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"Babaji néhány lényeges megfigyelést mondott el a világ jövőjére nézve. A kavargással teli jelen csak

véres forradalom árán fog megváltozni; és a béke csak azután tér vissza, hogy a forradalom már

elérte a tetőpontját. Az utórezgést -ami totális lesz, egyik ország sem ússza meg, akár kicsi akár nagy.

Néhány közülük teljesen elpusztul, nyomot sem hagyva létezéséről; de a népesség 3-5% és 25%-a

között ettől  megkímélődik és túléli.  A pusztulás földrengések, áradások, balesetek, ütközések és

háborúk által  következik be.  A pusztító elemek (amikre idáig Sri  Babaji  felügyelt)  már el  lettek

engedve, hogy betöltsék a legszörnyűbb szerepüket; de nem lesznek hatással viszont azokra, akik a

kiválasztott istenségükhöz imádkoznak."

 

 

Babaji  egy  korábbi  földi  léte  Yogananda  könyvéből  ismert  számunkra,  melynek  címe  "Egy  jógi



önéletrajza".

 

 

Babaji korunkbeli tevékenységéről pedig itt olvashattok:  www.rebirthla.com/babaji.html

Jobb oldalt található a "Stories About Babaji and Other Modern Miracles" című könyv 10 fejezete, ami

egyfajta modern Yogananda.
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KÁLI és DURGA, a Kreatív Démonpusztító :)

 

 

"Az előző jóslatára hivatkozva Sri Babaji megjövendölte, hogy a forradalom (mint egy aratás) totális

lesz és a világ egyik végétől a másikig fog érni. A forradalom növekvő ütemű lesz, ám egyszer eléri a

tetőpontját.  Nem korlátozódik országokra,  hanem elnyeli  az egész világot,  benne a nagy és kis

országokat  egyaránt.  Az  emberek  manapság  teli  vannak  gyötrelemmel  és  boldogtalansággal.  A

gyötrelem és boldogtalanság nem csak a szegényekre jellemző, hanem a gazdag embereket is érinti;

Mindenki szenved a (pénzügyi) bonyodalmaktól, bajoktól és boldogtalanságtól. Az országok vezetői

serényen védelmezik a pozícióikat és teljesen figyelmen kívül hagyják az embereik szükségét és

érdekét.  Ezek  a  vezetők  félrevezetik  a  népet.  Teljes  bizonytalanság  van.  Nincs  biztonság  sem

személyre, sem pedig tulajdonra nézve. Most képződnek az új vezetők, hogy felváltsák a korrupt

vezetőket, visszaállítsák a jogokat, a valódi rendet, és hogy békét hozzanak."

 

 

"Mostanra már a démoni befolyások bekebelezték az embereket. Ember ember ellen fog harcolni, és

el  is  pusztítják  egymást.  Először  a  pusztítás  megy majd  végbe,  aztán egy nyugalom,  és  végül

beköszönt  a  béke.  Néhány  ország  teljesen  romba dől.  Az  ima lesz  az  egyedüli  menedék  és  a

megmentő a pusztítással szemben. El kell felejteni a múltat és a jövőt, meg kell szüntetni minden más

gondolatot, és e helyett imádkozni kell az elme és a lélek teljes koncentrációjával, Istenbe vetett

teljes hittel. Kántáld, hogy OM NAMA SIVAYA, ezzel le tudod győzni a halált. Semmi gonosz befolyás

nem fog soha közeledbe érni, ha tiszta szívvel és elmével imádkozol, teljes hittel és koncentrációval."

KÁLI Anya, Az Élesváltó Igazság :)



 

 

 

 

 

Shri Babaji további Tanításai (a NETen)...
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Az előző bejegyzések a "Babaji's Teachings"-ből lettek szó szerint fordítva, ami egy feljegyzéssorozat

Babaji  Heirakan-i  beszédeiről  (1979-84-ig).  Angol  nyelven,  PDF  formában  letölthető  innen:  

http://www.babaji.net/teachings-pdf.htm

 

A  l é n y e g ü k e t  n a g y j á b ó l  f e l v á z o l v a  e z e n  a z  o l d a l o n  t a l á l j á t o k :  

http://www.sribabaji.org/portal/staticpages/index.php?page=teach

 

Az egész portál pedig Istenien összegzi az összes Babaji-hoz kapcsolódó információt,  fotót,  saját



élményt, satöbbi! (Kattints a képre!) ->

 

 

 

A következő  bejegyzésekben viszont  azokra  a  tudományos,  vagy  felettébb  hiteles  és  racionális

Tényszerűségekre  hívnám  fel  a  figyelmet,  amelyek  alátámasztják  Babaji-t  a  nyugatípusú  elme

számára. Ezek a csekkolható információk rendkívüli ébresztőerővel hatnak a tudatra. Gyakorlatilag

Napfény az Emberiségnek.

