
Uit een Skype verbinding van Bhagavan met Chinese 
Dikshagevers 
 
Vraag: Bhagavan wilt U ons Uw visie vertellen wat er gaat gebeuren 
tussen nu en het jaar 2012.  
 
Bhagavan:  Het jaar 2012 zal een verandering in de waarneming teweeg 
brengen. In 2012 komt er een verandering van energie die niet van mij komt, 
het is een natuurlijk proces. Want weet je, de aarde, de zon, en het centrum 
van de melkweg zullen op één lijn komen te liggen. Wanneer dat gebeurt zal 
er een enorme verandering van energie optreden. We zullen van deze 
energie gebruik maken om een grote verandering in de waarneming van de 
mensen te bewerkstelligen.  
 
We zullen een eind maken aan de vervreemding die bestaat tussen de 
mensen. Op dit moment voelen we ons afgescheiden, maar dat zal 
verdwijnen wanneer we van de energie gebruik gaan maken. Hoe? Doordat 
veel mensen in een hogere staat van bewustzijn zullen komen, en de anderen 
op een natuurlijke wijze zullen volgen. We hoeven niet met de hele mensheid 
te werken, dat hoeven we niet te doen.  
 
Dan volgt een passage die op de Chinezen gericht is, en dan gaat hij verder: 
 
Bedenk dat China welvarend is, en spiritueel ontwikkeld, wat voor een 
combinatie is dat? Wat zal dat betekenen voor onze planeet? In India staat 
een tempel, een erg oude tempel. In de toren van die tempel staat de hele 
geschiedenis van de wereld in een code beschreven. Daar staat dat voor het 
Gouden Tijdperk begint, het de gele mensen zullen zijn. In die tijd wisten de 
mensen nog niets van China. Maar wij hebben altijd geweten dat het China is. 
Ze zijn precies op schema. China zal tevoorschijn komen, en dan zal het 
Gouden Tijdperk aanbreken. Het is zo verbazingwekkend, dat ondanks dat 
het een communistisch land is, zoveel veranderingen zullen plaats vinden. 
Het inzicht van de mensen zal op een natuurlijke wijze veranderen, en 
niemand kan het tegenhouden. 
 
Kijk bijvoorbeeld eens hoe snel de Berlijnse Muur viel. Ongeveer 60.000 
Duitsers wandelden naar Hongarije om de president te ontmoeten. Mensen 
werden doodgeschoten. Bewakers vroegen aan de lokale commandant of ze 
mochten schieten, en ze vroegen om meer troepen. De commandant zei, 
“Wacht even, ik zal het aan de president vragen, en de president zei, Wacht 
even op orders, en hij nam contact op met de Sovjet ambassadeur, en de 
Sovjet ambassadeur zei, “Wacht” en hij nam contact op met Gorbachov, en 
Gorbachov beantwoorde zijn telefoontje niet. Hij luisterde wel, maar gaf geen 
antwoord. Dus kon de ambassadeur geen bevelen doorgeven, dus kon de 
president geen bevelen geven, dus kon de commandant geen bevelen geven, 
en omdat de bewakers geen bevelen kregen, lieten ze de mensen de grens 
passeren. 
 
De vraag is “Hoe kregen de mensen dit voor elkaar”. Wat vreemd was het dat 
ze naar de heuvels kwamen, en de grens overstaken. Op welk punt handelde 



de commandant niet, en vroeg om advies aan een hogere autoriteit? En 
gorbachov antwoordde niet. Veel later zei Gorbachov dat hij in democratie 
gelooft. Er gebeurde iets met hem. 
 
Tijdens de koude oorlog waren er ontmoetingen tussen Reagan en 
Gorbachov. Tijdens die ontmoetingen was Tony Robbins aanwezig, een 
vriend van mij, die veel doet voor de Oneness Beweging. Hij vroeg aan 
Gorbachov; “Op welk moment veranderde bij U het inzicht”? want beide 
vochten met elkaar als honden. Reagan zei; “Jouw land is de staat van het 
kwaad”, en Gorbachov zei; Nee, jouw land is de staat van het kwaad. 
Plotseling stond Gorbachov op en begon op en neer te lopen, en toen zei 
Reagan tegen hem; Gorbi, laten we de deur op kier zetten. Gorbachov 
vertelde dit aan Tony Robbins, en Tonny Robbins vertelde het aan mij. 
Gorbachov zei; “Op dat moment gebeurde er iets in mijn hoofd, en hij dacht; 
“Deze man kan ik vertrouwen”. In de maanden daarna verdween de Koude 
Oorlog. Zo kunnen mensen en dingen veranderen.  
 
Er zal in 2012 een geweldige hoeveelheid energie over ons worden uitgestort, 
veel meer dan in 1989, en het inzicht van de mensen zal veranderen. Het kan 
voor velerlei doeleinden gebruikt worden. Onze doelstelling is spirituele groei, 
zodat we een betere mens krijgen, zodat we een einde kunnen maken aan de 
vervreemding waarin de mensen nu leven. We zullen intiem met elkaar 
omgaan, er zal intimiteit ontstaan tussen man en vrouw, tussen ouders en 
kinderen. Er moet intimiteit zijn tussen vrienden onder elkaar, tussen de 
regering en het volk. We moeten Eenheid ervaren. We zullen 
afgescheidenheid overstijgen, ook de afgescheidenheid tussen landen. Het 
zal barbaars aanvoelen om te zeggen; Ik ben een Indier”, of “Ik ben Pakistani. 
Het zal barbaars aanvoelen om te zeggen; “Ik ben Hindu” of “Ik ben Christen”.  
Alle verschillen zullen naar de achtergrond verdwijnen, en we zullen Eenheid 
ervaren. Dat komt omdat mensen hun ware natuur gaan ervaren, en deze 
ware naruur bestaat uit Eenheid. Dat is wat er gaat gebeuren, en we moeten 
helpen bij dat proces.  



Skype bijeenkomst met Bhagavan. Denver, Colorado - 11 januari 
2010. 
 
Video (deel 1): http://www.vimeo.com/8684440 
Video (deel 2): http://www.vimeo.com/8682707 
 
Opmerking: Bhagavan sprak tot een groep mensen die een  Oneness 
Experience weekend bijwoonden, een weekend waarop 126 nieuwe 
Dikshagevers werden geïnitieerd. 
 

  
Vraag: Eerst waren er weinig Diksha-gevers en een relatief veel groter 
aantal Diksha-ontvangers. Door de nieuwe opleiding zullen we binnen 
kort veel Dikshagevers hebben en relatief weinig ontvangers. Hoe 
moeten we hierop reageren Bhagavan? Hoe moeten we onze 
bijeenkomsten structureren om in te spelen op de nieuwe situatie? We 
hebben begrepen dat er in 2012 voor Dikshagevers speciale Diksha’s 
komen om aan elkaar te geven. Hoe moeten we doorgaan vanaf nu tot in 
2012? 
 
Bhagavan: Wanneer we een groot aantal Dikshagevers hebben, dan zullen 
we nieuwe programma’s introduceren, en kunnen we het proces van 2012 
versnellen. Als dat zou kunnen gebeuren…..dat zou wel het mooiste zijn wat 
we kunnen bedenken. Laten we hopen dat dát zal gaan gebeuren. We zijn er 
klaar voor om alle programma’s daarvoor te maken, en we zullen jullie dan 
heel spoedig daarin trainen. Laten we hopen dat dit zal gaan gebeuren. 
 
Vraag: Bhagavan, We zien 2012 niet slechts als een datum, maar meer 
als een wonder, en omdat het een wonder is, kunnen we er persoonlijk 
mee in aanraking komen. Hoe versterken we onze relatie met dat 
wonder, en maakt het deel uit van ons leven op niveau van ervaring? 
Velen van ons hebben een theoretisch begrip ten aanzien van 2012, 
maar zouden graag willen dat het een levendig iets wordt in hun lichaam 
en hun hart. Hoe kunnen we een relatie aangaan met dat wonder, op een 
manier dat het direct voordeel oplevert voor anderen en de mensheid op 
dit moment. En ook Bhagavan, wat is de relatie met de ster Moolam en 
het wonder voor zowel 2012 als voor Diksha.  
 
Bhagavan: 2012 Staat helemaal in het teken van het neerdalen van het 
Goddelijke en het opstijgen van de mens. De ster Moolam  vertegenwoordigt 
het neerdalen. Iedere keer wanneer we op één lijn staan met de ster Moolam, 
dan gebeurt deze wijze van neerdalen. Het is net zoiets als de 
seizoenswisselingen. We hebben de winter, de lente, de zomer en de herfst. 
Op gelijke wijze is dit het seizoen waarin we veel van de Goddelijke genade 
gaan genieten, en dat seizoen zal heel erg lang duren. Dus het neerdalen 
staat op het punt van beginnen. Het werkelijke punt van begin is in de tweede 
helft van 2011, en hoeven we dus niet te wachten tot 2012. Heel 
waarschijnlijk vanaf juni 2011 kunnen we het neerdalen gaan voelen. 
Degenen die regelmatig Diksha ontvangen zullen beter zijn afgestemd op die 
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neerdaling van het Goddelijke. Wanneer het Goddelijke in je neerdaalt, dan 
betekent dat, dat je opstijgt naar een hoger niveau van bewustzijn.  
 
Diksha is het gereedschap dat dit mogelijk maakt. Je zult ervaren wanneer de 
neerdaling is begonnen. Je moet Diksha hebben ontvangen om ermee in 
aanraking te komen. Als dat zo is, dan is het de gemakkelijkste weg om er 
mee in aanraking te komen, om je God in een menselijke vorm voor te stellen. 
In plaats van alleen maar simpel “God” te zeggen, kunnen Christenen zich 
God voorstellen als Jezus Christus, de Boeddhisten kunnen zich God 
voorstellen als Heer Boeddha, of wat dan ook. Het is goed om Je God in een 
menselijke vorm voor te stellen, en ook in een vorm waarmee je gemakkelijk 
een relatie kunt opbouwen, zoals bijvoorbeeld de vorm van je vader, je 
moeder, broer of zus. Dat soort van relaties die er al bestaan. Dan moet je 
met God omgaan als met je echte aardse vader. Niet zoals met iemand die 
ver weg is, maar zoals je omgaat met je vader of moeder, je broer of zus hier 
op aarde. Dat is de manier hoe je met God moet omgaan. Wanneer dat 
gebeurt, en God en jij komen heel dicht bij elkaar, onvoorstelbaar dicht, dan 
kun je Diksha geven, en letterlijk de problemen van mensen oplossen. Dat is 
de manier waarop we de mensen gaan helpen.  
 
Je hoeft je met dit alles niet te veel bezig te houden, want als het zover is zal 
het aan je gegeven worden. Je zult het zelf ervaren. Een heel klein beetje 
begeleiding is voldoende als de neerdaling begint, en jij opstijgt. Het is heel 
eenvoudig, en je zult weten hoe je het moet doen. Laten we vooral op Diksha 
gefocust blijven, en dan heb ik het vermoeden dat het wel eens eerder kan 
komen dan we verwachten. Als we een soort tijdstraject voor ogen hebben, 
als waar jij over sprak, dan kan het wel eens gebeuren dat alles plaats vindt 
vóór de te verwachten tijd.  
 
Vraag: Bhagavan, wat is de relatie die bestaat tussen de staat van 
Verlichting en het waarnemen van “De werkelijkheid zoals die is”, en het 
proces van Godrealisatie. Sommige van ons hebben het proces van het 
neerdalen van God al ervaren, en zouden meer duidelijkheid daarover 
willen. Hoe kunnen we in contact met Goddelijke Wezens komen om het 
proces van ontwaken te bespoedigen, en helemaal in één lijn te komen 
met de ondersteunende energieën van 2012. Wat is precies het 
neerdalen van het Goddelijke, en het daaraan gerelateerde fenomeen 
van Godrealisatie. Kunt U ons helpen om ons hier doorheen te leiden.  
 
Bhagavan: Een deel van het antwoord heb ik al gegeven bij het 
beantwoorden van de vorige vraag. Verlichting en Godrealisatie zijn twee 
verschillende dingen. Een verlicht persoon hoeft niet Godrealisatie te ervaren, 
en iemand die Godrealisatie heeft ontvangen, hoeft niet verlicht te zijn. Maar 
er zijn mensen zie zowel verlicht zijn en ook de toestand van Godrealisatie 
ervaren. Zo iemand was bijvoorbeeld Ramana Maharishi. Hij was een 
klassiek voorbeeld van iemand die verlicht was, en ook God in zichzelf had 
gerealiseerd. Wat we verwachten in 2012, is dat veel mensen zowel verlicht 
zullen zijn, alsook Godrealisatie zullen ervaren. Dat is het meest 
waarschijnlijke dat zal gaan gebeuren, omdat dit een essentiële eigenschap 
van God is. God en de mens zullen steeds dichter bij elkaar komen. Heel lang 



geleden zijn ze ook heel dicht bijeen geweest. Als dat nu opnieuw gebeurt, 
dan kunnen we spreken van de terugkeer van het Paradijs. 
 
De beste manier waarop je het wonder wakker kunt maken is; om in plaats 
van het woord God te gebruiken, je een bekend beeld van God voor te 
stellen, iets dat ik je al eerder heb verteld. 
 
In ons centrum hier in Neman, was een jongentje dat een bad wilde nemen. 
Het water was erg koud, en hij schreeuwde; God, God, maak het water warm. 
Maar er gebeurde niets. Toen begon hij te schreeuwen; “Vader van me, maak 
dit water warm” en op dat moment werd het water warm. Op het moment dat 
hij met God kon omgaan als met zijn vader, toen trad de verandering in. Maar 
toen hij; God, God zei, toe gebeurde er niets. 
 
De truc is dus; om met God om te gaan als met een bekende. Je zult merken 
dat hij spoedig op je reageert vanuit een andere sfeer. Al heel wat mensen 
beoefenen dit, en ik denk als jij ermee begint, het kan gaan gebeuren in de 
komende maanden.   
 
 
. 
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Skype bijeenkomst met Bhagavan. Olten, Zwitserland 1-23-10 
 
Video Link: http://vimeo.com/8945611 
  
Vraag: Bhagavan, Zwitserland is een neutraal land, en omdat het wereldwijde 
hoofdkwartier van het Rode Kruis er is gevestigd, speelt Zwitserland vaak een 
bemiddelende rol tussen landen die met elkaar in onmin leven. Vertelt U ons 
a.u.b. wat de specifieke rol van Zwitserland is, en wat de specifieke taken van 
de Dikshagevers zijn. Heeft U nog specifieke oefeningen voor ons voor dit jaar, 
en voor de tijd vanaf 2010 t/m 2012.  
 
Bhagavan: Ik heb dikwijls gezegd dat verschillende landen op onze planeet, 
verschillende gebieden van de hersenen vertegenwoordigen. Afrika bij voorbeeld, 
vertegenwoordigt de emotionele kant van de hersenen, en Duitsland 
vertegenwoordigt ordelijkheid in de hersenen. Het gebied rond Jeruzalem 
vertegenwoordigt het gebied dat met Godrealisatie te maken heeft. Zwitserland 
speelt zeker een speciale rol op het gebied waar we het over hebben. Zwitserland zal 
waarschijnlijk veel harmonie brengen op onze planeet. Maar wat gebeurt er als er 
meer Dikshagevers opstaan in Zwitserland, en ze in een hogere staat van bewustzijn 
komen? Zwitserland kan dan meer harmonie in de wereld brengen. Als de Duitsers in 
een hogere staat van bewustzijn komen, dan zal er meer ordelijkheid ontstaan. 
Wanneer meer mensen in het Midden Oosten in een hogere staat van bewustzijn 
komen, dan zal dat meer Godrealisatie tot gevolg hebben. India bij voorbeeld, kan 
meer “Ontwaken” tot stand brengen. Op die manier zal het werken. Zwitserland met 
zijn historische route uit het verleden, zal zeker veel zegeningen ontvangen. Ik denk 
niet dat dit zich alleen tot Zwitserland zal beperken, maar voelbaar zal zijn in de hele 
wereld. Dat is de bijdrage die Zwitserland gaat geven. We hoeven daar geen 
speciale oefeningen of sadana’s voor te doen. Laten we kijken naar iedere 
willekeurige Dikshagever die werkt aan “Ontwaken”. Dezelfde procedure zal worden 
gebruikt, maar het effect op onze planeet zal anders zijn. Het zal heel natuurlijk 
geschieden. We zijn niet gefocust op speciale oefeningen. Dat zal de bijdrage zijn 
van jullie staat van bewustzijn. Het zal heel natuurlijk gebeuren. Mijn antwoord zal 
kort zijn, omdat we weinig tijd hebben. Later kom ik waarschijnlijk op dit alles nog 
terug. Zullen we naar de tweede vraag gaan?      
 
