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Jaké to bylo se mùžete podívat zde , otázky a odpovìdi najdete v èlánku.....

Pøeklad otázek a odpovìdí
Jaké to bylo se mùžete podívat zde
Úvod ÈR:
Nejdraž&scaron;í Sri Bhagavane, jsme v&scaron;ichni tolik nad&scaron;eni, že na&scaron;e zemì dostala tak velké
požehnání úèastnit se darshanu s Tebou, milovaný Pane. Dìkujeme velmi srdeènì za v&scaron;echnu Božskou práci,
kterou Ty a Sri Amma dìláte pro lidstvo. Tolik Vás milujeme!
Jsme malá zemì v srdci Evropy, ale je tu hodnì dik&scaron;adávajících a trenérù. Jsme vdìèni, že jsme byli požehnáni 10ti
posvátnými komorami.
Dnes jsme se shromáždili na 5ti místech. Pøipravovali jsme se na tento mimoøádný den 21 denní sadhanou Varadeeksha
Mala. Chvíli pøed tímto darshanem s Tebou jsme posílali 21 minut dik&scaron;u na&scaron;í zemi se zámìrem
zlep&scaron;ení ekonomické situace. Tolik si pøejeme naplnìní, rùst a zázraky pro v&scaron;echny èeské lidi,
nejdraž&scaron;í Sri Bhagavane. Tolik si pøejeme žít ve &scaron;•astné zemi. Velmi dìkujeme za v&scaron;echna Tvá
požehnání, milovaný Sri Bhagavane.
Otázky:
Drahý Bhagavane, jak mùžeme objevit svou cestu? Jak se nám mùže na&scaron;e swadharma vyjevit?
Sri Bhagavan: Svou cestu objevíte jen tehdy, když opustíte v&scaron;echny ostatní cesty. Když øíkáme, že musíte opustit
v&scaron;echny ostatní cesty, neznamená to, že vy udìláte rozhodnutí a opustíte v&scaron;echny cesty. Znamená to, že
musíte uvidìt marnost následování jakékoli cesty a to, že nikam nevede. Když toto uvidíte, cesta automaticky odpadne.
Musíte pochopit nebo musíte mít vnitøní vhled, že ta cesta vám brání probudit se. Probuzení se stává v daném okamžiku.
Pokud následujete cestu, vzdalujete se od tohoto okamžiku. Cesta je to, co vám brání probudit se. Když budete mít tento
vnitøní vhled, jste v tomto okamžiku probuzeni. V ten moment objevíte va&scaron;i cestu a va&scaron;e cesta se nazývá
swadharmou. Následování jakékoli cesty vás nedovede k probuzení. Av&scaron;ak na druhou stranu opu&scaron;tìní
v&scaron;ech cest vás pøivede k probuzení. Ale to vyžaduje tvrdou práci.
Drahý Bhagavane, my rodièe máme opravdu velkou starost o budoucí generace. Netu&scaron;íme, jak bychom mohli
pomoci na&scaron;im dìtem a vnouèatùm s jejich strachy a zranìními&hellip; Co bys poradil rodièùm, Bhagavane? Jak
mohou nejlépe pomoci svým dìtem?

Sri Bhagavan: Prvním krokem je, musíte být sami takovými, jakými chcete, aby byly va&scaron;e dìti. Druhým krokem je, musíte
praktikovat vnitøní integritu. Tøetím krokem je, když budete praktikovat vnitøní integritu, nauèíte se umìní naslouchat svému dítìt
Ètvrtým krokem je, pokud se nauèíte umìní naslouchání a skuteènì budete naslouchat va&scaron;emu dítìti, budete vìdìt jak
jednat a toto jednání vyprodukuje to nejbájeènìj&scaron;í dítì.
Drahý Bhagavane, vždy nás uèí&scaron; zùstávat s tím, co je. Jiné metody nás uèí, jak kontrolovat mysl a kontrolovat tìlo.
To je pro mì protimluv. Mohl bys mi to vysvìtlit, Bhagavane?
Sri Bhagavan: Zùstat s tím, co je, je jedna z cest, ale není to jediná cesta, existuje nìkolik cest. Kteroukoliv cestu
v&scaron;ak následujete, musí nakonec odpadnout. Musí odpadnout sama od sebe. Jedinì potom se vìci zaènou dít. Nemìli
byste si pøedstavovat, že být s tím, co je, je jedinou cestou. Je to jedna z cest. Výhodou zùstávání s tím, co je, je to, že
rychle odpadne a spoleènì s tím odpadnou i ostatní cesty.
Drahý Sri Bhagavane, v jednom uèení øíká&scaron;: Probuzení je stav splynutí s Božstvím ve vás. Jak je to tedy s lidmi, kteøí
jdou životem bez Božství? Je pro nì pøesto možné probuzení? Prosím objasni nám to, mùj drahý Bhagavane.