 

 

 

 

 

Fényportál
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Képzeljétek  el,  a  héten  kijött  a  könyv"em"  a  nyomdából,  a  végleges,  fizikai  formába



belemanifesztálódva!  :)

 

Azért nem tartom teljesen az enyémnek, mert amikor megjelent az elmémben, én úgy emléxem, ott

sem voltam...

Babaji  mondta egyszer (Teachings Of Babaji)  a nyugati  tanítványoknak, hogy Ő mindig a hívein

keresztül dolgozik. Azokkal tud, akik feladva egójukat, teljesen átadják Neki magukat. Ilyen módon a

hívők mindig spontán módon tapasztalják egy-egy dolog létrejöttét. Na ezt tapasztaltam én is, vicc...

 

 

Magáról A KÖNYVről röviden:

- ez egy Különleges Könyv! - nem is könyv igazán...

- egyik ember sem fogja ugyanazt olvasni!

- sőt, egy ember kétszeri nekifutásra sem fogja ugyanazt olvasni! :)

- mindenki a saját sztorijával találkozik benne!

 

*és nem utolsó sorban én, mint ember, gyorsan nem is vállalok érte felelősséget, mert a "Könyvnek",

mint Eszköznek lehetnek mellékhatásai!!! majd a kommenteket ide kérem :)

 

 

Tehát a "Könyv" maga inkább egy eszköz, egy Portál. Igen, ennél jobb szót még nem találtam, mert...



hogyan fejeznél ki egy olyan dolgot, amit kinyitsz egy meglévő állapotodban, és garantáltan egy

másik állapotba kerülve zársz be? Hála Istennek a második állapot az sokkal jobb, mert tisztább,

szárazabb, biztonságosabb érzés. Nem csak testi szinten. Mindhárom világban: testi, szellemi/érzelmi

és lelki szinten egyaránt.

 

 

"De Mi ez a portál? Mi ez a Könyv?

Egyszerű, nagyon egyszerű...ez ismét egy egyszerű emlékeztető...

egy "adatátvitel", közvetítés, magán a közvetítésen túlról, hogy EMLÉKEZZ...

és újra egyesülj az univerzális szülőenergia tudatosságával."

- Babaji: SACRED MESSAGES For the Parents of the World

 

Szóval ez az a Könvy. Egy emlékeztető, amellyel az elméd és a tudatod visszakerül az alap, örömmel

(és nem szenvedéssel) teli állapotába.

 

Ez a könyv - helyesebben portál - a Legigazabb módon szól Istenről. Viccesen, és kertelés nélkül!

 

A címe: ÓM NAMÁ SIVÁYA (csaxanszkritül...:). Mikor átadtam a három első szerencsésnek, tetszett

nekik, nagyon örültek, csak első kósza belelapozásra kicsit töménynek (vagy semmilyennek?) találták,

ezért igazolódott bennem az a kezdeti elhatározás, hogy végül 2 könyv lesz: az 1ik azért, hogy

magyarázza a másikat.



 

Sőt, igazándiból legelőször csak a 'körítést' írtam volna, aztán bevillant, hogy inkább a Lényeget!!! -

na ez csodálatos pillanat volt... :)

 

Ez a "másik" könyv, a 'rávezető' pedig frappánsan ezzel a bloggal egyenlő, amit olvasol - végül

szintén ki lesz adva 3D-be is, a ti kommentjeitekkel! ;)

 

Már csak hab a tortán, gondolom, hogy ez lesz az Indiai (Haidakhani) utam blogja is :) (Szeptembertől,

képekkel, videókkal dokumentálva !-)

 

 

 

