne. V&scaron;e se dìje automaticky. Není nic, co
bys mohl dìlat.
Otázka11 Drahý Bhagavane, hluboká vdìènost za v&scaron;echny dary, které jsi mnì a nám dal v tomto roce a které
nám dává&scaron;.
1. Je zde spojení mezi Realizací Boha a vidìním fyzického Božství?
2. Mohl bys vysvìtlit, jak se projevuje Realizace Boha? Velmi dìkuji.
Odpovìï11. V&scaron;echny tyto vìci spolu souvisejí. Když vybuduje&scaron; øádný vztah se svým Božstvím, tvoje Božství se
stane fyzickým. Na zaèátku cítí&scaron;, že ty a tvoje Božství jste oddìleni. Potom pøijde bod, kdy øekne&scaron;: &ldquo;Já
a moje Božství jsme jedno&ldquo;.
Otázka12 Drahý Bhagavane, mìl jsem záblesk, že jsem Bytí, Vìdomí, Blaženost (Sat, Chit, Ananada). Jak mohu jít hloubìji do
této zku&scaron;enosti a uèinit z ní èást mého denního života? Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï12 To, co ti brání jít hloubìji, je tvoje otázka&ldquo;jak mohu&ldquo;.
V okamžiku, kdy tato otázka ustane, nebude tady nic jiného, než Bytí, Vìdomí a Blaženost.
Otázka13 Dìkuji za pomoc v mém životì! Jsem velmi &scaron;•astný èlovìk! Miluji tì Bhagavane! Bhagavane, je svìt vytvoøen
hmotou nebo Vìdomím? Dìkuji, Bhagavane.
Odpovìï13 To, co je zde, je jenom Vìdomí. Mùže to být mysticky prožito.
Otázka14 Drahý Bhagavane. Oneness byla vždy chápana jako prostøedek pro vizi a øekl jsi, že by v roce 2014 mìla být
organizace rozpu&scaron;tìna, protože skuteèná spiritualita nemùže být organizována.
Nicménì v Itálii a také v Indii vidím, že nic z toho se nedìje a jsou vytváøeny nové struktury. V podstatì se vytváøí nìjaký druh
kontroly nad &scaron;íøením tohoto fenoménu.
Investoval jsem 18 let svého života a pracoval spoleènì s tebou v &scaron;íøení této vize, ale nyní poprvé cítím nìjaký druh
rozporu na jeho základní úrovni. Jak mùžeme zaruèit, že se tento fenomén nestane intelektuálním vlastnictvím Oneness
(organizace), místo toho, aby zùstal jako duchovní jmìní pro lidi a budoucí generace, po tvém odchodu do dùchodu, což vìøím,
že bude brzy, Bhagavane? Dìkuji ti, Bhagavane.
Odpovìï14. Fenomén není organizován, protože fenomén, jakýkoli fenomén, nemùže být organizován. Je tady organizace
jenom pro funkèní úèely, jako jsou železnice, po&scaron;ta nebo banky. Je to fenomén, který nyní pøevzal Oneness a pøímo
Oneness vede. Amma a Bhagavan nemají vùbec žádnou roli, kromì mých odpovìdí na va&scaron;e dotazy na skype.
Prùvodci jako skupina mluví s jejich Božstvím a dostávají den za dnem pokyny. Prùvodci také vùbec nemají žádnou
závislou roli. A totéž se stane také vám. Když se va&scaron;e Božství stane pro vás fyzické, povede pøímo
v&scaron;echny va&scaron;e záležitosti.
Va&scaron;e Božství se bude dokonce starat o bankovní zùstatky.
Otázka15 Dìkuji ti, Bhagavane, za v&scaron;e, co jsi pro mì udìlal a v&scaron;echnu Milost, kterou jsem v tìchto letech
dostal. Jsem pokroèilý trenér, obsluhuji Posvátné komory a Mám fyzicky nefyzické prožitky Božství, ale Bùh se
je&scaron;tì nezjevil fyzicky-fyzicky. Nespìchám, Bhagavane. Vím, že On pøijde. Od chvíle, kdy jsem sly&scaron;el, že
Bhagavan jde do dùchodu, cítím se jako dítì první den ve &scaron;kole, kdy øekne sbohem svým rodièùm, ale stejnì musí jít do
&scaron;koly. I když vím a cítím Bhagavana uvnitø, mùže&scaron; nám prosím dát nìkolik slov &bdquo;podpory&ldquo;,
Bhagavane? Žádám o Požehnání pro celou Oneness komunitu. Dìkuji ti, Bahgavane.
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Odpovìï15. Amma a Bhagavan jsou v dùchodu, ale va&scaron;e Božství nikdy v dùchodu nebude. Va&scaron;e Božství vám
ve skuteènosti bude blíže a blíže.
Je zde dal&scaron;í dáma, která žádá o Požehnání pro svého syna Elia, pro její plné zdraví a du&scaron;evní klid a
také za to, aby byla použita jako nádherný nástroj Božství. Dìkuji ti, Bhagavane.
Bhagavan: Budou také požehnáni. Takže nyní se mùžeme pøesunout k modlitbì.
video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-italy-jun-22-2014
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