Vraag: Bhagavan, in de level 1 en 2 cursussen hebben we geleerd dat we alles 
kunnen bereiken dat we willen, door de toepassing van “Intentie en moeite 
doen” en dat we daarna moeten wachten op de genade die tot ons komt. 
Anderzijds heeft U ons verschillende malen de methode van moeiteloze moeite 
geleerd met daarbij het voorbeeld van de slang en het touw. We hebben moeite 
om deze twee brokjes onderwijs met elkaar te verenigen. Hoe weten we dat we 
genoeg moeite hebben gedaan, en we kunnen wachten tot de genade komt 
opdagen? Wat gaat er mis als we de genade moeten missen. Geef ons meer 
helderheid hierover.  
 
Uitleg: Dharma wordt veelal vertaald als “Plicht”. Een mooie vertaling van 
Dharma is; “Datgene doen waarvoor je in de wieg bent gelegd” 
  
 Bhagavan: Dat heeft te maken met twee soorten mensen. Zij die wereldlijke 
problemen willen oplossen, en zij die willen ontwaken. We zouden zelfs kunnen 
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zeggen dat er een Dharma is voor mensen die niet verlicht zijn, en er een Dharma is 
voor mensen die wel verlicht zijn. Niet verlichte en verlichte mensen beleven elk een 
verschillende soort Dharma, ondanks dat men gefocust kan zijn op welvaart, 
vervulling van wensen en een bijdrage aan iets wil leveren. Eerst is de focus gericht 
op welvaart, we maken van een nieuw bewustzijn gebruik om een grotere welvaart te 
scheppen. Dan willen we onze wensen tot vervulling brengen, bij voorbeeld de wens 
om de man of vrouw waar we graag mee willen trouwen te krijgen, of wat dan ook. 
Dan richt je je focus op relaties, en je bijdrage die je daaraan kunt toevoegen. 
Uiteindelijk verschuift je aandacht naar “Ontwaken”. 
 
Het onderricht van moeiteloze moeite richt zich op de innerlijke wereld van hen die 
op zoek zijn naar “Ontwaken”. Het andere onderricht, dat van “Intentie – moeite – 
genade” is gericht op de uiterlijke wereld, op het bereiken van succes in de wereld. 
Veronderstel dat je voldoende welvaart wilt hebben, wat we dan zeggen is; “Heb de 
intentie, doe de moeite om je doel te bereiken, en dan zal de genade het van je 
overnemen. Dit gaat zuiver over uiterlijke dingen, niet over je innerlijke wereld. 
Wanneer je een intentie hebt, en je hebt er voldoende moeite in gestoken, en de 
genade wil maar niet komen, dan betekent dat, dat je je niet hebt overgegeven aan 
het Goddelijke.  Je moet eerst je uiterste best doen, zonder moeite zal de genade 
niet komen. Bovendien moet de intentie heel erg sterk zijn. Dat is punt één, een 
sterke intentie, en dan komt de moeite. Je moet kunnen zeggen; “Dit is alles wat ik 
kan doen, ik geef het op, ik kan er echt niets meer aan toevoegen. Help me Heer, of 
welke vorm van God je wilt aanroepen, neem het van me over en help me”. Het moet 
een echte vorm van overgave zijn, en niet een goedkope vorm daarvan. Je moet je 
realiseren dat je werkelijk al dat mogelijk is hebt gedaan, en dat je aan het einde van 
je krachten bent. Als voorbeeld zou je je kunnen indenken dat je met een vliegtuig 
aan het neerstorten bent. Je hebt de intentie om er veilig vanaf te komen, en je doet 
een poging om op het strand te landen. Wat je daarna alleen maar kunt doen is; “Om 
je volledig over te geven”. Dan zal de genade je te hulp komen als een wonder. Ik 
heb wel eens een piloot ontmoet, waarvan het vliegtuig in brand was gevlogen. Het 
was een gevechtsvliegtuig, of zoiets. Het vliegtuig had moeten exploderen, maar gek 
genoeg gebeurde dat niet. De man maakte een perfecte landing, en was helemaal 
ongedeerd. Terwijl hij in de problemen zat zei hij; “Heer Jezus, red me”. Hij deed dat 
omdat hij Christen was. Waarschijnlijk was zijn gebed heel sterk. Dat zijn momenten 
waarop je de dingen uit handen moet geven, wanneer je in de gaten hebt dat jijzelf 
niets meer kunt doen. Maar zolang je zelf nog iets kunt doen, dan moet je doorgaan, 
dan moet je niet naar hulp uitkijken die van God moet komen. Alleen wanneer je op 
het punt bent aangekomen dat je zelf niets meer kunt doen, dan moet je bidden en 
om hulp vragen. Dan zal er ongetwijfeld genade voor je zijn.  
 
Vraag; Bhagavan, hoe komt het dat we hebben vergeten dat we God zijn. Hoe 
kan het kleine IK tot ontwikkeling komen, en maken dat we ons afgescheiden 
voelen.  
  
Bhagavan: Daar schijnt een Goddelijk plan aan ten grondslag te liggen. We kunnen 
veilig aannemen dat “In den beginne” de mens ontwaakt was, verlicht was, en dat hij 
niet het gevoel van afgescheidenheid kende. Zelfs nu nog hebben kleine kinderen 
van twee tot drie jaar nog niet het gevoel van afgescheidenheid. Pas na die leeftijd 
ontstaat dat gevoel. Misschien ligt er een Goddelijk plan aan ten grondslag. Wat 
gebeurt er precies wanneer we “Kijken”? Dan kunnen we niet “Horen”, en wanneer 
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we “Horen” dan kunnen we niet “Kijken”. Wanneer we iets “Proeven”, dan kunnen we 
niet “Voelen” door aanraking, en wanneer we iets “Voelen” door aanraking, dan 
“Proeven” we niets.       
 
De zintuigen functioneren volkomen onafhankelijk van elkaar, maar de onderlinge 
coördinatie gaat zo snel, dat het lijkt alsof ze op hetzelfde moment functioneren. Dat 
schept de illusie van afgescheidenheid. Wat er gebeurt in het proces van ontwaken, 
is dat de coördinatie wat trager wordt. Op het moment dat de coördinatie een beetje 
trager is, is het IK verdwenen. Dat betekent dat het gevoel van afgescheidenheid is 
verdwenen. Wat overblijft is Oneness (Eenheid). 
 
Oneness betekent niet dat je EEN met iets wordt. Dat is het van geen kanten. Er is 
alleen maar EENHEID, en dat is alles. Wat we nu proberen te bereiken is dat 
wanneer we Diksha geven of ontvangen, en we gericht zijn op “Ontwaken”, we de 
coördinatie tussen de zintuigen proberen te vertragen. Wanneer zoiets gebeurt 
gedurende de tijd van ongeveer zeven minuten, dan zul je nooit meer terugvallen in 
je oude situatie. Dan is het “Over en uit”, en dat is wat we beogen. Waarschijnlijk is 
de mens van oorsprong gemaakt zonder die coördinatie van de zintuigen, en zal hij 
zich EEN hebben gevoeld. Zonder die coördinatie zou er geen beschaving zijn 
geweest, en zouden we nog in het Stenen Tijdperk hebben geleefd. Misschien heeft 
Moeder Natuur of God een ander plan met ons gehad, en is het coördinatie systeem 
ontstaan. Toen ontstond het gevoel van afgescheidenheid, toen het IK, en toen de 
strijd om het bestaan. Alles kreeg zijn geschiedenis, landen, volkeren, en culturen. 
De wetenschap en technologie bouwden onze huidige wereld op. Nu is waarschijnlijk 
de tijd aangebroken om de afgescheidenheid achter ons te laten.     
 
We kunnen het gevoel van IK achter ons laten omdat we al een grote beschaving 
hebben opgebouwd met computers, en misschien zal nu zonder een IK of een EGO 
de mensheid zich continu ontwikkelen. Misschien zal dat in 2012 gebeuren, het 
vertragen van het coördinatie systeem, waardoor we allen zullen ontwaken. Het is nu 
in jullie handen, jullie ontvangen of geven Diksha. Het geven van Diksha is krachtiger 
dan het ontvangen ervan. Dat moet je goed beseffen. Denk aan het simpele 
voorbeeld van de televisieontvanger, de dvd-speler en het stopcontact. 
 
De televisieontvanger kan worden gezien als je bewustzijn. , en de geest als de dvd-
speler. De elektriciteit die uit het stopcontact komt is de Diksha. In de dvd-speler, de 
geest, kun je ieder onderricht in stoppen. Het onderricht van Christus, van Boeddha 
of Allah, of welk prachtig onderricht je maar wilt kiezen. Het is helemaal aan jou, het 
is jouw dvd-speler, en jij mag erin stoppen wat je wilt. En dan schakel je de Diksha-
energie in, de elektriciteit. Dan speelt de dvd-speler af wat er in de geest van de 
Dikshagever of de Diksha-ontvanger zit.  
 
Met een Boeddhistische dvd krijg je een Boeddhistische vorm van verlichting, met 
een Christelijk onderricht krijg je een Christelijke vorm van verlichting. Met een 
Islamitisch onderricht krijg je een Islamitische realisatie. Er is geen onderscheid. 
Diksha werkt ook in Zwitserland op een neutrale wijze. Het kiest voor geen enkele 
partij. Jij steekt de dvd in de speler, en de Diksha-energie  geeft je een spirituele 
ervaring. Dat is alles. Ergens zul je ervaren dat de dingen wat trager gaan verlopen.  
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Bij sommige mensen zullen de ogen een beetje onafhankelijk van elkaar gaan 
bewegen. Als we beelden van ze maken voor en na het proces van ontwaken, dan 
zien we dat de ogen ietsjes onafhankelijk van elkaar bewegen. Dat komt doordat de 
coördinatie vertraagd is. Het is een neurobiologisch fenomeen. Als dat zich 
permanent voordoet, dan is er vrede. Voordat dit verschijnsel zich voordoet, kun je in 
een prachtige staat van bewustzijn verkeren, maar die kan komen en gaan. Maar 
wanneer dat verschijnsel met de ogen optreedt, dan kun je niet meer terugvallen. Dat 
is het antwoord op de vraag.    
  
Vraag: Bhagavan, in de conferentie met Texas Dallas van 12 december zei U; 
“De ENE verschijnt als “Velen”, we zeggen niet dat de ENE “Velen” wordt. Kunt 
U ons het concrete verschil uitleggen tussen “Verschijnt” en “Wordt”. Wat is 
precies het verschil tussen “Verschijnen” en “Worden”? Hoe drukt dat verschil 
zich uit in menselijke wezens en in het ontstaan van het Universum en onze 
aarde?  
  
Bhagavan: Zoals je nu bent, voel je je afgescheiden van de ander. Je bent 
afgescheiden van die muur en van die pilaar, en van die deur daar. De ene familie is 
afgescheiden van de andere familie. Nu is het verbazingwekkend dat op het moment 
dat de coördinatie van de waarneming wordt vertraagd, je onmiddellijk ervaart dat je 
niet bent afgescheiden van de ander, en dat je in feite de ander bent. Dat wil niet 
zeggen dat je de muur wordt, of de boom. Wat er gebeurt, en wat ik nu zeg is een 
brokje onderricht, degene die observeert IS het geobserveerde. Dat betekent dat er 
geen “Mij” en geen “Ik” meer is. Wat er is, is de pilaar, de deur, de muur, en alles wat 
in de ruimte aanwezig is. Dit alles definieert jou. In die zin bestaat alleen het andere. 
De enige manier om dit uit te drukken is door te zeggen dat wat “JIJ” bent, is de hall 
waarin je zit, de pilaren die je ziet, en de mensen om je heen. Al dat andere definieert 
“JOU”. In die zin bestaat alleen “Het andere”. JIJ als “Ik” bestaat niet. Alles wat je ziet 
dat ben JIJ. Ogenblikkelijk is het gevoel van afgescheidenheid verdwenen.   
 
Daar staat een muur, daar is een deur, daar is de hall, daar zijn de mensen, ze 
waren van jou afgescheiden. Onmiddellijk is dat gevoel van afgescheidenheid 
verdwenen. Alles wat is, is EEN. 
 
De pilaar verschilt niet van de deur. Het deed zich alleen maar vóór alsof de deur 
was afgescheiden van de pilaar, maar de waarheid is dat er geen afgescheidenheid 
bestaat. Het komt door die vertraging in de coördinatie van de zintuigen dat die illusie 
verdwijnt.  
 
Maar er is een andere toestand van Eenheid. Wanneer het vuur van Kundalini meer 
en meer opvlamt, dan zul je uiteindelijk voelen dat JIJ de muur bent. Jij zult dat 
voelen.  Jij zult de muur worden. Als er een dier aan je voorbij loopt, dan zul je 
ervaren dat jij het dier bent dat ademt. Dat is een “Super staat”. Wij richten ons niet 
op die “Super staat”. Wij richten ons op een eenvoudig “Ontwaken”. Op een simpele 
verlichting, waarbij JIJ er niet meer bent. Alles wat er is, is er alleen maar. Dat is de 
Eenheid waarover we spreken. Dan bestaat er geen illusie meer van 
afgescheidenheid, die illusie is verdwenen. Het was een spelletje dat de hersenen 
met je speelden. De hersenen haalden een truc met je uit. Het was een foefje van de 
hersenen die je lieten geloven dat je afgescheiden was, maar dat is niet de 
werkelijkheid. We gaan in latere Skype-bijeenkomsten dieper op deze materie in.   



Bhagavan over de dialoog met God. 
 
Uit een Skype bijeenkomst met Italië. 
 
Bhagavan, in een vorige Skype conferentie heb ik van U begrepen dat; 
als we de kracht van Diksha willen laten toenemen, het nodig is om de 
dialoog met het Goddelijke in ons te verbeteren. Kunt U ons iets meer 
daarover vertellen. 
 
Op de eerste plaats moet je jouw idee van God kunnen omzetten in een 
menselijke vorm, God als Vader of als Moeder, als Broer of Zus, als Vriend of 
Leraar, of wat dan ook, en dan moet je tot Hem/Haar spreken op dezelfde 
manier als je spreekt tot je vader enz. De manier waarop je met je vader 
omgaat is van mens tot mens verschillend. Maar toch is dat de manier hoe je 
met God moet spreken. Je moet proberen om een gesprek met Hem/Haar 
aan te gaan, en dan zul je na verloop van tijd merken dat er antwoorden in je 
opkomen in de vorm van gedachten. Dat kunnen ook inzichten of 
“Toevalligheden” zijn, en als je veel geluk hebt, dan kun je zelfs een stem 
horen. Dat kan soms de stem van je eigen vader zijn, en als je God ziet in de 
vorm van een Moeder, dan kan God tot je spreken met de stem van je eigen 
moeder. Om te beginnen moet je je dan voorstellen dat God je Moeder is, en 
dat Ze naar je luistert. Als je het gesprek gaande houdt, en er aan gewend 
raakt, dan langzamerhand……aanvankelijk kun je de antwoorden niet horen, 
je zult wel merken dat je gebeden verhoord worden, en dan beetje bij beetje, 
als de dialoog steeds beter wordt, zul je de antwoorden krijgen. Dat vereist 
een klein beetje arbeid en wat moeite.  
 
Dat is wat mystici doen. Het is mijn overtuiging dat veel mensen zo’n soort 
mysticus kunnen worden, en een gesprek met het Goddelijke kunnen 
aangaan. Probeer het, en zie wat er gebeurt. Ik zal mijn zegen voor dit project 
aan je geven, misschien gaat het gebeuren. 
 
Onderstaande link verwijst naar de video van de Skypeverbinding. 
http://vimeo.com/8581567 

http://rs6.net/tn.jsp?et=1102927442547&s=707&e=001cea7yxVthF7IwVoluYpcYD32Yeu3ZZUyrvPCBeruGX0P-aCiCTKv6JcwbObDbCGdDS-edjW6XrDq322NL26vKpcdId1jXnZ8WzOIbjE9wbPTHN1Nf6pneA==


Bhagavan over de veranderingen die komen. 
 
Vraag tijdens een Skypeverbinding met Bhagavan: Het lijkt er op dat de 
verandering in bewustzijn gebeurt zonder dat mensen daaraan 
meewerken, en dat het de taak van Dikshagevers is om de stroom van 
Genade op gang te houden, en op die manier het proces te versnellen. 
Hoe ziet U deze overgang naar een nieuwe werkelijkheid. Kunt U wat 
ingaan op die  gedachten van mij.  
 