Univerzális történet
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Az Univerzum létezése olyan, mint egyetlen hatalmas történet - egy végtelen oldalú regény. Ezen

belül az egyéni életünk pedig egy mondat, egy ponttal a végén. (((Csak már elfelejtetted, miről is

beszéltél a legelején...:))) Ez a mondat végi pont egy fordulópont (Bindu – A köztes lét titka), ami

tartalmazza a teremtés összes aspektusát, értelmét és energiáját. Ezen a ponton áthaladva az egyén

mindig megéli  a  Tudatosságot,  találkozik  Istennel.  Ilyenkor,  csodálattal  eltelve Teremtője iránt  -

rendszerint meg is fogadja még az anyaméhben, hogy többé nem kerül a kusza szövegek, az anyagi

világ hatásai alá, és csakis a Csoda felé törekszik. Aztán amikor kidugja a fejét, a zord, szenvedéssel

teli, Istentelen világba, joggal sír föl. Neee, már megint ez az anyagi világ…! Menet közben mégis

belekeveredik, belegabalyodik az összevisszaságba, majd meg fullad. Egész élete során szenved a

viszontagságoktól és viszontalanságoktól, s ha nincs lelki ereje, elbukik… Pont. Ez így van sajnos.

Ez az egész egy történet, melyben minden pont tartalmazza az egészet/teljességet, amibe visszatér

az aktuális mondat, aztán kiárad a következő mondat. Lényegében ez az a ‘reinkarnációs játék’. J A

jelen világban a szöveg-elésünk pedig úgy néz ki, hogy mindenki mondja/kiabálja/üvöltözi a magáét

és csak kevesek éneklik/zengik Isten dicsőségét, ami a legcsodálatosabb szépség és élvezet.  Az

emberek így mindaddig kudarcra és egymás hülyeségére vannak utalva, amíg egy Hang nem kezd

lüktetni mindenki szívében és lelkében. Ha ez bekövetkezik, akkor eljön a Tökéletes harmónia.

 

Az ॐ नम: िशवाय ez a végső Hang.

 

 

 

A Nagy Döbb :)

 



2008.06.18. 13:31 Ajey

 

Kezdetben volt a szó :) Ma már ezt mondják a tudósok is! Ahogy egyre közelebb jutnak a NagyBumm-

hoz, az Univerzum kiáradásának dinamikáját elemezve már azt mondják, ez az egész folyamat sokkal

inkább hasonlít egy kozmikus gondolathoz...! Nem elképesztő?? Az egész kezdeti hirtelen tágulás, és

benne az anyagosodás + az áramlások, ahogy egyre közelebbről nézzük, már egyáltalán nem hasonlít

többé egy kaotikus robbanás mintájára!!! És ezt a kis tudósaink mondják, ahogy egyre pontosabb

képet sikerül kapniuk a kezdetekről... sőt, igazából már felfedeztek egy nem túl lineáris reflexiót is,

ahogy a tágulás 'visszapattan' ugye, kezdünk zsugorodni, mint az ember 30 év után... :) Ez pedig nem

mást jelent, mint a természetben (és a történelemben) mindenhol tapasztalható ciklikus fejlődést. Hát

nem csodálatos? :) De.

 

És ezt a yógik meg lelétforgatagozzák! :))) lol. Hehhe, akkor vayon mi lehet ezentúl??*

 

 

Aki egyébként ezt a hanggal teremtést Tényként még mindig nem tudja elfogadni, az nézze meg ezt a

videót, és döbbenjen le:

https://youtu.be/05Io6lop3mk

 

 



 

 

 

 

 

döbb.

 

 

Épp ez a hangja a teremtésnek: döbb. :) Az egész egy nagy döbbenet..! :))) Azt mondják, Shiva a

mridangáján dobolva teremti az univerzumot, miközben táncol. Ez az egész jelképes is, meg nem is. A

teremtés  valóban táncra  perdítő  élmény,  az  univerzum összhangja  pedig  valóban az  "Óm".  Ha

összeadjuk az összes világban hallható hangot a légyzümmögéstől az atomrobbanásig, az pontosan

kiadja az Om-ot.

