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Otázka1: Drahý Bhagavane, mohl bys nám prosím objasnit, kdo nebo co je Paramatma?.....
Dìkujeme, Bhagavane, vítáme Tì v Latinské Americe a jsme vdìèni za setkání s na&scaron;imi zemìmi.
Otázka1: Drahý Bhagavane, mohl bys nám prosím objasnit, kdo nebo co je Paramatma?
Odpovìï1: Když používáme slovo Paramatma, máme na mysli Božství (Božské). Božství je nemanifestované (neprojevené),
bez formy a kvality. Jako elektøina, kterou mùžete využít zpùsobem, kterým chcete. Mùžete jí pøemìnit do svìtelné, tepelné
nebo mechanické energie. Podobnì Božství mùže být použito k libovolnému úèelu. Je to na vás. Je na vás, jaké dáte
Božství jméno, formu, kvality a jaký druh vztahu chcete s Božským mít. To v&scaron;echno je na vás. Když Božství na sebe
vezme formu Svìtla nebo zlaté koule, nebo lidskou formu, nebo nìjakou jinou formu, nazýváme to va&scaron;ím osobním
Božstvím nebo Bohem. Když je nemanifestované, používáme slovo Paramatma nebo Božství. Když je projevené, používáme
slovo osobní Božství nebo (osobní) Bùh. Je na vás, abyste vybrali, jaké slovo chcete. Takže si musíte vytvoøit
va&scaron;eho vlastního Boha. Tento Bùh se nakonec stane fyzickým a vy mùžete zaèít žít s tímto Bohem. V&scaron;echno
záleží na tom, jak navrhnete va&scaron;eho Boha. To v&scaron;e je ve va&scaron;ich rukách.
Otázka2: Drahý Bhagavane, za Va&scaron;i misi probuzení lidstva jsme Ti velmi vdìèni, Bhagavane a Ammo. Prosím
vysvìtli nám, co je to Jednota s Bohem. Tato jasnost nám pomùže vést lidi a také je pøivést na vy&scaron;&scaron;í
procesy na Univerzitu.
Odpovìï2: Jednota s Bohem znamená, že se vá&scaron; Bùh stane fyzickým, žije s vámi ve va&scaron;em domì, je
vá&scaron; pøítel a v každém smìru vám pomáhá. A vy se pomalu stáváte podobnými svému Bohu. To je Jednota s
Bohem.
Otázka3: Drahý Bhagavane, co bychom mìli dìlat, abychom pøekonali v&scaron;echny negativní emoce proudící do procesù
v na&scaron;ich životech, a proè je tak složité prožít je a jaké je pro to øe&scaron;ení?
Odpovìï3: Svìt je dokonalý takový, jaký je. Se svìtem není nic &scaron;patného. Jestliže øíkáte, že je se svìtem nìco
&scaron;patného, pak musíte vìdìt, že je nìco &scaron;patnì s vámi. Vá&scaron; soubor mozek mysl pojmenovává vìci.
Øíká, že toto je dobré, toto je &scaron;patné, toto je správné, toto je nesprávné, toto je dokonalé a toto je nedokonalé.
Když se stanete jednoduchými ve va&scaron;em srdci, když se stanete velmi, velmi, velmi obyèejnými, pak jsou
v&scaron;echny vìci dokonalé. Emoce pøichází, emoce odchází. Proè byste je mìli nazývat negativními? Proè byste jim mìli
odporovat? Proè byste je mìli nazývat &scaron;patnými? To v&scaron;e se dìje automaticky. Musíte být svìdkem. To je
v&scaron;e. Když se v&scaron;echny vìci stanou velmi, velmi, velmi obyèejnými, jste probuzeni. V&scaron;echno denní snìní
se zastaví.
Když pijete sklenici vody, pouze tuto sklenici vody pijete. Žádné denní snìní. Když se díváte na svého manžela nebo
manželku, jen se díváte. Žádné denní snìní. Když se v&scaron;echno denní snìní zastaví, prožíváte vìci takové, jaké jsou. Pak
je svìt pro tebe nebem.
Když øíkáme nebe na zemi, neznamená to zmìnu svìta. V&scaron;echno je to o va&scaron;í zmìnì. To je zastavení denního
snìní a vìci tak jak jsou, jsou dokonalé.
Když se toto dìje více a více lidem, souèasný svìt se rovnìž zaène mìnit. To není va&scaron;e starost. Va&scaron;e vìcí je
v&scaron;echno kolem zmìny vás samých.
Otázka4: Sri Bhagavane, veï nás prosím, jak zlep&scaron;it sociální a ekonomickou situaci v na&scaron;ich zemích.
Odpovìï4: Když va&scaron;e úroveò vìdomí stoupne, lidé spoleènì jako skupiny vstoupí do stavu dùvìry a pøátelství. Když se
toto stane, automaticky se sociální a ekonomická situace va&scaron;ich zemí zlep&scaron;í.