Bhagavan: Wat er gebeurt zonder de inmenging van de mens, is een 
energieverandering. Het is niet een bewustzijnsverandering, maar een 
energieverandering, die de mensen moeten gebruiken om een 
bewustzijnsverandering tot stand te brengen. Een verandering in bewustzijn 
zal niet vanuit zichzelf tot stand komen. . Wat er aan de hand is, is een 
energieverandering. Zoiets als in 1989. Wat er toen gebeurde was ook een 
energieverandering, die de Oost Berlijners in staat stelde de Berlijnse Muur te 
laten vallen, en het Communisme te verjagen. 
 
Je moet er moeite insteken. We moeten er voor zorgen zelf echt te ontwaken 
om van deze energie gebruik te kunnen maken. Dat is nodig om een 
verandering tot stand te brengen in het bewustzijn van de mensheid. Dat is 
weer nodig om een verandering te bewerkstelligen in de menselijke 
waarneming.  
 
We zullen zien dat deze veranderingen gaan plaats vinden in het jaar 2011, 
maar dramatische veranderingen zullen alleen plaats vinden in het jaar 2012. 
Vanaf dan zullen mensen dingen anders gaan bekijken. Neem als voorbeeld 
een man en een vrouw die aan het ruzie maken zijn. Als gevolg van de 
verandering van energie, en de verandering van bewustzijn waaraan jullie 
werken, zal de ruzie heel grappig en plezierig voor ze lijken. Laten we 
aannemen dat je man je ergens van beschuldigd, of dat je vrouw je zit te 
treiteren, in plaats verdriet te ervaren zal alles heel anders lijken. Dat brengt 
de verandering in waarneming teweeg. Het zal een plezierige ervaring 
worden.  
 
En dat zal niet het enige zijn. Mensen die van elkaar gescheiden waren, 
zullen niet langer gescheiden zijn. Ze zullen voelen dat IK en de ANDER 
hetzelfde zijn. Dat is niet een denkbeeld, het is niet een gedachte. Ze zullen 
echt zien dat ze “De ander” zijn. En als de ander ontroerd is, zullen ze zelf 
ook ontroerd zijn. Ze kunnen zelfs heel lichamelijk getroffen worden. 
Sommige mensen kunnen in zo’n extreme toestand komen, dat wanneer 
iemand geslagen wordt, de kwetsuren op hun eigen lichaam zichtbaar 
worden. Sommigen kunnen in een enkel geval in die toestand komen. Tot die 
hoogte kunnen mensen geraakt worden, en wat er zal gebeuren is dat iedere 
scheidslijn zal verdwijnen. Net zoals de scheiding in jezelf, in onszelf, 
verdwijnt, zo zal ook die scheidslijn verdwijnen. Dan zal het conflict binnen het 
individu en tussen de verschillende gedachten in jezelf verdwijnen. Daardoor 
zullen sociale groepen nader tot elkaar komen. Uiteindelijk zullen landen 
nader tot elkaar komen, en we zullen als één enkele Moeder Aarde 
functioneren. Vaak zullen we over onszelf spreken als “Bewoners van deze 



Aarde” en niet meer onszelf zien als Indiërs, Amerikanen of Chinezen. Deze 
laatste dingen zullen ons barbaars in de oren klinken, en ze zullen op een 
natuurlijke wijze verdwijnen, zoals alle illusies zullen verdwijnen. Conflicten 
zullen verdwijnen, en met de conflicten het lijden.  
 
Dit zal gebeuren, en je zult je ook heel dicht bij God voelen. Het is niet zo dat 
God iemand is die in de “Hoge Hemel” is, en dat je Hem/Haar niet kunt 
waarnemen. Je zult spoedig ontdekken dat God en jij gemakkelijk met elkaar 
kunnen communiceren, en dat niet alleen, je zult ontdekken dat God je 
Hoogste Zelf is. Met andere woorden, naar mate we meer opschuiven naar 
2012, zullen we ontdekken dat God, of hoe we het willen noemen, en de 
mens één zullen worden. Dat is de reis die we maken. Maar voor het zover is 
zullen we aan de slag moeten gaan. We kunnen niet rustig bij de pakken 
neerzitten. Diksha is een belangrijk werktuig, en we moeten Dikshagever 
worden, en we moeten blijven groeien. Het belang van deze bijeenkomsten is 
dat je sneller kunt groeien.  
 
 
  
 

 

  

 

  
 



Bhagavan over uiterlijke integriteit. 
 
Vraag: Op de teleconferentie met Noord Amerika van zondag 
jongstleden sprak U over bewust zijn van je lichaam, over innerlijke en 
uiterlijke integriteit. Wilt U ons wat meer vertellen over uiterlijke 
integriteit. Wat is hiervan de waarde voor onze groei wanneer we het 
beoefenen, en hoe het verschilt van het alleen maar uitspreken wat we 
denken en voelen op een bepaald moment 
 
Bhagavan: Uiterlijke integriteit is een heel krachtig stuk gereedschap, dat we 
heel voorzichtig moeten hanteren. Het is niet zoiets als; “De waarheid 
spreken”, maar het is het spreken waarheid zonder ook maar enige angst te 
voelen. Nu kan dat niet altijd even verstandig zijn, en in dat geval adviseren 
we je niet het pad van uiterlijk integriteit te volgen. Maar als je uiterlijke 
integriteit toepast, dan blijkt het een opmerkelijk krachtig stuk gereedschap te 
zijn, maar ook een heel gevaarlijk iets als je niet goed bent voorbereid.   
 
Ik geef je vaak het voorbeeld; “Als je niet verlicht bent, gedraag je dan niet 
alsof je dat wel bent”. Als je niet een Mahatma Gandhi bent, gedraag je dan 
niet zo. Ik heb je vaak uitgelegd dat wanneer bij Mahatma Gandhi de Britse 
kogels hem om de oren floten, hij nooit geraakt werd. En dan vertel ik er altijd 
achteraan, dat als jij je gedraagt als Gandhi, word je door de eerste de beste 
kogel getroffen. Dat komt omdat jouw angst de kogel zal aantrekken. Je moet 
je niet gedragen als iemand die moed en kracht heeft, als dat niet het geval is. 
 
Ik vertel je een verhaal uit India. Er was iemand die kwam op onze cursus en 
leerde over uiterlijke integriteit. Maar hij vergat de strategische waarschuwing 
die we hem gaven om dat niet te gebruiken voordat hij de moed had het toe te 
passen. En bovendien moet je niet slechts spreken over feiten, maar vanuit je 
innerlijke drijfveer. Je moet gebruik maken van wat je van binnen hebt 
ontdekt, en het dan uitspreken. Nu stapte deze man het kantoor van zijn baas 
binnen en zei tegen hem; “Baas, ik mag je niet. En de baas zei; “Dat is prima, 
maar kijk uit, want je bent een oplichter”, en je bent bovendien de weg een 
beetje kwijt. De man zei toen; “Ik weet van al de corrupte zaakjes die je hebt 
gedaan”, en de baas zei; “Hou daarover op” Maar de man zei toen; “Ik ben 
ook corrupt, ik ben ook corrupt”, en de baas ontsloeg hem ter plekke.  
  
De man kwam met een van de dasa’s in gesprek over de dingen die hij had 
geleerd. Wat heb je me in godsnaam geleerd? Ik dacht er veel kracht zat in 
wat ik weet, en nu heb ik mijn baan verloren. We verbeterde zijn inzicht. 
Kracht is niet hetzelfde als “Waarheid”. Het moet van binnenuit komen, en als 
je dan de moed hebt, dan moet je het uitspreken. Voor de meeste mensen is: 
“Waarheid” alleen maar een concept (idee), en dan moet je je mond houden. 
We verbeterde zijn inzicht, en ongeveer vier weken later had hij een nieuwe 
baan in Dubai, en het gaat hen goed. 
  

Je kunt alleen maar het gewicht dragen dat in je vermogen ligt. Je moet niet 
boven je capaciteiten proberen uit te stijgen. In welke mate kun je 
waarheidlievend zijn, zonder geraakt te worden. Als je het niet aankunt, doe 



het dan niet. Als je het aankunt, dan moet je het doen, maar dan moet het ook 
van binnenuit komen.  
  
Als het wordt toegepast vanuit een diepe innerlijke overtuiging, dan is het 
verbazingwekkend sterk, omdat de geest is gestopt met dagdromen. Altijd 
maar spelen met concepten, emoties opbouwen, gedachten opbouwen, het is 
een machine die niet gestopt kan worden. De geest is steeds maar weer 
bezig met dingen in elkaar te zetten. Veel dingen waarvan je overtuigd bent, 
zijn door de geest in elkaar geknutseld. Er is geen waarheid in te vinden, niet 
iets dat op feiten is gebaseerd. Wanneer je innerlijke integriteit beoefent, dan 
komt dat mechanisme langzaam tot rust, en wordt de geest heel erg stil. 
Alleen maar als je over die kracht beschikt, mag je uiterlijke integriteit 
beoefenen. In alle andere gevallen moet je het laten.   
  

  

 



Bhagavan in een Skypeverbinding met Nieuw Zeeland 
 
Bhagavan, wat is de relatie tussen Waarheid, Integriteit en Bewustzijn. 
 
De waarheid bestaat uit dingen die statisch zijn, zoiets als “Ik ben dit, Ik ben 
dat”. Dus het is een bevroren beeld van innerlijke integriteit. Daar tegenover is 
innerlijke integriteit iets heel levendigs, zoiets als een bewegend beeld. Als je 
aan “Waarheid” denkt, dan moet je dat voorstellen als een plaatje gemaakt 
met een fotocamera. Als je waarneemt wat er binnen in je gaande is, dan is 
dat innerlijke integriteit. Het geeft je een beeld van moment tot moment. Het is 
niet statisch, het kan heel levendig zijn als de beelden van een video. Je kunt 
dus in contact komen met de bewegingen van de geest. Op dat moment 
spreken we van innerlijke integriteit. Op dat moment kan er geen verwarring 
zijn ten opzichte van jezelf door te zeggen “Ik ben dit, Ik ben dat” Wat je dan 
zult zeggen is waar.  
 
Bewustzijn is, als je dieper en dieper afdaalt in innerlijke integriteit. Je 
verwacht helemaal niets. Je wacht niet op wat dan ook. Je veroordeelt niets. 
Je benoemt de dingen niet met de labeltjes “Dit is goed, Dat is fout”. Het 
proces van de dingen een naam geven stopt. Als dat proces stopt, dan kan de 
geest niet meer functioneren. Het probleem is dat je zegt; “Dit is jaloezie, ja 
jaloezie is slecht, ik moet denken dat ik jaloers ben, ik zal moeten 
veranderen”. Zoals ik al herhaaldelijk heb gezegd, er is niet zoiets waar je 
naar toe kunt gaan, er is niets dat bereikt moet worden. De vraag is alleen; 
“Kun je bewust worden van wat er gaande is?” Wat er gebeurt is volledig 
onbelangrijk, omdat je er geen controle over hebt. Het is een deel van het 
collectieve bewustzijn, en dat lijkt op een geweldige oceaan waarin golven 
stijgen en dalen. Je hebt er dus geen controle over. Iemand in Peking kan 
over iets spreken, en kan daarmee jou heel goed beïnvloeden in Auckland, of 
waar dan ook. . We zijn allemaal verbonden met elkaar, en jij hebt geen 
enkele controle over dat proces. Je bent meer een sub-systeem, een individu, 
dat een onderdeel is van een groter systeem. Je hebt dus geen enkele 
controle over wat er gebeurt, Het enige dat je kunt doen is; “Bewust zijn wat 
er gebeurt”. Als je bewust bent, op dat moment ben je ontwaakt. Op dat 
moment ben je verlicht. Als je het op het volgende moment verliest, dan is het 
voorbij.  
 
Besef dat het komt en weer gaat, en als je groeit in bewustzijn, worden de 
perioden van bewustzijn steeds langer, en als het alsmaar groeit, dan is het 
waarschijnlijk dat het er continu is. Dus wat gebeurt er als een verlicht mens 
wellustige gedachten heeft. Wat er dan gebeurt is dat hij er niet het labeltje 
“Wellustig” aanhangt, noch dat hij zich ermee bemoeit, noch dat hij het afwijst, 
hij kijkt er alleen maar naar, dat is alles. Er naar kijken is bewust worden. Er 
naar kijken is “Wakker worden”. Dat is alles. Als je je verbeeld dat je dat doet, 
dan wil je anders zijn, maar er is niets waar je naar toe kunt. Je kunt alleen 
maar waarnemen, dat is alles. Maar er zal een moment komen  waarin het 
hele Universum levendig wordt, en dat we verhuizen naar een hogere staat 
van bewustzijn, zelfs de fysieke materie, maar dat is natuurlijk iets dat in de 
toekomst gaat gebeuren. Dus je moet niet proberen ergens anders naar toe te 
gaan, dat is de fout die je keer op keer maakt. Je denkt dat er iets is waar je 



het kunt bereiken. Er is alleen maar het “Nergens” waar je naar toe kunt gaan. 
Je kunt alleen maar blijven waar je bent. Daarom zeg ik steeds maar weer; 
“De eerste stap is ook de laatste” Er bestaat geen tweede stap. 
 
Dus je bent bezorgd over de inhoud van je geest, Er is geen noodzaak om 
bezorgd te zijn. Je zorgen maken om de inhoud, dat is het probleem. Je denkt 
“Oh mijn God, mijn geest is zo verschrikkelijk, dit gebeurt er, en dat gebeurt 
er”. Dat is het probleem, er bestaat geen probleem wat betreft het hebben van 
gedachten. Er bestaat alleen maar de zorg van jou om je gedachten. Die 
gedachten zijn er gewoon en jij kunt daar niets aan doen, dat is alles. De 
vraag is dus; Ben je bewust dat je moet stoppen met je iets kwalijk te nemen? 
Ik kan daar nog veel meer over vertellen, maar dan wordt het weer een nieuw 
concept (idee) en kun je in de volgende val tuimelen. Daarom wil ik je nu 
zeggen; “De inhoud van de geest is niet belangrijk, en je kunt nergens naar 
toe om te ontsnappen” Wees je bewust van de inhoud. Dat is alles, dat is 
bewustzijn. In de toekomst zal ik hier dieper op ingaan tijdens Skype-
bijeenkomsten, maar dat is afhankelijk van hoe jullie met dit soort 
vraagstukken omgaan, en wat je vragen zullen zijn. Ik zal je steeds verder 
helpen.     
   
 

 

 

.  

 

 

 



Skype bijeenkomst met Bhagavan. Forest Row, U.K. 17 januari, 
2010 
 
Video Link: http://www.youtube.com/watch?v=zpsNGjkcYtU 
 
 
Vraag: We zien de hele wereld als één familie reageren op de 
aardbevingsramp in Haïti. Wat kunnen we als Dikshagevers doen om de 
mensen in Haïti, en mensen in vergelijkbare situaties, te helpen? 
 
Bhagavan: Wat je kunt doen is: neem de kaart van Haïti vóór je, en ook wat 
beelden van de ramp, en geef Diksha via de kaart en de beelden. Je zult 
ontdekken dat dit een bepaalde vorm van troost aan de mensen in Haïti geeft, 
en dat ze heel goed hun trauma’s achter zich kunnen laten.  
 
Wij hebben dat gedaan toen Gujarat in India werd getroffen door een 
vergelijkbare ramp, en we boekten hele goede resultaten. Als je dat doet, zul 
je merken, dat niet alleen de trauma’s verzachten, maar dat het ook een 
goede invloed heeft op de toename van de materiële welvaart in Haïti. 
Hoewel jullie ver verwijderd leven van het rampgebied, kun je het toch doen. 
Het is een klein beetje extra arbeid, maar je zult zien dat het heel goed werkt. 
Je hoeft alleen maar een verstandelijke weerstand te overwinnen die je 
influistert; “Hoe kan zoiets nou werken”. Maar als je van start gaat, en het 
doet, dan zul je merken dat het in de praktijk werkt. Dat is hoe jullie vanaf 
jullie plek in de wereld kunnen helpen.   
 
Vraag 2: Nu het aantal Dikshagevers zo sterk toeneemt, hoe kunnen we 
de belangstelling voor het ontvangen van Diksha doen toenemen? Door 
met onze vrienden erover te praten, door lezingen te geven, door 
artikelen te schrijven? 
 
(het eerste deel van het antwoord was niet te verstaan, als gevolg van 
een slechte geluidsverbinding). 
 
Bhagavan: ....................verlichting als het ooit gaat gebeuren. Maar we 
hebben al een aantal mensen, die het al vóór 2012 bereikt hebben. De 
meesten van hen zijn Indiërs, en spreken geen Engels. Dat is het probleem. 
We hopen enkele mensen te krijgen die wèl Engels spreken. Maar er zijn ook 
Westerlingen die ontwaakt zijn. Twee dagen geleden kwamen we in contact 
met een Westerling, die volledig ontwaakt is. Het is een Nederlander, en 
binnen enkele dagen zullen we een interview met hem op onze webstek 
zetten. We zullen binnenkort meer van deze interviews publiceren, van 
mensen die de overstap naar verlichting gemaakt hebben.  
 
