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Milý Bhagavan, ako splati• na&scaron;e dlhy predkom, rodièom a guruom?......

1. Milý Bhagavan, ako splati• na&scaron;e dlhy predkom, rodièom a guruom?

Sri Bhagavan: "Každý je zodpovedný za na&scaron;e &scaron;•astie. Vyjadrite v&scaron;etkým vïaènos•. Musíte vyjadri• vïaèno
dokonca aj mliekárovi, ktorý •ažko pracuje, vstáva skoro ráno a cestuje ïaleko, aby priniesol mlieko do vá&scaron;ho
domu. Vyjadrite vïaènos• ¾uïom vo väzeniach. Je tu pevne stanovený poèet ¾udí, ktorí musia by• vo väzení. Mohli by ste urobi•
experimenty na skupine mravcov, rozdeli• ich na aktívne a lenivé mravce. Uvidíte, že v skupine lenivých mravcov sa náhle z
50-tich % stanú aktívne mravce a v skupine aktívnych mravcov sa z 50-tich % stanú lenivé mravce. Podobný experiment
môže by• urobený v nádrži s rybami. Dajte v&scaron;etky samièky dohromady a z niektorých sa stanú samce. Dajte
v&scaron;etky samce dohromady a z niektorých sa stanú samièky. Máme problém zo zámernými potratmi plodov
ženského pohlavia, takže èo sa stane, ak budeme ma• viac mužov? Nedokážeme oklama• prírodu, rovnováha tu bude vždy.
Poèet ¾udí, ktorí trpia na rakovinu a na cukrovku je pevne stanovený. V&scaron;etci sme jedno telo. Poèet úmrtí v urèitý deò
je pevne stanovený. Takže ak má niekto zomrie• a vy sa modlíte za záchranu jeho života, niekto iný musí zomrie•.
Takže si musíte uvedomi•, že ste len kvapka v oceáne. Vyjadrite v&scaron;etkým vïaènos•. Èoskoro sa život zmení.&rdquo;
2. Milý Bhagavan, môžeme spoji• v&scaron;etky náboženstvá dohromady? Aká je budúcnos• národov? A ako sa bude
vyvíja• Oneness?
Sri Bhagavan: &ldquo;Nemôžete spoji• dohromady v&scaron;etky náboženstvá. V&scaron;etky náboženstvá nakoniec
zmiznú. V&scaron;etky národy nakoniec zmiznú. Nebude tu už žiadna bariéra vo forme kást, jazyka, národa a
náboženstviev.
Poviem vám, že za tisíc rokov nebude existova• žiaden národ, žiadne budovy, žiadne továrne a žiadne úrady.
V&scaron;etok tento nezmysel bude zastavený. Svet bude jedna ve¾ká dedina s ve¾kými stromami a ve¾kými kvetmi. ¼udia
budú ži• nahí, nebudú žiadne znásilnenia. Ved¾a Satyaloky bola komunita, kde ¾udia žili nahí. Keï ich misionári prinútili
oblieka• si &scaron;aty, ich komunita nakoniec vyhynula. Nebude žiadne jedlo, ¾udia budú pi• len med. ¼udia budú
schopní priamo letie• z jedného miesta na druhé. Bude to nový druh. Jedno ¾udstvo - to je budúcnos•.&rdquo;
3. Ako sa sta• milionárom Bhagavan?
Sri Bhagavan: "V roku 2015 zaèneme robi• &scaron;peciálne procesy pre vybratých ¾udí na základe ich sevy (služby).
Budeme vás uèi•. Sri Bhagavan srandujúc - boli tu ¾udia, ktorí pri&scaron;li do Oneness na bicykli a neskôr získali Audi.
Teraz zabudli na sevu. Dokonca ani neprichádzajú, aby sa so mnou stretli. Mám rados•, keï sa so mnou v&scaron;etci
stretnete. Takže na mòa tiež zabudnete? Ve¾mi bohatý podnikate¾ nav&scaron;tívil Oneness na 15-dòový proces. Vy
v&scaron;etci chcete utiec• už po troch dòoch. Smiech... Mali by ste by• pripravený. Sú tu náznaky. Úsmev...
4. Milý Bhagavan, èo by sme mali robi•, keï nie sme ochotní robi• to, èo od nás chcú na&scaron;i rodièia?
Sri Bhagavan: "Ak srdce povie nie, povedzte slu&scaron;ne nie."