Ha  van  egy  kis  szaktudásod,  próbáld  ki  pl.  a  vincsesztereden  található  összes  zenéddel  és

hanganyagoddal!  Ha  veszteség  nélkül  összesűríted,  akkor  megkapod  azt  a  hangot,  amire

koncentrálva  elérheted  a  teljes  lelki  elégedettséget.  Mennyivel  egyszerűbb,  mint  kiskanállal

végigmenni az egész univerzumon... :)

 

 

Ha meg nincs szaktudásod, akkor meg menj fel éjszaka Budapest fölé egy hegyre, és fülelj! :) A város



zaja  egy  roppant  tömény  morajlásba  olvad.  Pont  mint  amikor  zajlik  a  jég.  Ez  a  kozmikus

háttérsugárzás is,  ami a tévén jön, ha nincs adás...  Ugyanez zajlik az agyadban, millió gondolat

formájában.  Ami  közül  amúgy  egy  sem  igazán  a  tiéd,  mind  csak  a  kozmikus  /  társadalmi

háttérsugárzás :) Egy áramlás. Az egész tested születésed óta egy nagy kavargó áramlás. Nincs

7évnél idősebb sejted.

 

*És ezt a yógik meg lelétforgatagozzák! :))) lol. Hehhe, akkor vayon mi lehet ezentúl??

 

 

Minőségbeli különbségű lét? Ahol nem mennyiség, hanem MINŐSÉG van? Sűrű, tömény, intenzív,

egyszerű csönd? Az örök változás és változatosság?

Hát kábé, de hiába...

 

Tapasztalat kell!!!

Méghozzá rögtön! Te is Meditálj a Nagy Döbbön... ;)

 

 

 

ÓM NAMÁ SIVÁYA!



 

 

 

Kneel B4 Your GOD!

 

2008.06.20. 03:13 Ajey

 

 

 

Hogy a vincsid Összhangja jobban kiadja az Om-ot :), valamint a teremtés soxínűsége érdekében:

 

Mexületett a 3CD-s "Kneel B4 Your GOD!" című album! Az egész Sívának felajánlva készült, Karma

Yóga gyanánt! :-) Az alábbi linken hallgathatjátok, illetve le is tölthetitek!

http://tinyw.in/mDBV 

Az 'zen(e)mesékhez' tartoznak illusztrációk is :-)

 

Az egész 3-as felosztásban készült, a 3 létsík/világ alapján:

 

 



BHUR

 

Az első a durva fizikai test világa, hát ebben a szerzeményben meg is jelenik annak minden öröme és

fájdalma, a természet(e) soxínű dinamizmusával... az egészet a teremtés áhitata hatja át, hogy azért

a durva formális testünkben se legyünk túl el-veszettek, és hogy a felsőbbrendű ízre emlékeztessen!

 

 

BHUVA

 

A második világ az érzelmeké/gondolatoké. El is szabadultak az érzelmek, gondolatok rendesen... :)

Kissé szabadabb, légiesebb, kötetlenebb lett, mint a Bhur. Úgy is mondhatnám, formabontóbb :) de

mégis összefügg egy magasabb dimenzióban. Ezt a részt a belsőnkben tapasztalhatjuk leginkább,

érzelmeinkben úszva, gondolatainkba kapaszkodva. Egyre erősebb, felemelő (emlékeztető) érzelmek;

valamint észérves, ütős, magvas tanácsok jellemzik - korunk Gurujaitól!

 

A Bhuvá-hoz készült egy YouTube videó-összeállítás is - mert tulajdonképen a nagy része ezek közül

lett összeválogatva:  http://tinyw.in/KIk9

 

 

SWAHA



 

A harmadik (lelki) világ portálja/zenéje pedig szavakkal már nem megfogható. Bár az elején és a

végén mégis van egy-egy intró/outró, amit nagy jógik mondanak az Egészről... :) Hát, soxerencsét! Az

egész egy nagy ááááálom...! :) Illetve kábé az a csúszós mezsgye, mikor már majdnem alszol, de még

tudatos vagy... Hagyd magad elúszni, és mint pici cseppet eggyé válni a kozmikus Lét-Tudat-Üdv

Óceánnal! )

 

 

Ezek összhangja lenne tehát a "Kneel B4 Your GOD!" mix. Mindenképpen itt a helye, segítségével

többdimenzióssá válik az Adás! ;)

 

 

ShivaSweets

 

Az alkotás hevében és gyönyörében született  mégegy "Síva-Cukorkás" gyűjtemény, a számomra

borzasztóan  édes-kedves  Ízekből.  Ez  már  a  tudattorta  krémjének/habjának  a  tetején  lévő

marcipáncseresznye...  :)

 

ShivaSweets

 



 

 

Na ennyi elég is az ízelítőkből,  úgyis mindenkinek a saját tapasztalata és élménye számít;  amit

szeretném is, ha idekommenteznétek: 'Neked milyen élményeid fűződnek a zen(e)mesékhez?' :)

 

 

A Gayatri Mantra - az album koncepció mantrája...