Sri Bhagavan: Slovo probuzení má v Oneness rùzné významy. V zásadì za probuzení považujeme zastavení
ve&scaron;kerého denního snìní. K tomu mùže dojít i bez pomoci Božství. Božství v&scaron;echno velmi urychlí. To je zásadní
rozdíl.
Drahý Sri Bhagavane, v jednom uèení øíká&scaron;: Každý jednotlivec, bez ohledu na to, kde se nachází, je zodpovìdný za to,
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v jakém žijeme svìtì. Na druhou stranu øíká&scaron;: nikdo nejste zodpovìdný. Mohl bys nám to prosím objasnit,
Bhagavane?
Sri Bhagavan: Když se díváte z ptaèí perspektivy na celý les, uvìdomíte si, že nejste zodpovìdní. Jste jen èástí celku a celek
vás kontroluje. A když získáte toto vnímání, v&scaron;echny vìci se pro vás zmìní a stane se z vás promìnìný èlovìk. Když se
díváte z ptaèí perspektivy, zmìní se va&scaron;e vnímání, vy se zmìníte, tak si uvìdomíte, že nejste zodpovìdní. To nazýváme
rozkvìtem inteligence. S rozkvìtem inteligence rozkvete také va&scaron;e srdce. A spolu s tím se zmìníte vy a s vámi se
zmìní svìt. Když se díváte z perspektivy èerva, pak si uvìdomíte, že jste zodpovìdní. A toto také zmìní va&scaron;e vnímání, je
tu rozkvìt inteligence a va&scaron;e srdce rozkvete, zmìníte se vy a zmìní se svìt. Oba zpùsoby fungují.
Drahý Bhagavane, jsme tak vdìèní za v&scaron;echno co jsme dostali od Ammy a od Tebe. Velká èást Maïarské a Èeské
populace zápasí s finanèními problémy. Vìdomí hojnosti je pro na&scaron;e zemì tak dùležitá. Prosím Pane, mùže&scaron;
nám povìdìt o vìdomí hojnosti? Nauè nás, co je bohatství. Jak mùžeme vytvoøit vìdomí hojnosti? Jaké kroky bychom mìli
podniknout pro vìdomí hojnosti?

Sri Bhagavan: Prvním krokem k získání vìdomí bohatství je být si vìdom v&scaron;eho, co máte, jako: va&scaron;i rodièe,
vá&scaron; manžel nebo manželka, va&scaron;e dìti, vá&scaron; dùm nebo auto, které máte, nebo &scaron;aty, které
máte&hellip; Takže musíte upøít va&scaron;i pozornost na v&scaron;e, co máte. To je prvním krokem. Druhým krokem je
prozkoumat každou negativní událost ve va&scaron;em životì, zmìnit va&scaron;e vnímání a uvidìt tuto událost pozitivním
zpùsobem. Jakkoliv je negativní, musíte v ní spatøit nìjakou výhodu. Musíte zmìnit va&scaron;e vnímání ohlednì každé negativní
události ve va&scaron;em životì. Tøetím krokem je, Maïaøi a Èe&scaron;i musí stanovit den a èas v každém mìsíci a ze svých
domovù se zámìrem bohatství pro jejich zemi posílat Deekshu mapì jejich zemì. Jak v tom budete pokraèovat, vìdomí
bohatství va&scaron;í zemì stoupne. A spolu s tím se pøirozenì stanete bohatými. Dìlali jsme to v nìkolika vesnicích v Indii a
do&scaron;li jsme k úžasným výsledkùm. Takže jediné, co musíte udìlat, je, máte dostateèný poèet lidí v obou zemích, musíte
se rozhodnout a stanovit datum. Mohou to být rùzná data pro Maïarsko a Èeskou republiku. A musí to být ve stejný èas. A
v&scaron;ichni spoleènì musíte dát Deekshu mapì. Zámìrem musí být bohatství. Ve skuteènosti za 6 mìsícù uvidíte výsledky.
Nazýváme to technologií vìdomí.

Drahý Bhagavane, mohl bys vysvìtlit rozdíl mezi dosažením a naplnìním? Jak mùže mít èlovìk ve svém životì obojí, Bhagavane?
Sri Bhagavan: Mohli byste nìèeho dosáhnout, ale nemuseli byste se cítit naplnìní. Pøi každém dosažení mùžete cítit naplnìní. A
mùžete nìèeho dosáhnout a pøesto nebýt naplnìní. To závisí na programech, pøedev&scaron;ím na tom, co se stalo v dìloze a
pøi porodu. Jakmile se toto zmìní, mùžete mít obojí, dosažení i naplnìní.