5. Milý Bhagavan, ako sa sta• nekritickým (neposudzova•)?
Sri Bhagavan: "Vy ste robot. Ste ovládaný programom. Niè nie je vo va&scaron;ich rukách. Nedávno sa so mnou
stretol jeden èlovek, ktorý mi povedal, že mom zrazu chlípne my&scaron;lienky. Povedal som mu, že pred pár hodinami
pre&scaron;iel cez most, kde jedna dvojica spáchala sebevraždu. Takže kvôli tomu mal takého my&scaron;lienky.
Takže musíte pochopi•, že v&scaron;etko vás ovplyvòuje. Ste kvapkou v oceáne. Neobviòujte. Nikto nie je zodpovedný. Nie je
tu niè, èo by sa malo odpusti•. Svet vás ovplyvòuje."
6. Kedy ¾udia dostávajú stavy, aké mal Buddha?
Sri Bhagavan: "Nemôžete sa sta• niekým iným. Len Siddharta sa mohol sta• Buddhom. Musíte pochopi•, že ste jedineèný.
Neuvedomujete si, že ste jedineèný. V momente ako si to uvedomíte, opustíte v&scaron;etky cesty, opustíte v&scaron;etkých
uèite¾ov. A prebudíte sa. Ale problémom je, že vy sa chcete niekam dosta•, nechcete prija• seba samého, chcete by• nieèím.
Musíte by• sami so sebou v harmónii. Máte strach myslie• sám za seba. Keï zmizne závislos•, dostanete prebudenie.
Va&scaron;e DNA je odli&scaron;né. Buddhovo DNA je odli&scaron;né. Dokážeme znovu vytvori• Buddhu len z DNA
Buddhy. Podobne dokážeme znovu vytvori• Ježi&scaron;a z Ježi&scaron;ovho rúcha."
7. Ako ma• viac zázrakov v Swarnyuga devalaya (v procese Posvätných komôr)?
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Sri Bhagavan: "Závisí to od vá&scaron;ho vz•ahu s Ammou Bhagavanom. Takisto závisí ako cítite s èlovekom, ktorý príde
na proces. Môžete si uži• každú ¾udskú bytos•. Môžete si uži• dokonca Veerappana (pod¾a wikipedie bol Veerappan bandita,
pa&scaron;erák a vrah). Problém je, že chcete utiec• od bolesti. ¼udia chcú zažíva• len pote&scaron;enie. Predtým sa cocacola nazývala nealkoholickým nápojom a teraz sa volá nápojom pote&scaron;enia. Dokonca sa vyhnete pomoci ¾uïom pri
dopravných nehodách, ktorých ste svedkami.
Ak si zaènete v&scaron;etkých užíva•, srdce rozkvitne a život sa zmení."
8. Milý Bhagavan, ako ma• fyzicky-fyzicky-fyzické božsvo?
Sri Bhagavan: "Závisí to od vá&scaron;ho vz•ahu s božstvom. Pre kres•anov je to rýchle. Pre hinduistov je to •ažké. Pretože
tu je to¾ko zmätenia vïaka to¾kým bohom - v&scaron;etci bohovia sú nádherní a výnimoèní, takže tu je dilema výberu: Koho si
vybra•? Najrýchlej&scaron;ie je to pre moslimov, potom rýchle pre kres•anov a •ažké pre hinduistov. Pomôžem vám."
9: Milý Bhagavan, èím je rituál varadeeksha mala roku 2014 &scaron;peciálna?
Sri Bhagavan: "V&scaron;etky Varadeeksha mala dar&scaron;any sú ve¾mi &scaron;peciálne. Až po 64 rokoch bude
&scaron;pecifikácia tohto rituálu rovnaká. Takže ju robte úprimne. Takže robte 21-denný vnútorný proces. Len vybratí
¾udia budú uèi• sadhanu, ktorá vám preprogramuje. A dôjde k transformácii. Máme miliardy ¾udí, ktorí sú k nièomu.
Nemajú trpezlivos• a sebavedomie. Chceme vytvori• kvalitných ¾udí. Mládež sa dramaticky transformuje. Keï transformujeme
stotisíc ¾udí, svet sa nakoniec transformuje. Ak by bola znièená IVY liga (Harvard, Princeton), Amerika by zkolabovala.