(A Védák anyja)

 

Om Bhur Bhuvah Svah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yonah Prachodayat

 

Om. Mindhárom világban, a földiben, az asztrálisban és az égiben;

Meditáljunk a fényes isteni napon, ami mindannyiunkat beragyog.

Táplálja az aranyló fény az értelmünket, és vezessen utunkon a szent helyre.



 

A tapasztalat összes birodalmában 'Az' a lényegi természet, a fénylő létezés az Egyetlen imádni való.

Tapasztalja  meg  minden  élőlény  a  finom  és  meditatív  értelmén  keresztül  a  megvilágosodott

tudatosság erőteljes ragyogását!

 

"A Gayatri Mantra éneklése megtisztítja az éneklőt."

 

illetve

 

"A Gayatri Mantra hallgatása megtisztítja a hallgatót."

 

:)

 

Ajey ·  http://www.babaji.hu 2008.07.27. 22:40:10

 

Nagyon érdekesnek találom, hogy sokminden most esik le számomra is a zenékkel kapcsolatban,

hogy mennyire  kifejező  és  kerek  lett  ez  az  egész,  mert  sokminden (a  java  része)  bizony nem

szándékosan,  hanem  'magától'  rezgett  össze  a  zenemesékben.  Mintha  az  egészet  nem  is  én

csináltam volna, hanem csak úgy megnyilvánult rajtam keresztül, mert én végig passzív voltam, csak

hagytam,  hogy  kifejlődjön.  Igazából  a  Karma  Yóga  pont  ezt  jelenti:  kötődés  nélküli  önfeledt



tevékenység, azaz hogy nem vágyunk a tetteink gyümölcseire,  csak 'just 4 fun'...  Ha az ember

Istenért cselexik, akkor történnek ezek a jó dolgok. Bármit (akár 'rosszat') tegyünk is, mindig tartsuk

az elménkben az Óm Namá Siváyá-t! Hatására lazább és kedvezőbb lesz minden körülmény, nem

érezzük a világ súlyát a vállunkon!

 

 

Védikus Teremtés

 

2008.06.25. 16:03 Ajey

 

Nnnna :-)

 

Most, hogy már 'tudjuk', hogyan keletkezett ez az anyagi világ; lassacskán érdeklődhetünk afelől is,

hogy minek. :) Sőt aztán meg hogy hogyan lehet tőle mexabadulni... :)))

 

Ez a kedves és természetes igény abból jön, hogy igen, látjuk, hogy ez sok, de tudjuk, hogy nem

Minden. Előbb-utóbb az értelmes élőlény el kezd érdeklődni eredete felől és arról, ami, Aki az egész

mögött van!

 

"A teremtés védikus leírása egy tökéletes, örök világban létező, mindenható lénnyel kezdődik, akiből

saját  vágyának  köszönhetően  árad  ki  az  anyagi  világ.  Bár  a  létrehozott  természet  látszólag



mechanikusan működik, hátterében mindig ott áll a legfelsőbb intelligencia.

 

A  materialista  tudósok  csak  az  anyagi  természet  reakcióit  tudják  megfigyelni,  anélkül  hogy

megértenék,  milyen  irányítás  rejlik  mögöttük,  ahogyan  a  gyermek  is  látja  az  elektromosság

működését, de nem tud az erőmű mérnökéről.

 

Az anyagi világ megalkotása során először az anyagi elemek és az univerzumok létrehozása zajlik le

(elsődleges  teremtés),  majd  pedig  az  élőlények  előre  megtervezett  formáinak  megjelenítése

(másodlagos teremtés). Bár a teremtés egészének terve már előzetesen létezik a legfelsőbb lényben,

a  világmindenség  létrehozása  mégis  többszörös  közvetítésen  keresztül  történik,  az  embernél

magasabb rendű lények közreműködésével. Az indiai szakrális kozmológia szerint gömbfelépítésű

univerzumunk  kupolájának  felsőbb  régióiban  félisteni  lények  élnek.  Közülük  néhányan  azzal  a

különleges  képességgel  rendelkeznek,  hogy  maguktól  eltérő  típusú,  egyszerűbb  élőlényeknek  is

életet tudnak adni. A világegyetem alacsonyabb szintjein elhelyezkedő bolygókat ezek az ősnemzők

népesítik be. Az élőlények keletkezési folyamata tehát többszintű, lefelé haladó, és az egyszerűsödés

irányába mutat.  A leszármazás e lépcsőzetes leírását egyes szerzők devolúciónak, mások inverz

evolúciónak nevezik. A testek különböző típusait transzcendens* tudatszikrák – lelkek – foglalják el, és

teszik így őket élővé. Fontos alapelve a védikus magyarázatnak az is, hogy a teremtés nem egyszeri

esemény,  hanem  az  univerzum  megjelenése  és  pusztulása  ciklikusan,  végtelen  körforgásban

ismétlődő folyamat. (...)

