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Otázka: Sly&scaron;el jsem už toho hodnì o tom co je to osvícení. Co je to ale doopravdy? Je osvícení v dne&scaron;ní dobì
skuteènì možné?

Otázka: Sly&scaron;el jsem už toho hodnì o tom co je to osvícení. Co je to ale doopravdy? Je osvícení v dne&scaron;ní dobì
skuteènì možné?
Odpovìï: Jednodu&scaron;e øeèeno, osvícení je rozpu&scaron;tìní vnímání se jako nìjaké pìvnì definované a oddìlené
&bdquo;já&ldquo;. Jakmile si uvìdomíme, že koncept &bdquo;já&ldquo; je jen iluze, pak jsme schopni se uvìdomit, jako
tok vìdomí, které už nelze podmiòovat a omezovat na&scaron;í myslí. Ano je to v dne&scaron;ní dobì možné.

Otázka: Proè se tak dìje?
Odpovìï: Je to evoluèními cykly lidstva a této planety. Právì se pøesouváme z Kali Yugy, vìku temna a chaosu do Satya
Yugy, vìku vzestupu svìtla. Tento pøesun zaèal v roce 2003 a kritické intenzity dosáhne na konci roku 2012.
Otázka: Bhagavan øíká, že osvícení je možné jednodu&scaron;e darovat. Jak je to možné?
Odpovìï: Spousta lidí si osvícení spojuje s extrémním úsilím, disciplínou a askezí, které vyústí v úplné zøeknutí se svìta a
zasvìcení se pouze duchovní cestì. Nic nemùže být pravdì vzdálenìj&scaron;í. Osvícení nemùže být dosaženo skrze úsilí a to a•
snažíte sebevíc. Ve skuteènosti právì toto úsilí je nejvìt&scaron;í pøekážkou! Je to jako byste se snažili vytáhnout z tekutého
písku tím, že byste se tahali za vlasy. Indická tradice vìt&scaron;inou uèí, že osvícení mùže být pouze darováno jako projev
božské milosti. V tomto pøípadì se milost projeví jako neurologická zmìna v mozku.
Otázka: Jak dojde k této neurologické zmìnì?
Odpovìï: Stane se tak v dùsledku pøenosu energie známé jako &bdquo;dik&scaron;a&ldquo;, která obsahuje program
Ammy a Bhagavana která pøeuspoøádá fyzickou strukturu mozku. Po dokonèení celého procesu se již osoba nachází v
permanentním stavu osvícení. Nemusí to být zrovna mystický stav, ale je to stav, ve kterém prožíváte realitu takovou jaká je,
bez omezujících a podmiòovacích filtrù lidské mysli.

Otázka: Budu se muset vzdát souèasného životního stylu až se stanu osvíceným?
Odpovìï: Pouze pokud to bude&scaron; chtít. Neznamená to že musí&scaron; jít žít do nìjaké jeskynì, alespoò pokud to tak
necítí&scaron;. Bhagavan zdùrazòuje, že osvícení je velice pøirozený stav a že taková osoba se spí&scaron; stane mnohem více
funkèní, radostnìj&scaron;í, milující a je celkovì úspì&scaron;nìj&scaron;í v každém aspektu života.
Otázka: Musím zmìnit svoje náboženství, pokud chci pøijít do Golden City?
Odpovìï: Náboženství nemá nic spoleèného s osvícením èi duchovností. Jedná se èistì o neurobiologický fenomén. Jakmile
budete osvícení va&scaron;e vnitøní svìtlo vás povede a propojí vás s esencí va&scaron;eho náboženství nebo duchovní
tradicí, pokud nìjakou následujete.
Otázka: Sly&scaron;el jsem, že osvícení je dar. Proè za nìj tedy vybíráte tolik penìz?
Odpovìï: Ano, osvícení je dar a stejnì tak peníze jsou dar. Témìø v&scaron;echny peníze jdou na údržbu a provoz areálù,
dále pak na výstavbu chrámu Jednoty a pøidružených budov. V&scaron;ichni èlenové univerzity Jednoty vèetnì Ammy a
Bhagavana žijí velice skromný život.
Otázka: Jak dlouho to bude trvat než se stanu osvíceným?
Odpovìï: To záleží na spoustì faktorù jako je stav va&scaron;ich èaker a nádí, podmínky bìhem dìtství, va&scaron;e strachy,
obavy a odpor ke zmìnì, vá&scaron; koncept Boha a karmický osud. Nìkteøí lidé dosáhnou osvícení už po první dik&scaron;e,
jiní vyžadují mnohem del&scaron;í dobu. Bhagavan øíká, že každý pokud zde bude je&scaron;tì v lidském tìle, DOSÁHNE
osvícení.