Otázka5: Milovaný Bhagavane. Dìkuji ti za v&scaron;echny zázraky v mém životì poté, co jsem tì objevila (otázka
Gabriely). Milovaný Bhagavane, dostali jsme informaci, že bude&scaron; pomalu odcházet ze scény, nechá&scaron;
v&scaron;e v rukách Paramatma a že Paramatma je teï spojen s Prùvodci Jednoty a sloužícími v Komorách. Mohl bys
nám øíci více o tomto jevu? Je to pravda, že Øád dasas (prùvodcù) byl rozpu&scaron;tìn? Co to znamená, Bhagavane?
V&scaron;ichni bychom rádi vìdìli, zda bude&scaron; v budoucnosti pokraèovat v Požehnání skrze webcast a také skrze
vzájemnì pùsobící lekce bìhem kurzù na Univerzitì Jednoty bìhem roku2015 a dále.
Odpovìï5: Amma a Bhagavan odcházejí tento rok do dùchodu a pøebírá to Paramatma neboli Božské. Paramatma neboli
Božství budou vzájemnì pùsobit s Prùvodci jednoty a s tìmi, kteøí vedou Posvátné komory. Bude to pøímo mezi lidmi a
Božstvím. Nebudeme vstupovat mezi vás a Božství. Nyní je øád rozpu&scaron;tìn. Prùvodci se sami rozhodli, že øád musí být
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rozpu&scaron;tìn. Teï, když to pøevzalo Božství, øád cítil, že by jeho existencí vzniklo nové náboženství. Tak uvážili, že musí
rozpustit sami sebe. Žádný øád tady teï není.
Otázka6: Drahý Bhagavane, jak léèit nemoci jako je epilepsie nebo záchvaty paniky? Co znamenají tyto nemoci?
Odpovìï6: Tyto neduhy vlastnì ukazují na události, které se staly v minulých životech a jediný zpùsob, jak zjistit, co se stalo a
napravit to, je mluvit s va&scaron;ím Božstvím.
Otázka7: Nejdraž&scaron;í Bhagavane, 21. prosince 2012 jsme v Chrámu Jednoty oslavili zaèátek Nového vìku (éry).
Mnozí z nás mìli pøedstavu, že problémy a pohromy ve svìtì skonèily. Ale poøád zažíváme ve svìtì povodnì, požáry a zkázu.
Kdy mùžeme oèekávat, že takové vìci skonèí a co dal&scaron;ího mùžeme dìlat, abychom pomohli této vìci, Bhagavane?
Odpovìï7: Tyto problémy se zastaví, jakmile bude lidstvo transformováno. A nejjednodu&scaron;&scaron;í zpùsob, jak
sami sebe transformovat, je být ve vzájemném pùsobení se svým Božstvím v Posvátných komorách a žádat svoje Božství,
aby vás transformovalo. Va&scaron;e Božství vás transformuje okamžitì. Jak více a více lidí bude transformováno, uvidíte, že
v&scaron;echny tyto problémy a pohromy ustupují. Protože my jsme ti, kteøí vytváøejí tyto problémy. Ná&scaron; vnitøní
stav a na&scaron;e nízká úroveò je to, co vytváøí v&scaron;echny tyto problémy. Jakmile se zmìníme uvnitø a staneme se
&scaron;•astnými lidmi, v&scaron;echny tyto problémy pomalu zmizí.
Otázka8: Sri Bhagavane, prosím vysvìtli nám, proè Paramatma obèas nevyhoví na&scaron;im pøáním, aèkoliv jsme
upøímnì následovali v&scaron;echny kroky (modlitby).
Odpovìï8: Jestliže Paramatma nevyhoví va&scaron;im pøáním, mùže to být vìt&scaron;inou pro va&scaron;e vlastní dobro,
anebo si Paramatma schválnì dává na èas, aby odpovìdìl na va&scaron;e modlitby. Nicménì mùžete mluvit se svým
Paramatma a zjistit, proè vá&scaron; Paramatma neodpovídá na modlitby. Vá&scaron; Paramatma vám jasnì odpoví.
Otázka9: Sri Bhagavane, srdeènì dìkujeme tobì a Ammì za v&scaron;echny dary, které jsme obdrželi na na&scaron;í cestì
Probuzení. Prosím, sdílej s námi svoji vizi pro Univerzitu Jednoty od roku 2015 dále, Bhagavane.
Odpovìï9: Univerzita Jednoty bude od roku 2015 nabízet více pokroèilé programy, aby vám pomohly velmi, velmi rychle
rùst a také uèinit pro vás va&scaron;e Božství fyzické.
V&scaron;echny vás miluji, tolik vás miluji. Namaste.
Video: http://livestre.am/4SbU6
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