 

Ám  létezik  egy  másik,  megnyilvánulatlan  természet  is,  amely  ehhez  a  megnyilvánult  és

megnyilvánulatlan anyaghoz képest örök és transzcendentális. Ez a legfelsőbb világ, ami sohasem

semmisül  meg,  s  még  akkor  is  megőrzi  eredeti  létét,  amikor  ebben  a  világban  már  minden



megsemmisült.

 

A transzcendens szféra a védikus írások szerint nem mentes a formáktól és a változatosságtól –

azonban az anyagi lét átmenetiségével szemben az ottani lelki lények és formák állandóak. Ahogy

Isten maga egy személyiséggel rendelkező lény, úgy minden más élőlény is örök személyiséggel

rendelkezik.  Ezt  az  alábbi  módon erősíti  meg a  legfelsőbb személyként  elfogadott  Srí  Krisna  a

Bhagavad-gítában:

 

Nem volt olyan idő, amikor Én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te és ezek a királyok is; a jövőben

sem fog megszűnni életünk.

 

Teremtményei azonban nem egyenlőek vele: míg ő korlátlan, mindenki más képességei korlátozottak.

Krisna társaságában végtelen számú tőle származó élőlény él, akiket állandó, örömteli tevékenység

jellemez. Tetteik célja a Legfelsőbb Személy odaadással teli szolgálata. Isten és a hívei vég nélkül

játszanak,  változatos  és  élvezetes  kedvtelésekben  vesznek  részt.  E  lelki  birodalom  lényei  és

jelenségei azonban számunkra jelenleg láthatatlanok és érzékelhetetlenek, mert egy anyagtalan világ

részei,  amely messze túl  van univerzumunk határain.  Az elméjükben megtisztult  bölcsek viszont

képesek arra, hogy meditáció útján már ebben a világban élve is tapasztalatot szerezzenek a lelki

világ eseményeiről. A lelki tapasztalatnak ezt a szentírások példáiban, és a vaisnava szentek által is

megerősített  formáját  a  középkorban  élt  vaisnava  szent  és  tanító,  Rúpa  Gószvámí  vaidusa-

pratyáksának, érzékfeletti tapasztalatnak nevezi.

Miközben Krisna örök társaival együtt végtelen boldogságot tapasztal lelki otthonában, csodálatos

energiái révén megteremti az anyagból álló, alacsonyabb rendű világot is.



 

...a kozmikus univerzum, minden hozzá tartozó dologgal együtt nem más, mint az Úr kiterjedése

különféle energiái révén, mert felfoghatatlan energiáival az Úr indítja el a teremtett megnyilvánulás

működését  és  visszahatásait.  Az  Ő  energiájából  jöttek  létre,  az  Ő  energiáján  nyugszanak,  s  a

megsemmisülés után Benne oldódnak fel.

 

A természet energiát jelent. Amint energiáról beszélünk, érdeklődnünk kell ennek az energiának a

forrása iránt is. Például, ha elektromos áramról beszélünk, el kell fogadnod az eredetét, a villamos

erőművet is. Hogyan tagadhatnád ezt? Az elektromosság nem automatikusan érkezik hozzánk. Ehhez

hasonlóan a természet sem automatikusan működik; Krisna irányítása alatt áll."

 

Hoppá!!! Naés hogy jön akkor ehhez a szabad akarat?? :)

 

"Az embernek szabadságában áll Isten felé - vagy Tőle elfordulnia." -Yogananda

A trükk abban áll, hogyha el is fordulunk tőle, még mindig az Ő energiájából táplálkozunk, mert tőle

függetlenül nem létezik élet. De hála Istennek ezt is ki lehet próbálni. Mert az Igazi Szeretet nem

ragaszkodik, mégcsak nem is kötexik, hanem Szabadságot ad.