Otázka: A co lidé kteøí umøeli?
Odpovìï: Jakmile dojde k masovému osvícení, budou osvíceni také.
Otázka: Jak mùžete slibovat osvíceni v tak krátkém èase, když tolik lidí se k tomu nepøiblížilo ani po nìkolika životech úsilí?
Odpovìï: Není to zas tak krátká doba. Lidstvo je na cestì k tomu velmi dlouhý èas. Nyní vstupujeme do Zlatého vìku a pro
lidstvo jsou teï dostupné nové energie, které tu døíve nebyly. Bhagavan øíká, že už jsme udìlali v&scaron;echny svoje
sadhany. Nyní je èas dokonèit tuto cestu jako lidský druh.
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Otázka: Je osvícení konec na&scaron;í duchovní cesty? Co pøijde potom?
Odpovìï: Ne, je to jako vstup do nového svìta ale tato cesta nemá žádný limit. V&scaron;e tím teprve zaèíná.
Otázka: Jak se dozvím, že jsem se stal osvíceným?
Odpovìz: To pozná&scaron; podle toho, že už se pøestane&scaron; pokou&scaron;et stát osvíceným. Utrpení je v podstatì
odpor k prožívání reality takové jaká je. Jakmile bude&scaron; osvícený už nebude&scaron; vìènì hledat zmìnu, popírat, hájit
nebo zbožòovat realitu. Bude&scaron; pøirozenì prožívat pøítomný okamžik takový, jaký je.
Otázka: Jaké to je být osvícený?
Odpovìï: Bhagavan mluví o osvícení jako o vytvoøení otvoru ve zdi, která reprezentuje va&scaron;i mysl. U nìkterých lidí to
trvá déle než u ostatních. U nìkterých lidí to mùže být malá prasklina, zatím co u ostatních lidí zkolabuje celá zeï naráz. A• už
se to stane jakkoliv, jakmile prožíváme otvor v této zdi, tak mùžeme projít skrz k úplnì jinému vnímání reality. Na&scaron;e
smysly se mnohem více zjemní. Mystické reality zaènou pronikat do v&scaron;edních realit na&scaron;ich životù. Jakmile
rozpustíme pocit omezenosti, který nás oddìluje od zbytku univerza, tak celé univerzum zaène proudit skrze nás! Ale to
se musí prožít bezprostøednì!
Otázka: Budu schopen vykonávat zázraky poté co se stanu osvíceným?
Odpovìï: Celý život se stane zázrakem pokud jste osvobozeni od stalého podmiòování lidské mysli. To co nazýváte
zázraky, se stane normální zku&scaron;enost va&scaron;eho života.,

Otázka: Budu schopen vykonávat svoje v&scaron;ední zamìstnání, poté co se stanu osvícený?
Odpovìï: Nebude&scaron; odpojený od svìta. Bude&scaron; dále žít svùj život, dìlat svoji práci, udržovat vztahy s ostatními
lidmi. Tím že budete èím dál víc v pøítomnosti každého okamžiku se každý v&scaron;ední okamžik stane neobyèejným zážitkem
Otázka: Zmìní se mé vztahy k ostatním lidem po té, co budu osvícen a jak?
Odpovìz: Objeví&scaron;, že to co jsi nazýval láskou, byla pouze snaha va&scaron;eho neurotického já o pøežití.
Zaène&scaron; prožívat bezpodmíneènou lásku a radost bez hranic ve vztazích ke v&scaron;em lidem vèetnì toho k sobì.
Otázka: Je masové osvícení skuteènì možné nebo je to zbožné pøání?
Odpovìï: My&scaron;lenka masového osvícení je založena na pøírodním zákonì. A• už to nazýváme &bdquo;fenomén sté
opice&ldquo; nebo zákon &bdquo;synchronicity&ldquo;, tak my&scaron;lenka je taková, že pokud máme urèitý poèet lidí
ve vy&scaron;&scaron;ím stavu vìdomí, tak zbytek lidí automaticky pøejde do rezonance s touto &bdquo;kritickou
masou&ldquo;.
Otázka: Co je morfogenické pole?
Odpovìd: &bdquo;Morfogenické pole&ldquo; je termín vytvoøený biologem Rupertem Sheldrake, který pøedstavuje pole
vìdomí urèitého živoèi&scaron;ného druhu. Èím více jednotlivcù nìjakého živoèi&scaron;ného druhu vykazuje nìjakou
vlastnost nebo vibruje v urèitém stavu vìdomí tím snadnìj&scaron;í je pro ostatní jednotlivce daného druhu nabýt tohoto
stavu vìdomí nebo vlastnosti!
Otázka: Budu schopen léèit ostatní lidi poté co se stanu osvícený?