Het luisteren naar deze mensen kan een geweldige hulp betekenen, niet 
alleen voor je persoonlijke groei, maar hun boodschap aan de mensheid luidt: 
“Het is mogelijk om te ontwaken, om verlicht te worden”. Ik denk zelfs dat het 
nu al op de webstek staat. Dingen gaan steeds meer in een versnelling 
komen. Spoedig zullen we meer en meer van deze mensen hebben. Het 
concrete voorbeeld dat we hier hebben, is een man die hier naar toekwam, en 
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waarmee we een interview konden maken. Zoals gezegd; “Hij komt uit 
Nederland”.  
 
Link to experiences (ervaringen): 
http://www.onenessuniversity.org/HTML/experiences.html 
 
Ik denk dat dit soort interviews bij jullie op televisie zullen verschijnen, maar 
ze worden zeker op onze webstek gezet. Misschien wordt hij geïnterviewd, en 
worden er artikelen over hem geschreven. Wanneer men in contact komt met 
een normale Westerling die ontwaakt is, dan zal de belangstelling 
automatisch groeien. Dan komt het wonder in een versnelling. Ik denk dat we 
dit omslagpunt nu heel snel naderen. Misschien morgen, of overmorgen, kun 
je de video zien op onze webstek.  
 
Vraag: Kunt U ons zijn naam geven? 
 
Bhagavan: Zijn naam is Edwin, hij komt uit Nederland, en is piloot van 
beroep. 
 
Vraag 3: In een tijd van snelle verandering, in een tijd zoals we die nu 
meemaken, wat voor plannen kunnen we maken voor de tijd na 2012? 
Kunt U iets vertellen over voeding en andere onmisbare zaken die we 
dagelijks nodig hebben? Het gaat hier over zaken die zowel vóór als ná 
2012 spelen. 
 
Bhagavan: Over zaken die na 2012 spelen, gaan we pas praten ná 2012, en 
niet ervoor. Dingen zullen namelijk drastisch veranderen. 2012 Is niet 
vergelijkbaar met welk jaar dan ook. Tussen 1989 en 2012 ligt een periode 
van 23 jaar. Ondanks dat, spreken we toch alleen maar over 2012. In die 23 
jaar zijn er heel wat rampen gebeurd. Het lijkt er niet op dat er iets bijzonders 
aan het gebeuren is. We hebben de laatste 23 jaar genoeg rampen 
meegemaakt, maar toch liggen we op koers naar 2012. Dat speciale jaar 
betekent de afsluiting van wat in al die jaren is gebeurd. We zitten nog midden 
in de crisis, die in 1989 begonnen is.  
 
Zowel positieve als negatieve dingen gebeuren er op dit ogenblik. We 
noemen dat; “Twee tijdperken die met elkaar samenvallen”, en we spreken 
dan ook wel over; “Sunjavella”, hetgeen betekent; “Tussen zonsopgang en 
zonsondergang”. Voor het ene tijdperk is het zonsondergang, en voor het 
andere tijdperk zonsopgang. We zitten deels in de energie van 2012, en voor 
een ander deel niet. Wat er gebeurd is in Haïti, is een deel van dat proces.   
 
We hebben de vragen snel beantwoord, zodat we nu wat langer kunnen 
mediteren, en wel gedurende 6 minuten. We moeten het meditatiegedeelte 
wat langer maken, als we wakker gaan worden.  

http://www.onenessuniversity.org/HTML/experiences.html


Bhagavan in een Skypeverbinding met Nieuw Zeeland 
 
Vraag. Tijdens de recente Wereld Klimaatsvergadering is Kopenhagen is 
het duidelijk geworden dat vele grondoorzaken buiten beschouwing zijn 
gelaten, speciaal wat de rol van het voedsel in deze problematiek betreft. 
Als voorbeeld kan genoemd worden de bio-industrie die grotendeels 
verantwoordelijk is voor de ontbossing op aarde, en ook de grootste 
producent is van broeikasgassen. Hoe kunnen deze dingen veranderd 
worden als de mensen geen zin hebben om vegetariër te worden? 
 
Bhagavan: Niet alleen deze crisis, maar in feite alle grote crisissen hebben 
hun oorsprong in het menselijk bewustzijn. Het menselijk bewustzijn is 
aangetast door de geest, en zijn aard is geworden om verdeeldheid te zaaien. 
De geest laat de gedachten stromen, en gedachten staan voor verdeeldheid. 
Gedachten houden zich voornamelijk bezig met meten, gisteren en vandaag, 
hij en zij, ik en jij, dit en dat. De aard van de geest is om te verdelen. 
Gedachten zijn de wortels van al onze conflicten. Gedachten zijn heel 
bruikbaar als dat nodig is. In alle andere gevallen werken ze als een kracht 
die verdeelt. De stroom van gedachten is wat we de geest noemen, en zolang 
de geest bewustzijn in zijn greep houdt als een gevangene, zullen allerlei 
problemen de kop op steken. Niet alleen milieuproblemen, maar ook 
economische problemen, politieke problemen, gezondheidsproblemen, alle 
problemen kunnen worden teruggebracht tot deze vervuiling van bewustzijn. 
We moeten dus het bewustzijn van de mensen reinigen. De uiteindelijke 
oplossing kan alleen maar plaats vinden wanneer we deze crisis in bewustzijn 
weten aan te pakken. Dat is waar het bij Diksha om gaat, dat is waar het bij 
2012 om gaat. Zolang we niet in staat zijn de troep in het bewustzijn op te 
ruimen, zal er geen betere toekomst voor ons zijn. Met het schoonmaak 
proces van het bewustzijn is het waarschijnlijk dat er een nieuwe technologie 
zal ontstaan, een technologie die ons niet zal meenemen naar het Stenen 
Tijdperk, maar die ons een stap voorwaarts zal laten maken, zonder de 
planeet te vernietigen. We kunnen daarom tussen 2012 en 2025 enkele heel 
vreemde technologieën de kop op zien steken, die heel, heel verschillend 
zullen zijn van de huidige technologie. Deze nieuwe technologieën kunnen 
simpelweg zich ontwikkelen door de groeiende niveaus van bewustzijn. Dus 
de uiteindelijke oplossing is gelegen in het bewustzijn van de mensen. 
 

 



Uit een Skypeverbinding van Bhagavan met Sao Paulo, Brazilië 
19 december, 2009 
 
Vraag: Hoe kan in mijn relatie met God verdiepen? Hoe weet ik dat de 
antwoorden die ik krijg in mijn gesprekken met de Goddelijke Aanwezige 
werkelijk van God komen, en niet ontstaan door tussenkomst van de 
geest? 
 
Bhagavan: Je moet eerst eens rustig nadenken, en dan een lijst maken van 
alle gebeurtenissen waarin je de helpende hand van God herkent. Je moet 
stuk voor stuk deze gebeurtenissen in je gedachten opnemen, en iedere keer 
je grote dankbaarheid tegenover God tot uitdrukking brengen. Dankbaarheid 
is een sleutelwoord in het proces van spirituele groei. Terwijl je dit doet zul je 
ontdekken dat er een bepaalde verbinding ontstaat tussen jou en God. 
 
Dan moet je God aanroepen in moeilijke omstandigheden, en als je geholpen 
wordt, dan begrijp je; “Ja mijn gedachten werden gezien, mijn gebeden 
werden verhoord. Dan zal de verbinding tussen jou en God steeds sterker 
worden. Als dat eenmaal heeft plaatsgevonden, dan is alles heel gemakkelijk, 
werkelijk heel, heel gemakkelijk. Dan weet je hoe je met God in contact kunt 
komen, en dan weet je dat het God is die je antwoordt.   
 
Echter, wanneer je er heel zeker van wilt zijn dat het God is en niet je geest, 
dan moet je heel goed voelen wat er in je lichaam gebeurt, speciaal in je 
borst.. Je zult het daar heel erg goed kunnen voelen. Dat is een seintje van 
God, en niet van je geest. Het volgende bewijs is natuurlijk; “Of het werkt”. 
Dan weet je; “Ja het is God”, en je zult vertrouwen hebben.  
 
Wanneer dat vertrouwen groeit, verdwijnt de geest steeds meer naar de 
achtergrond. Dat gebeurt alleen wanneer je het vertrouwen hebt dat de geest 
geen rol meer speelt. Wanneer dat vertrouwen groeit, dan verdwijnt de geest 
meer en meer. Wanneer je zover bent, dan praat je met God net zo 
regelmatig, als je met ieder ander spreekt. Je kunt net zulke intieme 
gespreken opbouwen. Ik ken heel wat mensen die eventjes helemaal niets 
doen. Ze praten alleen maar wat, en ieder probleem wordt voor ze opgelost. 
 
Misschien denk je; “Dat is onmogelijk”, maar dat is het niet. Ieder menselijk 
wezen  kan zover komen, het is niet moeilijk. Zeg niet dat het onmogelijk is, of 
moeilijk. Alles wat we aan je onderwijzen kan worden bereikt in een heel korte 
tijd.  Dat was het antwoord op de derde vraag. Kunnen we nu gaan 
mediteren? 
 
Sita: Bhagavan geeft U alstublieft ons Uw zegen, omdat veel van de 
aanwezigen vandaag geïnitieerd zullen worden. Er zijn heel veel nieuwe 
Dikshagevers.  
 
Bhagavan: Ik geef ze een krachtige Diksha, en ze zullen krachtige 
Dikshagevers worden. Dank je wel, I Iove you all. 
 

 



Bhagavan in Skype-gesprek met Shanghai.  
 
http://www.worldonenesscommunity.com/profiles/blogs/skype-transcript-
shanghai-1 
 
Vraag: We hebben de nieuwjaarsboodschap van U en Amma gelezen, 
die gaat over “Loslaten”. Moet je daar enige moeite voor doen, of gaat 
dat op een natuurlijke wijze? Als het moeite kost, bestaat dan niet het 
gevaar dat we de verkeerde richting opgaan? Wilt U ons vertellen of er 
op een of andere wijze een negatieve energie in dat proces kan komen? 
 
Bhagavan: Als we de woorden gebruiken; “We komen in een toestand van 
Eenheid”, dan hebben we het over een moeiteloze moeite. Dat betekent; tot 
een bepaald punt is er sprake van een zekere moeite, daarna wordt het 
moeiteloos. Er is een slang in een donkere kamer, en je verkeert in grote 
angst. Dan vind je een zaklantaarn. Het oppakken van de zaklantaarn is een 
kleine moeite, en het licht aansteken kun je vergelijken met een Diksha, Dan 
komt er licht uit de lantaarn, en dat kost geen enkele moeite. In het licht van 
de lantaarn zie je, dat wat je aanzag voor een slang, een stuk touw blijkt te 
zijn. Onmiddellijk is de angst verdwenen. Daar is geen energie voor nodig, 
daar is geen moeite voor nodig. Daar is geen tijd voor nodig. Het gedeelte 
waar enige moeite in zit, is het moment waarop je de zaklantaarn oppakt, en 
je het schakelaartje omzet.  
 
Vergelijkenderwijs moet je in het proces waar wij het over hebben ook eerst 
enige moeite doen, door bijvoorbeeld te kijken hoe het lichaam ademt, hoe 
het lichaam loopt. Als je na het wakker worden een douche neemt, dan kun je 
waarnemen hoe het lichaam daarop reageert. Wat gebeurt er wanneer je de 
tanden poetst. Je moet beginnen bij zintuiglijke gewaarwordingen, en dan 
moet je langzamerhand je bewust worden van je gedachten. Tot aan dat punt 
is enige moeite noodzakelijk. Dan kun je waarnemen dat je zere plekken hebt 
die je niet loslaat, dat je het lijden dat je ervaart niet loslaat, dat je je pijn niet 
loslaat. Als je probéért je zere plekken los te laten, als je probéért je woede of 
pijn los te laten, dan is dat een verkeerde moeite, dat heeft geen enkele zin. 
Het zal geen negatieve energie opwekken, maar het is zinloos. In feite zal het 
alleen maar je probleem versterken.  
 
Van de andere kant bezien, moet je de eerste stap kunnen zien, en hoe 
“Moeite doen” je weerhoudt van loslaten. Moeite op zichzelf is nutteloos, en 
als je dat kunt zien, zal het loslaten op een natuurlijke wijze plaats vinden, 
zoals een droog blad van een boom valt. Het zal op een natuurlijke wijze van 
je afvallen.  Op eenzelfde wijze, als je doorgaat met kijken en zien, hoe iedere 
moeite een blokkade vormt dat het gebeurt, dan zal het zonder enige moeite 
op een natuurlijke wijze gebeuren. Dus de woorden; “Laat het los” betekenen 
niet dat “JIJ” iets los moet laten. In de beeldvorming van Oneness bestaat er 
helemaal geen “JIJ”.  Moeite doen om los te laten betekent dat het “IK” moeite 
doet. Daarom moet je alleen maar observeren, en zien dat iedere moeite die 
je doet datgene vernietigt wat je graag wilt bereiken. Dat moet je zien. 
Wanneer je dát in de gaten hebt, dan gebeurt alles automatisch. Het moet 
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moeiteloos gebeuren. Iedere keer wanneer je er moeite insteekt, en er toch 
iets uit lijkt te komen, dan moet je beseffen dat er iets verkeerd is gebeurd.  
 
Vraag: We ervaren allemaal ups en downs, vooral bij onverwachte 
gebeurtenissen zoals het verlies van een familielid, een financiële 
tegenslag, of het einde van een relatie. We willen graag weten waarom 
die dingen gebeuren. Hoe moeten we zoiets achter ons laten, en op een 
positieve wijze op pad gaan. Hoe kunnen onze verlangens steeds maar 
weer vervuld worden, en liefst zo snel mogelijk.  
 
Bhagavan: Hier zouden we gebruik kunnen maken van een brokje 
psychologie, om uit te leggen wat er gebeurt. Maar Oneness heeft een ander 
idee over hoe de dingen plaats vinden. Het is niet tegengesteld aan de 
moderne of de oude psychologie. Psychologie is nuttig om een doel te 
bereiken, wat we ook mogen weten van psychologische processen. Maar bij 
Oneness geloven we dat iedere mens een echte computer is, en er is een 
programma dat die computer bestuurt. In dat programma zitten drie 
componenten. De eerste component noemen we “Primaire conditionering”, de 
volgende noemen we “Secundaire conditionering”, en de derde component 
heet “Tertiaire conditionering”. Deze drie vormen van conditionering omvatten 
het hele programma. Het eerste deel van de conditionering noemen we 
kortweg “Het primaire programma”. Wij geloven dat dit begint in voorgaande 
levens, en eindigt op het moment van de conceptie. Het tweede gedeelte van 
het programma, dat wat we “Het secundaire programma” noemen, begint bij 
de conceptie, en eindigt op het moment dat het “IK” wordt geboren. Met het 
“IK” bedoelen we het gevoel van afgescheidenheid. Het “Tertiaire programma” 
begint vanaf het moment dat het “IK” is geboren, en loopt door tot op de 
huidige dag van je bestaan. Hierbij het voorbeeld van een kind dat wordt 
geboren. Als hij tijdens de bevalling op een bepaald moment in tegengestelde 
richting beweegt, zo’n kind zal een achterstand hebben in zijn 
schoolloopbaan, in zijn werk en in zijn beroep. Hij zal zijn doel niet in één stap 
bereiken, hij heeft meerdere stappen nodig. Alle dingen verlopen traag voor 
hem. Veronderstel dat de vertraging tijdens de geboorte 5 minuten is, dan kan 
zich dat later vertalen in 5 maanden. Veronderstel dat de vertraging bij de 
geboorte 30 minuten is, dan kunnen de dingen in zijn latere leven wel 3 tot 5 
jaar later optreden. Veronderstel dat de vertraging in de geboorte een uur of 
meer is, dat kan hij later wel 20 of 30 jaar moeten wachten, en hij kan zelfs 
sterven voordat het doel in zicht komt. Veronderstel dat hij tijdens de geboorte 
wel 3 tot 5 keer in en uit beweegt, in het leven van alledag betekent dat, dat 
hij bepaalde dingen 3 tot 5 keer moet meemaken. Dat deel van je leven wordt 
dus bepaald tot aan het laatste moment van je geboorte. Afhankelijk van wat 
er gebeurde op dat moment, afhankelijk van hoeveel tijd de geboorte in 
beslag nam, het uitstel van veel ontwikkelingen in het latere leven 
correspondeert met dezelfde hoeveelheid tijd, maar dan vermenigvuldigd met 
een groot aantal keren. Zulke dingen gebeuren ook bij babies die met de 
keizersnede zijn gehaald, of kinderen die een tangverlossing hebben 
doorstaan. Zij zullen ook heel wat duwtjes in de rug nodig hebben, van 
vrienden en verwanten, om verder te komen met hun schoolprestaties, hun 
werk of hun beroep, of bij wat zij maar ondernemen. Ze zullen de dingen niet 
kunnen bereiken op eigen kracht. 