Drahý Bhagavane, v jednom uèení øíká&scaron;: Život není problém k øe&scaron;ení, ale proces k prožívání. Jak tomu mám
rozumìt? Nemám tedy øe&scaron;it žádné výzvy, problémy, situace v životì? Prosím pomoz mi tomu porozumìt, Bhagavane.
Dìkuji Ti, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Oneness je o zapojení se do života a o akceptování výzev života. Život ti dá výzvu a jak ji naplní&scaron;, bude
dal&scaron;í výzva èekat, aby mohla k tobì pøijít. A když se bude&scaron; dál zapojovat do života a pøijímat tyto výzvy, jsi na
cestì k probuzení. Zaène&scaron; se vyvíjet velmi, velmi rychle. Tyto výzvy mají být uvnitø prožité naplno. Cokoliv prožité
naplno vám dá radost, tato radost vám dá energii jít smìrem vpøed. Takže jsou tu dvì vìci. První je opravdu se zapojovat
do výzev a druhá je tyto výzvy uvnitø plnì prožít.
Drahý Bhagavane, prosím objasni nám, jaký je rozdíl mezi odpoutáním a lhostejností. Dìkuji, Bhagavane.
Sri Bhagavan: Odpoutání je nìco, co se vám stane. Lhostejnost je nìco, co praktikujete. Mùžete být lhostejní k vìcem ve svìtì.
Mùžete být lhostejní k bohatství, k va&scaron;í rodinì. Ale toto není odpoutání. Dál mùžete být ve svìtì, stále mùžete být s
va&scaron;í rodinou, zapojovat se do svìta a stále být pøi tom odpoutáni. Odpoutanost se stane. Lhostejnost je nìco, co
praktikujete.
Drahý Bhagavane, proè nìkdo zažívá spoustu zázrakù v životì a nìkdo vùbec žádné? Mùžeme s tím nìco dìlat? Dìkuji,
Bhagavane.
Sri Bhagavan: Ano, musíte poslouchat mnoho zázrakù a pak musíte dospìt do bodu, kdy uvìøíte, že je to možné také pro
vás. V ten moment se zaènou zázraky dít. Tak prosím dále poslouchejte mnoho zázrakù. A náhle zjistíte, že se vám
zázraky dìjí a od této chvíle na vás zaènou zázraky pr&scaron;et.
Nejdraž&scaron;í Bhagavane, milovaný Pane, nekoneèné díky za v&scaron;e, co Ty a Amma dìláte pro lidstvo. Tolik vás
v&scaron;ichni milujeme! Velmi dìkuji za v&scaron;echnu sevu, kterou mohu vykonávat pro Oneness. Otázka: Kam
pùjdeme my, Tví oddaní, po této inkarnaci? Dìkuji, vždy u Tvých lotosových nohou, Bhagavane&hellip;
Sri Bhagavan: Mùžete jít do kterékoliv z 21 øí&scaron;í, které jsou ve skuteènosti jinými svìty, až pøejdete na druhou stranu.
Budeme vás uèit, jak pøejít na druhou stranu a potom si budete moci vybrat.
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Drahý Bhagavane, ráda bych, aby se Paramatma Ježí&scaron; Kristus stal pro mì fyzickým, ale zatím jsem pøi&scaron;la na
to, že si myslím, že si to nezasloužím a nevìøím, že je toto pro mne možné. Mohl bys mi prosím øíci, co mám dìlat, Bhagavane?
Velmi Ti dìkuji, drahý Bhagavane.
Sri Bhagavan: Pøedev&scaron;ím musí&scaron; poznat lidi a mluvit s lidmi, pro které je Pan Ježí&scaron; Kristus fyzický. Ve
svìtì jsou lidé, pro které je Pan Kristus velmi fyzický. Pomohlo by ti mluvit s nimi. Dále by sis mìla myslet, že si to
zaslouží&scaron; také a že je to opravdu možné i pro tebe. Když se dostane&scaron; do takové situace, že uvìøí&scaron;, že je
to možné pro tebe a že si to zaslouží&scaron;, jistì se to stane.
Drahý Otèe, mohl bys promluvit o budoucnosti Oneness fenoménu? Jaký bude v pøí&scaron;tích letech, za 5, 50 a 100 let,
Bhagavane?
Sri Bhagavan: Vìci se budou rapidnì mìnit a dal&scaron;í dùležitá zmìna nastane v roce 2018. Co pøesnì se bude dít,
nemùžeme vysvìtlit nyní. Ale zaène se to dít. V tìch letech zaènete chápat, až se to bude dít. Je&scaron;tì pár let na to tedy
poèkejte a uvidíte, jak se svìt rapidnì zmìní.
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