Odpovìï: Po osvícení se èasto stává, že tvoje èakry a nadí budou aktivovány, což aktivuje schopnost léèit tìlo a
emocionální bloky z minulosti. Tato schopnost se je&scaron;tì více zesílí, poté co se stanete realizací boha.
Otázka: Zvý&scaron;í se poèet synchronicit v mém živote poté co se stanu osvícený?
Odpovìï: Jakmile budete jednou osvícený, už nebudete vnímat život a realitu tak omezenì jako døív. Uvìdomíte si, že skrze vás
proudí celé universum. Synchronicity se stanou va&scaron;ím zpùsobem života. Pøíležitosti k vám budou pøicházet bez
vìt&scaron;ího úsilí a život se stane spontánním a snadným.
Otázka: Zdá se, že osvícení je obecnì východní koncept. Je to stejné jako sjednocení se s bohem?
Odpovìï: Mùže&scaron; být osvícen, aniž bys realizoval boha. Mùže&scaron; realizovat boha, aniž bys byl osvícen. Jedno
automaticky neznamená druhé, ale pokud jsi osvícen a zároveò realizací boha tak to jsi opravdu požehnán milostí, silou a
tøpytem božského vìdomí, které z vás bude vyzaøovat bìhem jakékoliv va&scaron;í èinnosti.
Otázka: Slýchávám, že Amma a Bhagavan jsou avataøi. Co znamená slovo Avatar?
Odpovìï: Avatar je božské vìdomí, které sestoupilo na zem. Toto vìdomí se mùže, projevit v mnoha formách podle
konkrétního poslání aby urychlilo proces lidské evoluce. Nyní vstupujeme do Zlatého vìku a bìhem tohoto procesu se
pøipravuje k tomu, abychom se pozvedli nad souèasnou úroveò dualistického vìdomí. Amma a Bhagavan jsou zde se
speciálním úkolem a tím je pomoct lidstvu na této cestì.
Otázka: Co se bude dít bìhem procesu, který poøádá univerzita Jednoty?
Odpovìï: Zaènete velice intenzivním procesem sebepoznávání, který nazýváme &bdquo;samskara shuddhi&ldquo; a bìhem
toho procesu vám umožníme vidìt sama sebe z mnoha úhlù pohledu, vèetnì té temné a o&scaron;klivé strany.
Uvidí&scaron; jasnì své emocionální procesy, negativní bloky, traumata z dìtství a oprostí&scaron; se od pevných pøesvìdèení,
které tì udržovali po dlouhou dobu v utrpení. Proces pak dále pokraèuje postupným odpoutáváním se, bìhem kterého
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bude&scaron; schopen prokouknout svoje já a tím se od nìj osvobodit. V tomto novém stavu bytí bude&scaron; pak zcela
pøipraven na koneènou fázi 21-denního procesu a tou je sestoupení božské pøítomnosti.
Otázka: Prožíval jsem stavy osvícení už v minulosti. V èem se to od toho li&scaron;í?
Odpovìï: Nejspí&scaron; to nebude pøíli&scaron; jiné. Morfogenické pole osvícení proniká celou planetou a mnoho lidí kteøí
nikdy nebyli vystaveni tìmto stavùm je zaèínají spontánnì prožívat. To co lidi prožívají bìhem dik&scaron;i není jen krátkodobý
vysoký stav vìdomí, ale neurologická zmìna v mozku která vede k trvalému stavu osvícení.
Otázka: Co je temná noc du&scaron;e? Dost jsem o ní sly&scaron;el a mám z ní trochu obavy.
Odpovìï: Pokud pøivedete do tìla více svìtla, bude to mít odpovídající emocionální a biologickou reakci. Staré pøekážky,
fyzické bloky a emocionální vzory vylézají na povrch, aby mohli odejít. Temná noc du&scaron;e pøedstavuje
èi&scaron;tìní od nevìdomosti, které vás pøipravuje na hlub&scaron;í pøíchod svìtla. Obvykle to bývá nezbytná podmínka k
hlub&scaron;ím stupòùm mistrovství. Ježí&scaron; prožíval tuto temnou noc du&scaron;e pøed svojí veøejnou misí, kterou
známe jako &bdquo;pokou&scaron;ení ïábla&ldquo; v pou&scaron;ti. Budha ji také prožil bìhem procesu osvícení jako
zápas se &bdquo;svádìním Mary&ldquo;. Nahání to strach, pouze dokud se bojíte smrti. Jakmile si uvìdomíme, že zde není
žádné &bdquo;já&ldquo; které by mohlo zemøít, nový úsvit mùže zaèít.