 
Iets anders is, wat de gedachten waren van de moeder toen de baby nog in 
de baarmoeder zat. Veronderstel dat de moeder in verwachting is, en haar 
gedachten zijn bezig met de mogelijkheid dat ze kanker heeft, dat wil zeggen 
dat de moeder kanker heeft. Dan zul je meemaken dat als het kind opgroeit 
en groter wordt, het kanker krijgt, en niet de moeder. Heel veel dingen zijn 
terug te voeren tot de gedachten die de moeder had tijdens de 
zwangerschap.   
 
Bepaalde dingen vinden hun oorsprong in voorgaande levens. We hadden 
hier iemand die leed aan ernstige hoofdpijn, en aan pijn in zijn arm. We 
brachten hem terug in voorgaande levens, en kwamen er achter dat hij heel, 
heel lang geleden een geit in elkaar had geslagen, met zijn rechter hand. Alle 
problemen kwamen daaruit voort, en de dokters waren machteloos. Toen we 
daar eenmaal waren achter gekomen, ging de persoon door een periode 
heen van zeven dagen, waarin hij zijn berouw tot uitdrukking bracht. Na die 
periode was de pijn volledig verdwenen. Op vergelijkbare wijze zijn veel 
dingen verbonden met voorgaande levens.   
 
Wat gebeurt er in de eerste uren na de geboorte? Veronderstel dat de baby 
een meisje is, de moeder laat het meisje zien, en de mensen zijn heel 
vriendelijk, maar ze hadden liever een jongetje verwacht. Het meisje gaat zich 
gedragen als een jongen. Het programma wordt min of meer vorm gegeven in 
de eerste zes jaren van je leven, en controleert verder je hele leven. Of je een 
scheiding zal meemaken in je leven, of je failliet zal gaan, of je een ongeluk 
zal krijgen, alles kan worden teruggebracht tot jouw programma.  
 
Veronderstel dat je problemen hebt met je man, of met je vrouw. Je kunt dat 
probleem psychologisch benaderen. Je kunt aan de man vragen meer 
aandacht te hebben voor zijn vrouw, meer liefdevol te zijn voor haar. 
Misschien zal dat lukken, wanneer dat raakt aan zijn programma. Als dat niet 
het geval is zal geen enkele vorm van psychologie, geen enkele vorm van 
onderricht, ook maar iets uitrichten. In dat geval moeten we het programma 
dat je bij je draagt verbeteren. Er bestaat geen probleem dat niet kan worden 
opgelost. Als het niet kan worden opgelost, dan kunnen we op zijn minst een 
stukje programmatuur verwijderen, zodat het je niet meer beïnvloed. 
 
Hoe kijken we naar dat programma? Wat er nodig is, is dat je in een soort van 
hypnotische toestand terecht komt, een toestand die je ervaart tussen waken 
en slapen, een toestand waar je doorheen moet gaan om in slaap te vallen, 
een schemertoestand. Je komt in die hypnotische toestand, en valt dan in 
slaap. Hetzelfde gebeurt wanneer je wakker wordt, je komt dan ook in die 
hypnotische toestand terecht, en wordt wakker. Op ieder moment van de dag 
kun je in die toestand komen, wanneer het lichaam diepe rust ervaart, en op 
dat moment moet je een Diksha krijgen. Wanneer je die Diksha krijgt, moet je 
aan Amma en Bhagavan vragen; “Laat me het programma zien waar ik in ben 
vastgelopen”. Wij zullen dan de hele situatie bekijken, en precies daar 
stoppen waar je bent vastgelopen. Bij een volgend verzoek zullen we dat 
programmaonderdeel veranderen. Met een beetje moeite en een beetje 
begrip, zul je in staat zijn het programma te veranderen. Wanneer het 



programma veranderd is, dan zul je de effecten ervan ervaren in het 
dagelijkse leven. Die effecten zullen zich binnen 24 uur zich aan je voordoen, 
maar soms pas na 48 uur, of pas na een maand. Als het programma is 
veranderd, dan zal je leven veranderen. Alle problemen zullen hanteerbaar 
worden.  
 
Vraag: Bhagavan, kunt U ons een advies geven hoe we onze krachten 
kunnen bundelen op onze reis naar Oneness in 2012? 
 
Bhagavan: Ja, in 2010 moet je vooral gefocust zijn op de ontdekkingsreis 
naar; “Wie je bent”. Ik heb vaak gezegd; dat de waarheid die niet JOUW 
waarheid is, nog altijd een onwaarheid is. Je moet dus de waarheid ten 
aanzien van  jezelf ontdekken. Het probleem is dat mensen over het 
algemeen niet veel over zichzelf weten. Je moet dus in jezelf duiken, en kijken 
wie je echt bent. Je hebt een heel verkeerd beeld van jezelf, omdat je voor 
jezelf op de vlucht bent. Je moet gebruik maken van de energie van 2010, en 
ontdekken wie je werkelijk bent. Wij zullen je daarbij helpen.  
 
In 2011 moet je gefocust zijn op het accepten van jezelf. In heel 2010 moet je 
jezelf bezig houden met het ontdekken wie je bent, in 2011 met het 
accepteren van jezelf, en in 2012 alleen maar kijken wie je bent. De energie 
verandert steeds maar, van 2010 naar 2011, naar 2012. Als de energie 
verandert kun je ontdekken wie je bent, kun je accepteren wie je bent, en kun 
je tenslotte zien wie je bent. In de Skype bijeenkomsten die volgen zal ik je 
helpen om meer over jezelf te ontdekken. 
 
 
 
 
 
 



Skype met Mexico. Bhagavan over de onmogelijkheid gevoelens 
en conflicten los te laten  
 
Vraag: Bhagavan, het is erg moeilijk voor mij om mijn emoties en 
problemen los te laten. Ik voel dat de dingen steeds weer terug komen 
en zich van binnen ophopen. Daar staat tegenover dat, sinds mijn eerst 
cursus in India, ik meer bewust ben geworden van mijn gevoelens, en 
dat ik mijzelf meer toesta dingen te voelen. Ik kan de dingen echter niet 
compleet ervaren, en dat frustreert me. Wat kan ik doen Bhagavan? 
 
Bhagavan: We hebben je nooit verteld dat je emoties en problemen moet los 
laten, of stoppen met ze te verzamelen. Van geen kant! Dat is niet wat we 
onderwijzen. Het enige dat we vertellen is; “Denk er aan, het is de ene geest, 
het is de Aloude Geest, en dat is zoals het al gedurende miljoenen jaren 
werkt, en zo zal het blijven gaan, tenzij de menselijke hersenen zullen 
veranderen. Het is tot nu toe altijd zo geweest.  
 
Iets anders is, dat het niet jouw geest is, of mijn geest, of zijn geest. Het is de 
collectieve menselijke geest. Wat we van jou verwachten is dat je je realiseert 
of begrijpt, dat dit niet veranderd kan worden. Dat het onmogelijk is te 
veranderen wat in de geest aanwezig is. Dat het onmogelijk is om dit te 
veranderen, moet bij je aankomen als een mokerslag. Dat is waar we het over 
hebben. We vragen je van geen kant om dingen te veranderen. Wat we 
proberen je duidelijk te maken is; “Dat mensen al gedurende duizenden jaren 
proberen iets te veranderen”. Dat is net zoiets als het recht trekken van de 
staart van een hond. Je krijgt het niet voor elkaar! 
 
Wanneer iemand beseft dat hij de staart van een hond niet recht kan krijgen, 
dan geeft hij het op. Wanneer hij het opgeeft, dan is er vrede, dan is er stilte, 
dan is er rust. Dan is er afwezigheid van conflicten.  
    
Op dezelfde wijze heb jij vergelijkbare problemen, je hoort van een of ander 
onderricht, je hoort iets over een ontwaakt mens, en je wilt ook zo worden, je 
wilt vrij van beslommeringen zijn, je wilt iets hebben. Je wilt jezelf veranderen, 
en dan zit je in de puree. Dat is niet wat we onderwijzen. Het onderricht zegt; 
“Wees je bewust van wat er gaande is” dat is alles. Het doet er niet toe wat je 
ziet, of wat er gebeurt.  
 
Het enige wat we willen is dat je bewust wordt van wat er speelt, je kunt het 
niet veranderen. Je kunt dingen niet loslaten. En vreemd genoeg, we willen 
hier niet de nadruk op leggen omdat het anders een nieuw concept (idee) 
wordt, als je de strijd om te veranderen opgeeft, dan ontstaat er vrede. Dan 
ontstaat er een afwezigheid van conflict, dan ontstaat vreugde. Maar als je 
probeert jezelf wijs te maken; “Ik ben vrij van conflicten, ik leef in vrede, ik 
ervaar geluk” dan zul je dat nooit beleven tot in de eeuwigheid.  
 
Het is allemaal een kwestie van “De strijd staken”, niet met opzet, en niet door 
middel van moeite doen. Daarom zeggen we, “Het is een moeiteloze moeite”. 
Als je probeert los te laten, en het dan loslaat, dan is het niet echt. Je 



beduvelt jezelf. Je geest neemt je in de maling. Het moet van je afvallen als 
een droog blad van een boom. Een verdroogd blad valt vanzelf naar beneden.  
 
Al dat we willen is dat je inziet dat veranderen niet mogelijk is. Jouw probleem 
is; “De moeite die je doet om te veranderen”. Een probleem bestaat niet op 
zichzelf. Het is jouw probleem “Dat je dat wilt veranderen”. Jij wilt anders zijn. 
Jij bent degene die zegt; “Dat is goed, en dat is fout, en het moet zus of het 
moet zo” Die moeite is het probleem. Zeggen dat iets verkeerd is, dat is het 
probleem. Zeggen dat iets goed is, dat is het probleem. Zeggen; “Ik wil het 
veranderen” dat is het probleem. Wanneer je zegt: “Ik moet mijn jaloezie 
veranderen” dat alleen al betekent jaloezie. Als die moeite niet bestaat, dan is 
er ook geen jaloezie, omdat er niemand is die jaloers is. Jij = jaloezie. Wat er 
is, is alleen maar jaloezie, maar het lijkt erop dat JIJ lijdt aan jaloezie. En dan 
ga je proberen ervan af te komen. Hoe kun je jezelf ervan bevrijden? Je bent 
alleen maar jaloersheid. Het is niet zo dat je lijdt aan jaloezie. Als dat het 
geval was, dan konden we er iets aan doen. Dat is niet wat er speelt. Bedenk 
daarom; “Het is er alleen maar”. Waarom zou je je eraan ergeren? Het is er 
net zo, zoals een berg er is, of zoals een wolk er is. Je kunt niets doen met 
een berg die er is, of met de wolken. Kijk er alleen maar naar. Kijk er alleen 
maar naar, dat is alles wat tot leven moet komen. Alleen maar zuiver 
waarnemen. Dat is wat we bewustzijn noemen. Dat is wat we ontwaken 
noemen. Het is niet iets om te bereiken. Nee, alleen maar bewust zijn dat er 
niets gedaan hoeft te worden.      
 
 
 
 



Bhagavan over Eenheid 

Ik ben al verschillende jaren bezig om de relatie met mijn vader te 
verbeteren, hoewel ik steeds maar denk dat hij een idioot is. Eén deel 
van mijn wezen moet niets van hem hebben, en een ander deel voelt 
zich schuldig, omdat ik hem meer pijn bezorg dan hij kan verdragen. Dat 
laatste deel in mij voelt mededogen met hem, maar dat mededogen kan 
ik niet tot uitdrukking brengen in zijn aanwezigheid. Bhagavan help me 
alstublieft.  

Bhagavan: Als je naar deze vraag kijkt, dan wordt het helder dat de persoon 
die deze vraag stelt niet duidelijk heeft begrepen wat Oneness is.  
Om een voorbeeld te geven; hij noemt zijn vader een idioot, en hij wil dat 
oordeel over zijn vader veranderen. Dat is geen Oneness. En hij levert een 
gevecht om mededogen met zijn vader te tonen. Dat is geen Oneness. Waar 
gaat het precies om bij het Oneness onderwijs? Hij denkt dat zijn vader een 
idioot is. Oneness zegt niet tegen je dat je je houding ten opzichte van je 
vader moet veranderen, of dat je daar iets aan moet doen. Dat doen we op 
geen enkele wijze. Oneness zegt niet tegen je; “Je moet veranderen” omdat 
we juist onderwijzen dat verandering onmogelijk is. De kern van het onderricht 
is dat; “Wanneer de ónmogelijkheid van verandering bij je aankomt als een 
mokerslag, dan gebeurt er iets”. Wat je moet inzien is; “Kijk ik ben niet in staat  

om mijn oordeel over mijn vader te veranderen, dat is wat ik denk over hem, 
ik denk dat hij een idioot is:” Dus alles wat je kunt doen is; “Je intens bewust 

worden van wat er op dat moment in je gaande is, namelijk dat je denkt dat je 
vader een idioot is”. Dat is alles wat je moet doen om je tocht naar Eenheid 
mogelijk te maken.  

Het is net zoiets als een slang; die volledig gefocust is op zijn prooi. Dat is 
geen onverschilligheid, maar volledig gefocust zijn op wat er van binnen 
gebeurt. Je denkt; “Hij is een idioot”, dat is alles wat gezien moet worden. 

Vanuit die intensiteit, vanuit dat bewustzijn, ontstaat actie, een actie waarover 
we liever niet  willen praten. Het is ook niet nuttig om daar over te praten, 
omdat; wat daaruit voort zou kunnen komen ook alleen maar weer een 
concept (idee) kan worden. Je handelt alleen maar.  Je kunt dit niet 
benoemen als “Juist handelen”, je kunt het niet benoemen als “Verkeerd 

handelen”, je kunt het niet benoemen als “goed handelen”, je kunt het niet 
benoemen als fout handelen. Er is alleen maar handelen. Je moet niet terug 
kijken en zeggen; “Ik had me op die manier moeten gedragen, ik had me zo 
moeten gedragen” Nee, wat er op dat moment gebeurt, is een reactie. Er is 
een heleboel psychologie in je geslopen, er is een heleboel filosofie in je 
geslopen, verkeerd begrepen Oneness onderwijs is er in je geslopen, en nu 
probeer je je te gedragen vanuit die misverstanden, dat is helemaal geen 
handelen. Je moet handelen vanuit de intensiteit van bewustzijn. In jouw 



geval kunnen we stellen dat je denkt dat je vader een idioot is, dat is de enige 
waarheid. Hoe zou je die waarheid willen veranderen? We vragen helemaal 
niet van je dat je die waarheid wilt veranderen. Het is de waarheid voor jou op 
dat moment. Je denkt; “Hij is een idioot”, dat is alles. Wees je daar intens 
bewust van. Niet op een onverschillige wijze, maar wees daarover heel, heel 
helder. Wees erop gefocust, en zie wat er gebeurt.  

Hetzelfde is er aan de hand wanneer je mededogen met hem voelt, dan is er 
ook een conflict van binnen. Ook dan moet je je bewust worden van dat 
conflict. Je probéért alleen maar mededogen te voelen, maar je bent niet echt 
vol mededogen. Je probeert alleen maar vol mededogen te zijn. Je voelt een 
beetje spijt in jezelf ten opzicht van je vader, en dat is het conflict. Word je 
bewust van al die dingen, van dat beetje compassie, van die spijt ten opzicht 
van je vader, en van het conflict in jezelf. Dat is de inhoud van de geest op dat 
moment. De geest is als een rivier, hij stroomt de hele tijd, hij verandert ieder 
moment. Verschillende persoonlijkheden steken de kop op, ze komen op en 
gaan weer af. Er zijn emoties die komen en gaan. Het is als een grote oceaan 
waar de golven rijzen en dalen. Dat gebeurt simpelweg de hele tijd. 

Je kunt er geen controle over uitoefenen, je kunt er geen vat op krijgen. Iets 
dat levend is, hoe kun je daar controle over uitoefenen, of er vat op krijgen? 
Je kunt er alleen maar bewust van zijn, je kunt er aandacht aan geven. Als je 
bewust en wakker bent, dan gebeuren de dingen op een natuurlijke wijze. Je 
hebt geen waarden en normen nodig, je hoeft geen ethische regels te 
hanteren, je hebt geen boeken nodig die je de weg wijzen. Niets van dat alles 
is nodig. Geen boeken over filosofie of psychologie zijn nodig, helemaal niets. 
Op een heel simpele wijze wordt actie geboren. Er is een boek dat je hebt 
meegekregen, het meest belangrijke boek dat er is, het boek van je eigen 
leven. Wat daarin staat, is het meest interessante verhaal dat je ooit kunt 
horen. Het is heel fascinerend, en als je dat boek leest….dan is er vreugde, 

dan is er gelukzaligheid. Alles begint vanzelf naar je toe te komen.  