(pozn. prekladate¾a: IVY liga = Breètanová liga, ktorá združuje 8 elitných súkromných univerzít v USA).
Chceme vytvori• kvalitných ¾udí. Máme príležitos•, je to posledný autobus. India zaèala s liberalizáciou (v roku 1991) - o 20
rokov neskôr ako Èína. Trvá asi 20 rokov, aby sa ekonomika liberalizovala. Zaostávame za svetom 20 rokov. Vedomie
bohatstva sa musí zvý&scaron;i•. Teraz nadi&scaron;iel èas. 21-denný tréning je nutný. Va&scaron;ou úlohou je privies• ¾udí
na dar&scaron;an.
Pred 60-timi rokmi predpovedal jeden nemecký výzkumník, že Maharashtra bude prvým &scaron;tátom (v Indii), ktorý sa
transformuje. Maharashtra sa zmení, potom sa zmení India a nakoniec svet. ¼udia z Maharashtry majú úžasné
vlastnosti a kvality. Z toho dôvodu sme Maharashtre flexibílne dali termín 8.-30.11. Ak sa tisíce ¾udí v Maharashtre zmenia,
zmení sa India. Sprievodcovia vyberú Oneness uèite¾ov, ktorí budú uèi• 21-denný proces....... Sme svetskí a moderní, preto
sa voláme Oneness (v preklade Jednota) a nie cesta alebo ..."
10. Milý Bhagavan, ako sa oslobodi• od problémov?
Sri Bhagavan: "Nemôžete sa oslobodi• od problémov. V&scaron;etko je proces. Univerzum je proces. Boh je proces.
V&scaron;etko je cesta. Je tu len cesta, žiaden cie¾. Jeden problém sa skonèí a objaví sa iný problém. Skonèí sa problém s
bohatstvom a objaví sa problém s manželom èi manželkou. Èelte výzvam. To je živé, inak len existujete. Preto Oneness
hovorí od existencie k žitiu. Problémy sú súèas•ou života. Dokonca aj Buddha èelil zavražedniu a násiliu voèi nemu.
¼udia, ktorým dal Ježi&scaron; zázraky na neho nap¾uli, keï bol ukrižovaný. Takže sa zapojte do života."
11. Milý Bhagavan, ako vidie• negatívne veci pozitívne?
Sri Bhagavan: "V&scaron;etko je pozitívne. Cviète va&scaron;u myse¾ a mozog, aby viddli veci pozitívne."
12. Milý Bhagavan, ako kultivova• lásku?
Sri Bhagavan: Najjednoduch&scaron;ou cestou je nav&scaron;tívi• pacientov s leprou, ¾udí v starobincoch a siroèincoch.
Keï to urobíte, va&scaron;e mozgové svaly lásky zaènú pracova•. Teraz nefungujú, pretože sa zaujímate len o seba. Keï
vidíte boles• druhých a zažijete ich boles•, srdce rozkvitne. Príde láska a bude tu rados•.
13. Milý Bhagavan, èo znamená zosta• s tým, "èo je"?
Sri Bhagavan: Neplatí to pre externý svet. Ak teèie kohútik, musíte ho opravi•. V externom svete musíte by• aktívny. Amma a
Bhagavan nemeditujú vždy, len poèas deekshí sme v tichu. Takže nebuïte leniví. Platí to pre vnútorný svet. Vysvetlil som to
mnohokrát, ale stále v&scaron;etci robíte chyby. Platí to len pre vnútorný svet.
14. Milý Bhagavan, èo je rodina Zlatého Veku?
Sri Bhagavan: Oneness sprievodcovia sú zlatou rodinou (pozn.: sprievodcovia sú tí, ktorí vedú procesy na Oneness
Univerzite).
Môžete si kúpi• byt vo Vaikunthe a prís• sem, keï zostarnete. Potom budú môc• prís• va&scaron;e deti, keï zostarnú. Budem tu
s vami komunikova•. Dokonca tu bude &scaron;peciálna komnata pre smr•.
V&scaron;etko &scaron;peciálne poznanie bude dané Vaikunth wasi (obyvate¾).

Poznámka: Keïže nebolo k dispozícii video, v anglickom prepise (tzn. aj v slovenskom preklade) môže nieèo chýba• a vety môžu
by• inak vyjadrené.
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