Otázka: Mluvíte také o sestupu božských bytostí do na&scaron;ich tìl. Jak to souvisí s osvícením? Je to stejné jako
channeling?
Odpovìï: Tento sestup božský energií, který se tady v Golden City probíhá, je poèátek realizace boha. Nejedná se o to
samé co je osvícení. Osvícení je opro&scaron;tìní se od ztotožòování se s &bdquo;já&ldquo;. Tento sestup božské energie je
pøípravný proces pro sestup božských osobností jako Kristus, Maitreya, Kalki nebo Mehdi, jejichž pøítomnost ve vás se bude
stupòovat shodnì podle pøání a zámìru sloužit této planetì. Tento sestup božských energií mùže zaèít formou
&bdquo;channelingu&ldquo; bìhem kterého jste stále je&scaron;tì oddìlen od božských bytostí které se skrze vás mohou
manifestovat, ale postupem èasu se stanete ztìlesnìnou manifestací prvotních energií. Asi nejznámìj&scaron;í pøíkladem
tohoto procesu je Ježí&scaron; do kterého bìhem køtu od Jana køtitele sestoupil &bdquo;duch svatý&ldquo; ve formì holubice.
Od toho okamžik se z nìj stal Ježí&scaron; Kristus.
Otázka: Jak mùžu vìdìt, že to co &bdquo;pøijímám&ldquo; není nìjaká forma posednutí?
Odpovìï: Posednutí je nezvané a nežádané vniknutí energie, která obecnì po&scaron;kozuje vnímání života, práce a
vztahù. Pøijmutí je svobodnì zvolený proces, kde nejvy&scaron;&scaron;í aspekt božství, který splyne s va&scaron;ím vnitøním
bytím jako výraz va&scaron;í touhy sloužit lidstvu. To pøiná&scaron;í naplnìní lidského potenciálu a èasto to v nás projeví
nádheru, sílu a schopnosti, které zde pøedtím nebyly.
Otázka: Øíkáte, že masové osvícení nastane v roce 2012. Má to nìco spoleèného s Mayským kalendáøem?
Odpovìï: Mayský kalendáø uvádí rok 2012 jako konec lineárního èasu a poèátek nového vnímání v&scaron;eho
stvoøeného. Hinduisti, také uvádí stejný èasový úsek jak kritický okamžik pro kolektivní pøechod do Zlatého vìku. Tyto dva
systémy se shodují s vizemi spousty lidí po celém svìtì, o tom že se už brzo blíží nìco nového a vzru&scaron;ujícího.
Otázka: Hraje karma roli bìhem procesu osvícení? Co se stane s karmou poté co se stanu osvíceným?
Odpovìï: Va&scaron;e osobní karma je faktor, který vás dovést až k bránì. Pøestože jste dosáhly prahu osvícení je to božská
milost, která mùže dostat skrze bránu. Jak jednou zmizí va&scaron;e &bdquo;já&ldquo;, tak zmizí i va&scaron;e krarma.
Zùstane zde je&scaron;tì karma &bdquo;národa&ldquo; nebo &bdquo;lidstva&ldquo; ale va&scaron;e
&bdquo;osobní&ldquo; karma zmizí stejnì jako va&scaron;e &bdquo;já&ldquo;.
Otázka: Sly&scaron;el jsem o osvícených lidech, který nemìli žádného gurua. Jak tedy mùžete øíkat, že osvícení mi mùže dát
pouze guru?
Odpovìï: Guru nemusí mít fyzickou formu. Mùže jím být tøeba božská bytost nebo vá&scaron; atraryamin. Pro vìt&scaron;inu
lidí je mnohem jednodu&scaron;í dùvìøovat a vytvoøit si vztah k nìkomu, kdo je inkarnován do lidského tìla. Faktem ale
zùstává, že je to dar božské milosti, který vám mùže být pouze dán. Pokou&scaron;et se o to by bylo jako snažit se utéct z
vìzení lidské mysli pouze prostøedky této mysli ale klíè od tohoto vìzení se nachází venku!
Otázka: Stanu se osvíceným poté co se zúèastním procesu osvícení v Golden City?
Odpovìï: Nemìjte žádné oèekávání. Nemùžete dosáhnout osvícení skrze va&scaron;e vlastní úsilí a to a• se snažíte sebevíc.
Až pøijde vá&scaron; èas, tak budete mít schopnost tento dar pøijmout a to i v pøípadì, že se tomu budete snažit klást
sebevìt&scaron;í odpor! Jediné co mùžete udìlat je otevøít své srdce a øíct &bdquo;Ano&ldquo; v&scaron;em
zku&scaron;enostem, které budou pøicházet. Nechte dik&scaron;u udìlat zbytek. Univerzum zareaguje s perfektním
naèasováním.
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