De inhoud van de geest is het meest verschrikkelijke dat er is. Zelfs het woord 
“Verschrikkelijk” is misplaatst. Als je zegt het is verschrikkelijk, het is slecht, 

het is goed, dan is er op dat moment geen bewustzijn. Je bent dan weer aan 
het oordelen, en wanneer je bezig bent met oordelen, dan is de geest in volle 
werking. Dat is omdat de geest niets anders is dan een stroom van 
gedachten. Gedachten zijn altijd aan het meten, altijd aan het vergelijken, en 
op dat moment blijft er van bewustzijn niets over. Alleen als het vergelijken 
stopt, wanneer het meten stopt, dan is er bewustzijn, en bewustzijn is de 
eerste en de laatste stap. 

Je kunt nergens heen gaan. Bewustzijn neemt je nergens mee naar toe, 
begrijp dat alsjeblieft. Bewustzijn het wezenskenmerk van alles en het einde 
van alles. Alleen maar “Bewust zijn” betekent “Ontwaakt zijn”. Je moet niet 



denken dat je bewust zult worden, en dat je dan ergens iets bereikt. Dat is 
geen Oneness. Je moet niet denken; “Oh ik heb een stukje gereedschap in 
handen gekregen dat “Bewustzijn” heet, dat zal ik gebruiken, en dan heb ik 
het gemaakt, ik zal dit of dat worden”. Er is niets om te worden. Alles dat 
mogelijk is, is Zuiver Bewustzijn. Als je bewust bent, dan leef je in de hemel, 
dat is alles. We hoeven dat niet te beschrijven.  

Het is de eerste en de laatste stap. Er is niets om naar toe te gaan. Je moet 
niet denken; Oh, het is de eerste stap, nu stap ik ergens aan wal. Nee! De 
eerste stap is de laatste stap.  Het is over en uit. Er bestaat niets anders om 
voor te leven, dan om bewust te worden. Het bewustzijn kan zich richten op 
de boom die daar staat, op de vogel die daar vliegt, op het treiteren van je 
vrouw, of op wat er van binnen gebeurt. Er bestaan geen verschil tussen dit 
alles. Je kunt je bewust zijn dat je vrouw je treitert, of dat je man je treitert, of 
wat er aan de hand moge zijn. Het is hetzelfde als luisteren naar het gezang 
van een vogel, of naar het kabbelen van het water. 

Er bestaat geen verschil tussen dit alles. Het is pure vreugde. Maar al dit 
mooie is voorbij, zodra je probeert ergens te komen. De lessen worden 
toegepast, je probeert gebruik van ze te maken, en probeert ergens naar toe 
te werken. Maar er is niets om naar toe te gaan. Hoelang moet dat nog 
voortduren, proberen ergens te komen? De inhoud van de geest is nooit 
belangrijk, het kan van alles zijn. Ben je daar bewust van? Dat is alles wat telt. 
En dat is het punt waar Diksha belangrijk is. Je hebt zonder twijfel Goddelijke 
hulp nodig, op zijn minst bij de eerste fase van bewustwording. Daarna wordt 
het heel gemakkelijk, dat is het moment waarop de Presence (Goddelijke 
aanwezige) bij je binnen wandelt. Op het moment dat de Presence bij je 
aanwezig is, is er alleen maar bewustzijn, zo simpel is het. 

De Presence is Bewustzijn. Als je dichter en dichter nadert tot het punt waar 
de dingen in je gebeuren, en bewustzijn toeneemt, dan neem de ervaring van 
de Presence ook toe, dat is het Goddelijke in je. En er komt een moment 
waarop de Presence volledig in je aanwezig is.  Als het Bewustzijn volledig is, 
is de Presence volledig, en wanneer dat gebeurt, dan is alles voorbij. Op dat 
punt aangekomen kun je zeggen; “Ik ben God”, omdat je de Presence 

geworden bent. Je ergens van bewust zijn betekent dus, er gebeurt ergens 
iets, en je komt er steeds dichter en dichter bij. In de eerste fase is het 
contemplatie (overdenking). Op een dieper niveau is het meditatie, en in de 
eindfase wordt het meer en meer Bewustzijn. Wanneer Bewustzijn volledig is, 
is de Presence volledig, en ben je één met God.    

 
 

 



Uit een Skype-bijeenkomst met de Denen. 
 
Over massaal Ontwaken in 2012. 
 
Sommige Sanskrietwoorden werden niet verstaan. Deze zijn in de vertaling 
omzeild. 
 
Vragensteller: Bhagavan deelt U a.u.b. Uw visie met ons over het jaar 
2012, en hoe kunnen we Diksha in ons dagelijks leven gebruiken. 
 
Over 2012 gesproken; al hoewel we onze eigen openbaring daarover hebben 
ontvangen, is dit een heel oude profetie. Zoals ik al vele malen heb verteld, is 
het een samenvallen van het einde van drie cycli. De ene is een cyclus van 
5000 jaar, de ander is een cyclus van 26 400 jaar en weer een andere van 
650 000 jaar. Alle drie de cycli komen tot een eind in 2012. Er is een klein 
verschil van mening of het 2011 of 2012 zal zijn. Het is dus aan ons bekend 
gemaakt.  
 
Iets anders is dat we denken dat dit het middelpunt in de leeftijd van het 
universum is. Het universum daarvan wordt aangenomen dat het 30 miljard 
jaar zal bestaan, overeenkomstig oude Hindu geschriften. Het universum 
heeft 840 000 stappen afgelegd om tot het punt te komen waar we nu zijn 
aangeland. We geloven dat in al die jaren we eraan gewerkt hebben om zover 
te komen, als plant, als zoogdier, als dier, en wat al niet.   
 
Dit zijn allemaal stadia waaraan we gewerkt hebben om zover te komen. En 
nu is het moment gekomen om het huis te betreden dat we gebouwd hebben, 
en kunnen we beginnen met leven. Tot aan het punt waar we nu zijn 
aangekomen hebben we alleen bestaan, en niet geleefd. Nu gaan we het huis 
dat we hebben gebouwd binnen, en beginnen te leven. Natuurlijk bestaat er 
de vraag of we het recht hebben om het huis te betreden, en erin te gaan 
leven als dieren, dinosauriërs, vissen er allemaal zo hard voor hebben 
gewerkt. Ook onze voorouders, de Neanderthalers, de Homo Sapiens, 
hebben er zo hard voor gewerkt. Wat is dan ons recht om het huis binnen te 
gaan en ons erin te vermaken in 2012? Het is een geloof dat “WIJ” deze 
voorouders waren. WIJ waren deze grootouders, WIJ waren deze mensen uit 
de oudheid, WIJ waren de dieren, WIJ waren de vogels, WIJ  waren al deze 
dingen, en we zijn dan ook al miljoenen jaren oud, en daarom hebben we het 
recht om het huis in 2012 in bezit te nemen, en te starten met leven. Wat er 
tot nu toe is gebeurd, is dat we gewerkt hebben, en hebben bestaan. Maar nu 
is de tijd gekomen dat we kunnen gaan leven.  
 
Afhankelijk van het verloop van de menselijke geschiedenis, zijn er altijd 
mensen die “Geleefd” hebben, mensen zoals Boeddha, Christus, en vele 
andere grote verlichte meesters. Zij waren degenen die om een of andere 
reden wisten te leven, en wisten te ontsnappen aan het proces van alleen 
maar bestaan. Wat er nu waarschijnlijk gaat gebeuren, voor de eerste keer in 
de geschiedenis, is dat verlichting een wereldwijd fenomeen wordt. Het is niet 
meer het ontwaken van één individu, of van een paar mensen, het zal gaan 
plaats vinden op een zeer, zeer grote schaal. Volgens bepaalde Hindu 



voorspellingen heeft ieder jaar zijn eigen kenmerken, en het afgelopen jaar 
wordt beschreven als een jaar vol vijandschap in de wereld tussen landen en 
tussen groepen mensen. Vijandschap in fracties, tussen individuen en andere 
leden van de groep, en tussen individuen onderling, en in individuen zelf. Er 
waren veel conflicten, en er was veel vijandschap. Dat was het jaar dat nu 
voorbij is. 
 
In het jaar waarin we nu leven zullen we zien dat vanaf maart er veel 
tegennatuurlijke dingen gaan gebeuren, hele vreemde onnatuurlijke dingen. 
Er zal een heel perverse houding zijn, een heel pervers gedrag tussen 
landen, tussen mensen, tussen groepen, tussen mensen onderling, en in 
onszelf. Dat is wat we gaan ervaren in het jaar 2010.   
 
Gelukkiger wijs voor ons zullen deze dingen in 2010 ook weer eindigen. 
Beginnend in maart 2011 gaan we het jaar (hier noemt Bhagavan een naam 
die niet werd verstaan) binnen, en dat is het jaar waarin de verbinding tussen 
God en de mens tot stand komt. Dit kunnen we verwachten rond juni 2011. 
Dan zullen we gaan zien hoe mensen verbonden worden met het Goddelijke. 
Dus dat is iets voor het jaar 2011. In juni zullen we het begin van het nieuwe 
tijdperk kunnen zien. 
 
En dan komen we in 2012, het jaar dat wordt genoemd (weer een Sanskriet 
naam), wat betekent; “De geboorte van het Nieuwe” dat kennelijk betekent; 
“De geboorte van de nieuwe tijd”. Er wordt van gezegd dat het een jaar van 
grote Vreugde zal zijn. Dat is de voorspelling voor 2012. Dan gaat het verder 
met het jaar 2013, dat te boek staat als; “Het jaar van de grote overwinning 
van de mensheid” In 2014 zal die overwinning nog groter zijn, en het jaar 
2015 is het jaar van uitbundige Liefde. Alles verloopt volgens die 
voorspellingen. Het zijn niet mijn voorspellingen, ze liggen al vast sinds 
duizenden jaren.  
 
Wat we hebben kunnen zien in de aanwijzingen die aan ons zijn 
geopenbaard, is dat deze dingen nu al aan het gebeuren zijn. We hebben nog 
geen ernstige negatieve dingen kunnen zien, maar dat betekent niet dat die 
niet kunnen gebeuren, maar we hebben ze niet kunnen waarnemen. We 
hebben alleen deze dingen gezien. Dat is wat er gaat gebeuren in 2012. Maar 
vóór het zover is, moeten we aan het werk. En er is ook een voorspelling dat 
voor dit alles ongeveer zestig duizend mensen nodig zijn die dit alles mogelijk 
maken. Zestig duizend mensen die ontwaakt zijn, en wanneer we geen zestig 
duizend ontwaakte mensen hebben, dan zullen we een gigantisch aantal 
Dikshagevers nodig hebben. Dat is de manier waarop we kunnen slagen. Dat 
is onze missie voor 2012. 
 
Omdat we veel waardevolle tijd hebben verloren om dit alles te bereiken, 
moeten we snel meer Dikshagevers opleiden, zodat we in de eerst maanden 
van 2012 hele, hele hoge staten van bewustzijn kunnen bereiken, en dat zal 
op zijn beurt dit ontwaken teweeg brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we 
allemaal met elkaar zullen samenwerken. Ik ben het niet, of iemand anders, 
wij allemaal zullen met elkaar moeten samenwerken, en dan zal dit alles zeer 



wel een mogelijkheid worden Ik zeg niet dat het zal gebeuren, ik zeg; Het is 
zeer waarschijnlijk dat het zo zal gebeuren”.     
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Skype bijeenkomst van Bhagavan met Dallas, Texas op  

12 december, 2009 
 
Video: http://vimeo.com/8230139  Part I 
http://vimeo.com/8230790 Part II 
 
 

Vraag 1: Er zijn veel spirituele meesters geweest die in Dallas en Fort 
Worth darshan (een samenzijn met de Meester) hebben gegeven. 
Sommige van hen hebben gezegd, dat beide steden een sleutelrol zullen 
vervullen in de planetaire verandering die ons te wachten staat. We 
weten van U, dat er plaatsen bestaan die een speciale betekenis hebben 
dan wel erg belangrijk zijn. Kunt U ons meer duidelijkheid hierover 
verschaffen. Is er een bepaalde vorm van “Seva” (dienstverlening) die 
we in Dallas en Fort Worth voor de mensen kunnen doen, anders dan de 
oefeningen die U ons heeft geleerd de laatste weken? 
 
Bhagavan: Ja, er bestaan verschillende plaatsen op de wereld, die een 
speciale energie vertegenwoordigen. Dat komt omdat ze bepaalde plaatsen 
van het menselijke lichaam vertegenwoordigen. Net zo als WIJ 
acupunctuurpunten hebben, zo heeft de aarde die ook. Dat zijn plaatsen waar 
een speciale energie aanwezig is. Hierbij moet je speciaal denken aan de 
plaatsen waar piramides staan, of een plaats als Stonehedge, en de plek 
waar de Oneness Tempel staat. Er zijn nogal wat van die plaatsen op de 
wereld. Ze zijn verwant met acupunctuur plaatsen in het menselijk lichaam. 
En wat anders is; dat ze waarschijnlijk hele speciale magnetische velden 
hebben, en ook een speciale samenstelling van de grond, en een speciale 
landschappelijke vorm. Er zijn dus vele factoren die een bepaalde plek 
bijzonder maken. De plaatsen die jij noemt zijn zonder twijfel heel speciaal. 
Daar is geen twijfel over. 
 
Mensen die op dat soort plekken wonen, zullen waarschijnlijk sneller groeien, 
en hun Diksha’s zullen waarschijnlijk heel krachtig zijn. Ook in India hebben 
we gemerkt dat op die speciale plaatsen de Diksha’s buitengewoon krachtig 
zijn, en dat de mensen heel goede ervaringen hebben. Dat zijn de feiten. 
Ondanks alles werkt Diksha in ieder deel van de wereld, er zijn dus van die 
speciale plaatsen, en de gebieden die jij net opnoemde zijn van die speciale 
plekken. Een van de dingen die je kunt doen, los van de normale oefeningen 
die we hebben geadviseerd, is je realiseren dat ontwaken niet tot stand komt 
door individuele inspanning, maar dat het een collectieve inspanning is. Dat 
moet goed worden begrepen.  
 
Om op eigen kracht wakker te worden, zou je geen enkel probleem in je leven 
moeten hebben, geen financiële problemen, geen gezondheidsproblemen, 
geen relatieproblemen. Je zou absoluut vrij moeten zijn van problemen, en er 
zouden geen wereldlijke verlangens, geen begeertes of wat dan ook, in je 
moeten zijn. Alleen dán zou je op eigen kracht kunnen ontwaken. Wat we nu 
proberen te doen, is je niet te vragen om vrij te zijn van alle problemen, je niet 

http://rs6.net/tn.jsp?et=1102891045213&s=707&e=001kFBseU6bULRDlOlF1w9TeMmUKwfoV7o7nJ_7WujG8wGf9mN9dZoskvGHnc27Kr1TV3UAVZArlsvn9OUSxf039mxmUI9rcPGoE6zFYB-w0HjEE3y_MnVPsA==
http://rs6.net/tn.jsp?et=1102891045213&s=707&e=001kFBseU6bULQjdujpDIQgjG-aS4U3M_M3Y40MzI-Pxd056qOQy5dTiZuvcNk7c7Tk0def0Dq2bYJU_wN1-YlsNkbs7fgALo1K9gsgRCtAO7chSNxhjoyKww==


te vragen om vrij te zijn van alle begeertes, je niet te vragen alle verlangens 
op te geven en de wereld te verzaken, we zeggen tegen je dat je midden in 
de wereld kunt staan, en toch verlicht kunt worden. 
 
Hoe is dat mogelijk? Dat komt, doordat 3 belangrijke  cycli hun einde naderen. 
Een ervan is een cyclus die 5000 jaar duurt, en die in India Kali Yuga wordt 
genoemd. Deze eindigt in 2012. Dan is er een cyclus die 26 400 jaar duurt, en 
die alle Yuga’s omvat. Ook die eindigt in 2012, en dan hebben we nog een 
andere, lange, cyclus die 650 000 jaar duurt, en die ook eindigt in 2012. Dus 
er komen drie belangrijke cycli tot een eind, en dat is een heel, heel, 
zeldzame gebeurtenis. En dat is het niet alleen. In India geloven de Hindu’s 
dat het universum ongeveer 13,7 miljard jaar oud is. Het is ontstaan uit een 
onbegrensd klein puntje, dat we Bindu noemen, een puntje dat veel kleiner is 
dan een elektron. Het is dus erg klein en wordt Bindu genoemd, en we nemen 
aan dat het hele universum uit dat kleine stipje is ontstaan.  
 
We zeggen dat de “Ene”, zich heeft uitgedrukt in “Velen”. Nu zijn we zover 
gekomen waarop we, in tijd gemeten, het middelpunt van het universum 
bereiken, en volgens onze filosofie is er in al die tijd een groot huis gebouw, 
het huis dat we het “Universum” noemen. Het is nu de tijd dat de mensen dat 
huis binnengaan. We zullen een ceremonie doen, en dan het huis binnengaan 
om er gelukkig in te leven.  
 
2012 is het punt waarop het Universum een zekere leeftijd heeft bereikt. Het 
is het middelpunt van de tijd in het bestaan van het Universum, en het is de 
hoogste tijd voor ons om te gaan leven, en niet alleen maar te bestaan. Alle 
voorgaande jaren hebben we alleen maar bestaan, nu kunnen we gaan leven. 
Dat is waarom al die dingen gebeuren. Maar er is een kleine voorwaarde aan 
verbonden. We moeten het als groep waarmaken. We moeten als groep 
samenwerken om er te komen. Je kunt niet als individu op zoek zijn naar je 
eigen verlichting. Dat is niet mogelijk. Dat is waarom de mensen in Dallas, en 
op andere plaatsen in de wereld, op korte termijn groepen moeten vormen, 
zoals de groep die nu voor mij zit. En met die groep moet je sadana’s gaan 
doen. Daarmee bedoelen we dat de mensen samen mediteren en bidden. Dat 
is vele malen krachtiger dan dat je in je eentje werkt, wat natuurlijk ook 
gedaan kan worden. Iets anders is, dat jullie andere mensen moeten 
uitnodigen, die geen Dikshagever zijn, en niets van de Oneness Beweging 
weten. Roep ze bij je, en probeer hun problemen op te lossen. Zij hoeven zich 
niet bij de Oneness Beweging aan te sluiten, of Dikshagever te worden, maar 
je moet ze helpen hun financiële-, of gezondheidsproblemen op te lossen, of 
welk probleem ze dwars zit. Je moet met dat soort problemen beginnen, je 
moet ze als groep Diksha geven, met hen in gesprek geraken, voor hen 
bidden, en dan zul je wonderen gaan meemaken. 
 
Dat zal veel kracht en vertouwen genereren, en dat niet alleen, de Diksha’s 
die je geeft zullen  heel, heel krachtig worden, en je zult in een andere staat 
van bewustzijn komen. Dat is de meest belangrijke sadana, de collectieve 
sadana, waarmee je kunt beginnen om andere mensen te helpen. Voor je 
eigen ogen zullen zich wonderen voordoen. Dat zal veel kracht ontwikkelen, 
dat zal je klaar maken voor 2012. Dat is het antwoord op de vraag. Wanneer 



we meer Skype bijeenkomsten met elkaar hebben, dan zal ik dieper op dat 
soort dingen ingaan.  
 
Vraag 2. Is er nieuwe of meer actuele informatie die U met ons kan 
delen, hoe we ons moeten voorbereiden op het geven van Diksha aan 
elkaar, en welke intentie we daarbij in gedachte moeten houden. 
 
Bhagavan: Wat je op de eerst plaats moet doen, is de Diksha die je geeft 
gadeslaan. Je moet je werkelijk bewust worden dat het Goddelijke aanwezig 
is, het is je Hogere Zelf waardoor de Goddelijke energie door jou naar de 
ander stroomt. Je bent meer een draadverbinding die het Goddelijke verbindt 
met de ander. God in jou als het Hogere Zelf. Je moet je eerst bewust worden 
van die verbinding en dan, als je meer en meer bewust wordt van die 
verbinding, dan moet je leren spreken met God, zoals je praat tegen je vader, 
tegen je moeder of tegen een vriend, je zoon of dochter. Je moet niet spreken 
tegen zoiets dat je “God” noemt, dan werkt het niet. Het Goddelijke moet tot 
een persoon worden teruggebracht. Dat kan iedere persoon zijn die je maar 
wilt. 
 
Zie het Goddelijke als je vader of je vriend. Soms richten mensen in India zich 
tot het Goddelijke als was het hun bediende. Dat is verbazingwekkend. De 
vraag is of er een band is? Er moet een band bestaan tussen jou en het 
Goddelijke, en die band moet passen in een welbekend menselijk netwerk. 
Alleen maar de term “God” gebruiken is niet voldoende, omdat jij zo’n god niet 
kunt zien. Hoe is je relatie met god? Als je hem niet in een menselijke vorm 
kunt voorstellen, dan wordt het moeilijk. Je moet dus bekijken welke relatie in 
jouw leven de beste is. Als de relatie met je moeder de beste is, dan stel je 
god voor als je moeder. Als de relatie met je vader het beste is, kies dan je 
vader. Als die met je broer de beste is, kies dan je broer, of een vriend. Wat je 
ook doet, er moet vriendschap bestaan tussen jou en het Goddelijke, en dat 
niet alleen, je moet het Goddelijke een beeld geven van iemand die niet 
veeleisend is, die geen angst bij je wakker maakt, die geen ontzag bij je 
oproept. Als je god voorstelt als iemand die ontzag afdwingt, dan kun je er 
zeker van zijn dat je met hem/haar geen relatie kunt opbouwen. Je moet het 
Goddelijke reduceren tot iemand die dicht bij je staat, die vriendelijk is, en 
naar je luistert.        
  
 
In India gebruiken we een woord dat betekent; “Degene die volgzaam is”. Niet 
dat god JOU geboden geeft, maar jij gebied het Goddelijke. Jij zegt 
bijvoorbeeld; “Kom op, geef me nu geld, doe dat voor mij”. In India zijn er 
mensen die zeggen; “Kom op, doe de afwas voor mij, en de borden worden 
gewassen. Omdat hij je vriend is, kun je hem van alles vragen. Het is net 
zoiets als je aan je zoon vraagt om de afwas te doen. Als je god kunt 
reduceren tot een punt waarop je met hem een relatie kunt opbouwen, dan 
gaat de relatie echt van start. Maar wanneer jouw gezicht ten hemel gericht is, 
en je zegt; “Oh god, U bent zo groot, Uw licht is zo verblindend, ik sta hier 
voor U in vrees en ontzag. Wat er dan gebeurt, is dat je in feite zegt; Oh mijn 
god, ik ben bang voor Uw straffende hand, misschien gooit U me wel in het 
helse vuur”. Wees er dan zeker van dat……..(hier breekt Bhagavan in 



lachen uit). We zeggen steeds dat je jouw eigen god creëert. God reageert 
op jou, op de manier waarop jij hem/haar ziet, de manier waarop jouw 
gevoelens naar hem/haar uitgaan, op de manier waarop jij over hem/haar 
denkt. God is in feite onderdanig aan de mens, precies zoals we al eerder 
zeiden; “Degene die volgzaam is” 
 
Er is een Indiaas verhaal dat gaat over een beroemd man die Namde heette. 
Namde kon op een moeiteloze wijze met god communiceren. Hij leefde 
enkele eeuwen geleden in Delhi. Op een dag kwam een Moslim Koning uit 
Sudan bij hem op bezoek, en sneed vlak voor Namde’s neus de hals van een 
koe door. Je weet dat koeien voor Hindu’s heilige dieren zijn. Hij zei tegen 
Namde; “Als je deze koe binnen 3 dagen tot leven brengt, dan zal ik je 
ontzien, zoniet; dan hak ik je de kop af”. Toen begon Namde tot de god 
Vishnu te bidden en zei; “Alsjeblief Vishnu, kom binnen drie dagen, en breng 
de koe tot leven, anders gaat mijn kop eraf. Na drie dagen kwam Vishnu bij 
hem, en bracht de koe tot leven. De Moslim koning kwam en zei; “Ik ben zeer 
vereerd” en spaarde hem het leven. Toen de koning weg was zei Namde 
tegen Vishnu; Waarom kwam je pas na 3 dagen, had dat niet wat eerder 
gekund, ik heb drie dagen in angst en vrees geleefd”. Toen zei Vishnu tegen 
hem; “Je hebt me gezegd dat ik de koe binnen drie dagen weer tot leven 
moest wekken, en dat heb ik gedaan”.  
 
Veel van dat soort dingen hangen van jezelf af, hoe je spreekt met god, hoe je 
met hem discussieert. De koe had onmiddellijk tot leven kunnen worden 
gebracht, maar omdat Namde zo bang was, gebeurde het pas na 3 dagen. 
Had hij gezegd; “Doe het onmiddellijk”, dan was dát gebeurd. Alles hangt af 
hoe je met god omgaat. Je moet in staat zijn om “Al wandelend” een praatje 
met god te maken, zo dikwijls als dat kan. Je moet op een normale manier 
met hem kunnen praten. Als je dat doet, dan moet je zien wat er met je gaat 
gebeuren. Dan zie je de invloed van Diksha, en wat voor wonderen er kunnen 
gebeuren.   
 
Dat alles is iets dat je heel, heel snel moet leren, anders verloopt alles veel te 
traag. Waarschijnlijk zal ik je, wanneer je naar India komt, in contact brengen 
met groepen mensen die aan het werk zijn met dit soort bijzondere 
processen. Je zult verbaasd zijn dat ze al in 3 dagen tijd in het jaar 2012 
beginnen te leven. 2012 Is geen bedenksel waar je op moet wachten. Het is 
al begonnen, en het gaat door. Bijzondere groepen mensen leven al in het 
jaar 2012.  
 
Sommige mensen bereiken het al op de eerste dag, in minder dan 6 uur. 
Sommigen bereiken het op de tweede dag, en sommigen op de derde dag. 
Maar voor de meeste mensen is het op de derde dag “gepiept”. De mensen 
waarbij het niet gelukt is gaan naar huis, en zullen het dáár spoedig ervaren. 
Je kunt deze mensen ontmoeten, wanneer je naar India komt. Het eigenlijke 
punt van ommekeer treedt op in minder dan 3 minuten. In de eerste 6 uur 
treedt het punt van ommekeer op, waarbij ze de aansluiting vinden.  
 
Wanneer ze zijn aangesloten, komen ze in allerlei staten van hoger 
bewustzijn. Alle inzichten komen tot hen. Wij hoeven ze niets te onderwijzen, 



het onderwijs komt uit henzelf. Ze zeggen dikwijls; “Het lichaam is aanwezig, 
maar het is haar lichaam, niet mijn lichaam”, en ze zeggen; “Mijn geest is niet 
mijn geest, hij werkt zonder dat ik iets voor hoef te doen”, ze zijn de 
toeschouwer geworden van de geest. Ze zeggen ook vaak; “IK besta niet, er 
is geen persoon, er is geen “IK” Wij onderwijzen deze dingen niet aan hen, 
het komt uit henzelf. Het exacte punt van ommekeer duurt minder dan 3 
minuten.   
 
  
 

 

 

 

 

 



Skype Broadcast with Bhagavan: Helsingborg, Sweden, 
2/10/2010 
http://www.vimeo.com/8692557  
 
Toelichting: Wanneer Bhagavan het over het “Wonder” heeft, dan bedoeld hij 
daarmee het binnenstromen van Goddelijke Energie, in de vorm van een 
Gouden Bal. Deze Gouden Bal verscheen voor het eerst op het hoofd van zijn 
zoon Krishna, en daalde vervolgens neer in het lichaam van de jongen.  
Krishna kon deze bal doorgeven aan de andere kinderen van de kostschool 
waarvan Bhagavan directeur was. Bhagavan was al in zijn vroege jeugd bezig 
geweest met deze bal van energie, maar in een latere fase van zijn leven, 
verdween de energie. Op die school keerde de Diksha-energie terug.  

  
Vraag 1. Bhagavan, hoe zullen de veranderingen van 2012 mensen 
beïnvloeden, vooral de mensen die zich niet bewust zijn van pranische 
energieën, en hoe zullen ze bevrijd worden van innerlijk lijden? 
 
Bhagavan: Toen het wonder gebeurde in 1989, gebeurde dat op de campus 
van onze school, en we werkten allemaal samen met het wonder. En wat er 
ook gebeurde was dat de mensen op straat, zelfs op een afstand van 2 tot 3 
kilometer, werden beïnvloed door het wonder. Er waren bestuurders van 
tractoren, van taxi’s, die in een bijzondere staat van bewustzijn kwamen. Ze 
reden heen en weer, en gebeurden verschillende ongelukken. Dat is wat er 
gebeurde toen we controle begonnen te krijgen over het wonder. 
 
Waarschijnlijk lieten we het alleen maar gebeuren, en we hadden er geen 
idee van, wat er allemaal kón gebeuren. Zoiets gaat waarschijnlijk ook 
gebeuren in 2012. Of de mensen zich van het wonder bewust zijn of niet, of 
ze nu Diksha hebben ontvangen of niet, wanneer voldoende mensen de 
overstap maken, zullen alle mensen in de wereld er door beïnvloed worden. 
Ze zullen een verandering van waarneming ervaren. Ze zullen in hun harten 
zich liefdevoller gaan voelen voor anderen, ze zullen zich meer verbonden 
voelen, ze zullen liefdevoller zijn, ze zullen vriendelijker worden, ze zullen een 
beter mens worden. Niet omdat iemand ze iets heeft verteld, of iets dergelijks. 
Op een heel natuurlijke manier zal hun bewustzijn toenemen. Ze zullen in 
eerste instantie niet ontwaken, ze zullen niet in een hoge staat van bewustzijn 
komen, maar ze zullen zich langzaam realiseren dat hun gedachten 
veranderd zijn. Negatieve gedachten zullen veranderen in positieve, ze zullen 
meer holistisch (heel) worden, ze zullen meer “Inclusief de ander” gaan 
denken en voelen. Kort gezegd; ze zullen een beter mens worden. En dat zal 
door gaan, en waarschijnlijk na 5 jaar zullen zij ook ontwaakt zijn. Of ze nu in 
Afrika wonen, of in een ander ver oord, dat maakt niet uit. Ze zullen op een 
natuurlijke manier in de toestand van Eenheidsbewustzijn komen. Het zal 
allemaal niet dramatisch verlopen, maar dit alles zal zeker locale conflicten 
oplossen, en problemen tussen mensen onderling. Dat soort dingen gaan 
gebeuren. Familiebanden zullen hechter worden. Families die eerst met 
elkaar overhoop lagen, zullen veel toenadering gaan ervaren. De jeugd zal 
zich gelukkiger gaan voelen, en zich niet meer zo met drugs en vergelijkbare 
zaken bezig houden. Dat soort dingen verwachten we in 2012.  

http://rs6.net/tn.jsp?et=1102935879406&s=707&e=001vRSJKMHMUoBfJN3vIEe5Hslsx5ZagAdy02U2vjAk0u88Quvza26yg3bOcwiErQbaP1tb-WIlBLWZsxYQgGBmjlUcfGqDuqWlvQlSMMjZp8Y0LwodqaLsrA==


 
Toelichting van Anton: Antaryamin betekent letterlijk “Innerlijke Bestuurder”. 
Het is je Goddelijke Zelf, de Kosmische Intelligentie in ons.  
 
Vraag: Wat gebeurt er met onze Antaryamin in 2012? Wat gebeurt er 
Bhagavan, als we U als “Vorm” van onze Antaryamin  ervaren? En hoe 
kunnen we een sterke band met U opbouwen? 
 
Bhagavan: De Antaryamin zal veel krachtiger worden in 2012, en als je mij 
als Antaryamin in je ervaart, dan is het heel waarschijnlijk dat ik in een fysieke 
vorm bij je thuis kom, en een gesprek met je aanga. (Veel gelach en plezier). 
Dit verschijnsel heeft zich de laatste twee maanden al meer in India 
voorgedaan. Heel wat mensen hebben Amma en Bhagavan als de fysieke 
uitdrukking van hun Antaryamin in hun huis ontmoet. Deze dingen gebeuren 
op dit ogenblik op grote schaal in India, en hetzelfde gebeurt over de hele 
wereld. We hebben dus geen visa, geen boekingen van vluchten, en reizen 
meer nodig. We kunnen rustig thuis blijven zitten, en een gesprek met jou 
voeren. Dat is wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. De Anataryamin zal heel 
krachtig worden. De beste manier om Hem krachtig te maken is om 
Bhagavan als uiterlijk vorm te kiezen, en hem te zien als vader, of als je beste 
vriend. Kies iets waarmee je het gemakkelijkst een relatie kunt opbouwen. 
Veronderstel dat het een gewoonte is geworden, dat je ruw met je vader 
omgaat, op dezelfde manier kun je ruw met mij omgaan. Dat is geen 
probleem. Je moet op een of andere wijze met me communiceren. Heb met 
mij een zelfde type relatie als met je vader, dan zal de band heel stevig 
worden. Het is voor jou niet nodig dat je vriendelijk of bedaard doet, dat is niet 
nodig. Het moet een soort relatie zijn waarmee je al ervaring hebt. Als dat 
gebeurt, dan wordt je Antaryamin heel krachtig. Laten we bidden voor 2012, 
en zien wat er gebeurt.   
  
Vraag: Bhagavan hoe kunnen mensen als daklozen, mensen in de 
samenleving die moeilijk bereikbaar zijn, het beste helpen. 
 
Bhagavan: Je bedoelt minderheidsgroeperingen. Het is het meest 
gemakkelijk om deze mensen te helpen, wanneer je werkelijk geraakt wordt 
door deze mensen. Je moet wat tijd samen met ze doorbrengen, en hun 
vertrouwen winnen. Ze moeten voelen dat je ze echt wilt helpen. Dan kun je 
heel geweldige resultaten boeken.  
 
Als voorbeeld; mensen in bejaardenhuizen kunnen heel erg gelukkig worden, 
en ook mensen die gehandicapt zijn, of mensen die niet veel geluk in het 
leven ervaren. Je zult merken dat hun leven een wending kan nemen. Ik geef 
als voorbeeld Indiase mensen die in een hutje leven, en alleen maar een dak 
boven hun hoofd hebben. Deze mensen werden geholpen Er gebeurden 
allerlei dingen in hun leven, en nu wonen ze in normale huizen, gebouwd van 
steen en cement, en met stromend water. Hun leven is aanzienlijk veranderd. 
Mensen die gehandicapt zijn, die niet goed kunnen zien, of een arm of een 
been missen. Zij kunnen nu hun situatie accepteren. Eerst waren ze aan het 
vechten met hun handicap, maar nu zeggen ze; “Ik ben nu eenmaal zo, ik kan 
het accepteren”. Ze kunnen op een geweldige manier worden geholpen. In 



India gaan Dikshagevers naar ziekenhuizen, naar sloppenwijken, naar 
gevangenissen. Ze gaan overal heen waar mensen arm zijn en in de 
problemen zitten, en ze merken dat ze heel mooie en opvallende effecten in 
werking stellen. Dat is de manier waarop je minderheidsgroepen kunt helpen. 
Deze dingen gebeuren op het moment op heel veel plaatsen.  
  
 



Bhagavan in een Skype bijeenkomst met de Russen. 
 
Onderricht voor februari 2010 
 
Je denkt dat je je arm beweegt door jouw controle, maar dat is niet zo. Een aantal 
seconden voordat je beslist om je arm te bewegen, besluiten de hersenen om je arm 
te bewegen. Het is slechts een illusie dat JIJ beslist om je arm te bewegen. Het 
probleem is dat je jezelf identificeert met je gedachten, met je geest en je 
zogenaamde “IK”. Dit noemen we in het Sanskriet anatma. Dat betekent: “Valse 
identificatie”. Hoe ontstaat deze valse identificatie. Die ontstaat door, wat we in het 
Sanskriet noemen,  “Adanaparatma” ofwel “Een tekortkoming van intelligentie”. 
Intelligentie is wat we proberen te doen ontwaken in level 2. Vanwege de 
tekortkoming van intelligentie heb je een verkeerde identificatie, wat leidt tot het 
gevoel van afgescheidenheid. Het gevoel van afgescheidenheid is de oorzaak van 
alle problemen. 
 
Alle innerlijke problemen worden veroorzaakt door het gevoel van afgescheidenheid. 
Alle problemen in je familie worden veroorzaakt door het gevoel van 
afgescheidenheid. Alle problemen in je eigen land worden veroorzaakt door het 
gevoel van afgescheidenheid. Alle problemen in de wereld verschijnen allemaal door 
het gevoel van afgescheidenheid. Wanneer het gevoel van afgescheidenheid zou 
verdwijnen, dan zouden er geen problemen in het individu, in de familie, in je land en 
in de wereld zijn. Dat is de diepe oorzaak van alle problemen.  
 
Bevrijding van het “IK” is de enige revolutie die moet plaats vinden. Niet de Franse 
revolutie, niet de Amerikaanse revolutie, niet de Russische revolutie, niet de Chinese 
revolutie hebben bevrijding gebracht. Deze revoluties hebben allemaal hun plek 
ingenomen, maar deze revoluties hebben de mensheid niet getransformeerd, en 
hebben geen eind gemaakt aan het lijden. De enige oplossing voor onze problemen 
is het proces van ontwaken, waardoor we het gevoel van afgescheidenheid  
verliezen. Dat is de echte oplossing voor onze problemen.  
 
Dus het eerste deel van het onderwijs van februari 2010 is dat je je focust op het feit 
dat je gedachten niet “JOUW” gedachten zijn. Dat je geest is niet JOUW geest is, en 
dat het “IK” slechts een concept is. Het volgende deel van het onderwijs is dat alle 
dingen automatisch gebeuren. Alles gebeurt automatisch, denken gebeurt 
automatisch. Het is niet zo dat JIJ denkt, er is niemand aanwezig die Anton heet. Er 
is geen Anton die denkt. Er is slechts denken en dat is alles. Anton heeft er niets 
mee te maken. Denken gebeurt simpelweg. Denken is een functie van de hersenen. 
Wanneer je ontwaakt bent, dan zie je dat denken gewoon gebeurt, er is geen denker. 
Stel je zou een cirkel tekenen, dan doemt het centrum als vanzelf op. Denken 
gebeurt en creëert automatisch de illusie van de denker. Er is geen denker, er is 
alleen maar denken, het gebeurt volledig automatisch. Over spreken gesproken; jij 
denkt dat JIJ spreekt, maar nee, spreken gebeurt automatisch. Handelen gebeurt 
automatisch. Dus alles gebeurt automatisch. Dit is waar je je op moet focussen in de 
maand februari, dat alle dingen automatisch gebeuren. Het is slechts een illusie dat 
er een controleur, en een denker is. Je denkt dat er een controleur is die overal 
controle op uitoefent, en dat er een denker is die alles denkt, maar dat is niet zo. Het 
gebeurt allemaal automatisch. Jullie moeten dit  intellectueel proberen te begrijpen, 
hierover nadenken, en hierover mediteren. Dit is het programma voor februari, het zal 



je geest binnenkomen als een begrip of een inzicht. Dan, wanneer we verder door 
het proces gaan, wanneer we Kundalini gaan activeren, en de chakra’s sneller laten 
draaien zullen al deze lessen geïntegreerd en gerealiseerd worden. Als dat gebeurt 
zul je uit je geest worden geduwd. Je wordt losgekoppeld van je geest en je geest 
wordt losgekoppeld van jou. Je zult naar je eigen geest kunnen kijken. En de geest 
zal automatisch functioneren. 
  
Op dit moment leef je in de geest. Jullie bestaan alleen maar, jullie leven niet, omdat 
jullie het leven van de geest leven. Je zit in de gevangenis, en deze gevangenis heet 
“De geest”. Jullie zijn allemaal gevangenen van de gevangenis die “De geest” heet. 
Je hebt niet eens in de gaten dat je in een gevangenis zit, omdat je heel intelligent 
bent, en je alle “meubeltjes” keurig hebt georganiseerd binnen de gevangenis. Je 
hebt alles zo goed georganiseerd dat je je niet eens slecht voelt in deze gevangenis, 
alleen zo af en toe voel je je beroerd. Alles heb je goed georganiseerd, waar je ook 
naar kijkt. Je afhankelijkheid van je partner, je kinderen, je afhankelijk van geld, je 
afhankelijkheid van bezit, je afhankelijkheid van plezier etc. Alles is prima 
georganiseerd, wat op zich zelf goed is. We moeten dingen organiseren. Maar dit is 
alleen om te overleven. Dit is niet leven, dit is slechts bestaan. Je kunt alleen 
beginnen met leven wanneer je uit deze gevangenis komt. Deze gevangenis zit op 
slot aan de binnenkant en aan de buitenkant. Het slot aan de binnenkant moet jij 
proberen te openen. Hoe gaat het open? Jij moet je realiseren dat je in een 
gevangenis zit. Wanneer jij in de gaten krijgt dat je in een gevangenis leeft, dan wil je 
eruit. Je probeert het slot aan de binnenkant te openen. Het slot aan de buitenkant 
kun jij niet openen, de Diksha zal het slot aan de buitenkant open blazen, en dan 
kom je uit de gevangenis. Wanneer je uit de gevangenis komt zul je zien dat je geest 
nog intact is, en je kennis intact is, maar JIJ eruit bent. Het werkt automatisch, en het 
zal je leven mooi organiseren. Het probleem begint wanneer “JIJ” je ermee bemoeit. 
Wanneer je slechts “Het bewustzijn van de toeschouwer bent”, dan zal de geest 
automatisch functioneren. Je rijdt in je auto, je zit in het vliegtuig, je doet je werk, je 
kunt een dokter zijn, je kunt van alles doen. Zonder stress zal de geest heel efficiënt 
werken en jij zult je geest zien werken. Als je uit de geest stapt, wanneer je vrij bent 
van de geest, dan ben je ontwaakt. Zoals je nu bent, werkt de geest als een grote 
ezel. In plaats dat die ezel jou dient en jij op de ezel rijdt, heb jij die ezel op je 
schouders genomen, dat is hoe het nu is. De geest houdt je gevangen. Hij maakt 
gebruik van jouw leven om te overleven. Je bent niet vrij, je bent een gevangene. 
Wanneer je uit de geest stapt, dan ben je echt vrij en begin je te leven. Dan weet je 
wat het is om te leven. Al je vragen over wie god is, hoe het universum is begonnen, 
wat het doel van het leven is, en wat de betekenis van het leven is, al die vragen 
verdwijnen, ze verdwijnen compleet. En wanneer degene die deze vragen stelt weg 
is, als de “Vrager” is weg, dan zijn ook de vragen verdwenen. Er zijn geen 
antwoorden op deze vragen. De “Vrager” moet oplossen, en dat is wat wij gaan 
doen. Dus ga alsjeblieft in de maand februari hierover nadenken. In de maand maart 
krijgen jullie weer een ander onderricht, en ook in april, mei en juni zodat we 
uiteindelijk bij het proces komen. In dit proces ga je dit allemaal realiseren, en als je 
ontwaakt bent dan ben je vrij. 
 



Bhagavan in gesprek met Clearwater 

http://www.youtube.com/user/onenessme (Je kunt via deze link 2 delen bekijken) 
 
Bhagavan: Michael je ziet er uit als een oude Indiase Rishi (gelach in de 
zaal), zullen we beginnen met de vragen? (Een Rishi is een verlichte ziener 
van de werkelijkheid). 

Vraag: Bhagavan, wat voor adviezen kunt U ons geven om de geest tot 
rust te brengen, en het “Hart” te laten opbloeien, terwijl we bezig zijn te 
werken aan onze emotionele lasten, en aan ons bewustzijn. Kunt U meer 
vertellen over de bewustzijnsoefeningen die U voorstelde, om de 
gewoontes van de geest af te breken? Het gaat over de periodes van 7 
minuten, 7 maal per dag gedurende 21 dagen. Die oefening is moeilijker 
dan ik me had voorgesteld. Wilt U ons alstublieft een sterke Diksha 
geven, om ons te helpen meer bewust te worden?  

Bhagavan: De vraag laat duidelijk zien, dat je hard aan het werk bent. Ik 
vind dat geweldig van je. Daarom zal ik proberen je te helpen. Op de eerste 
plaats moet je een helder beeld hebben van het onderwijs dat wij uitdragen. 
Het is een heel subtiele vorm van onderwijs, en het is misschien hier en daar 
wat moeilijk om precies te begrijpen waar we het over hebben. Maar op het 
moment dat je het begrijpt, gaat alles heel, heel gemakkelijk. Alles dat ik je 
duidelijk probeer te maken is dat er niets is om naar toe te werken. 

Je bent er vanuit gegaan dat, als je innerlijke integriteit beoefent, dat je je 
ergens van bewust gaat worden, dat je iets gaat bereiken, of dat je ergens 
naartoe gaat, of dat je bevrijd wordt van je emotionele lasten. Dat is op geen 
enkele wijze het geval. Wat we steeds proberen duidelijk te maken is; dat de 
inhoud van de geest van geen enkel belang is. Er kan van alles in aanwezig 
zijn, woede, haat, jaloezie, angst, lust, en ga zo maar door. Het kan van alles 
zijn. Het is van geen enkel belang, omdat het in feite niet de inhoud is van 
JOUW geest. Het is de inhoud van het collectieve bewustzijn van de 
mensheid. Het is een geweldige oceaan, waarin golven rijzen en dalen. Ieder 
moment komt er iets op, en ieder moment verdwijnt er weer iets. Je hebt er op 
geen enkele wijze ook maar enige invloed op. We zijn er allemaal op 
aangesloten, zelfs aangesloten op wat in een ver verleden is gebeurd. Iedere 
herinnering ligt daar opgeslagen. Het wordt ook wel de “Akasha Kroniek” 
genoemd. Al die dingen stromen door ons heen, en wanneer je je met dat 
zwerfvuil identificeert, dan noemen we dat; “identificatie met het denken” of 
ook wel  “Anatma” (Niet Atma, niet het Goddelijke Zelf). Het speelt zich 
allemaal daar af, en het is jouw taak om te zien wat er gebeurt. Wees je 
alleen maar bewust wat er gebeurt. 

Je denkt dat als je je bewust wordt van jaloezie, dat je er van bevrijd wordt. 
Geloof dat maar niet! Het onderricht zegt; “Als je je bewust bent dat er 
jaloezie in je is, dan is het goed. Dat is alles”. Je er van bewust zijn betekent;: 
“Vreugde”. Je ervan bewust zijn betekent; “Vrijheid”. Er zal op geen enkele 
wijze iets gebeuren met je jaloezie. De inhoud van de geest is niet belangrijk. 
Er kan jaloezie in aanwezig zijn, of haat, of lust, of wat dan ook. Het enige dat 
van belang is, dat je op dat moment bewust bent van wat er gaande is. NU, 
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op dit moment kan er jaloezie in je opkomen, en even later is de jaloezie weer 
verdwenen. In eerste instantie kun je jezelf ermee identificeren, en dan 
verdwijnt die ervaring weer. Misschien komt de jaloezie even later weer terug, 
en deze keer wordt je je ervan bewust. Dat is het moment van ontwaken, op 
dat moment ben je verlicht, en even later ben je het weer kwijt. Misschien zal 
dezelfde gebeurtenis zich herhalen, en misschien is het dan zo dat je je er 
opnieuw van bewust bent.  

Wanneer je “Bewust” bent, dan is dat de eerste en de laatste stap. Bewustzijn 
neemt je op geen enkele wijze ergens mee naar toe. Je verbeeld je alleen 
maar, dat je na de bewustwording ergens terecht zou komen. Nee, het is de 
eerst en de laatste stap. Dat is alles, er bestaat geen tweede stap.  

De inhoud van wat er binnen in je gebeurt, is dus van geen enkele betekenis. 
Als bewust bent van het innerlijk spel, dan is er gigantische vreugde. Er zou 
nog veel meer over te vertellen zijn, maar dat zal ik niet doen, omdat het 
anders maar weer een nieuw concept (hersenspinsel) van je wordt. Dan wil je 
weer ergens naar toe gaan, en ga je dezelfde fout maken.  

Je zit op het goede spoor, het enige probleem is dat je iets wilt bereiken, je 
wilt ergens naar toe. Er is niet zoiets om naar toe te gaan, helemaal niets. De 
emotionele last is aanwezig. Het is niet de bedoeling dat die emotionele last 
verdwijnt. Wees alleen maar bewust van die last, dat is alles. Het is niet zo 
dat je een rustige geest moet hebben. De geest is helemaal niet stil. Het gaat 
erom dat je je bewust bent dat de geest niet stil is. Dat is alles. Dat is een 
rustige geest. Als je bewust bent, en ziet; “Oh mijn god, wat is er gebeurd”?, 
dan is dat de eerste stap, en de volgende stap is dat je ziet dat je zegt; “Oh 
mijn god, ik zeg; Oh mijn god”, zonder dat je dit veroordeelt. 

De problemen beginnen wanneer je ergens een labeltje aan gaat hangen. Op 
het moment dat je zegt; “Er is een emotionele lading” dan is de volgende 
vraag;”Wat voor lading”, en vervolgens; Waar komt die lading vandaan?, en 
dan begint het hele spel. Dus moet je je ervan bewust worden, dat je labeltjes 
aan het ophangen bent. De geest is continu bezig met de dingen te 
benoemen. Als de geest daarmee stopt, dan heeft hij geen enkele functie 
meer. Hij kan in een bak worden gegooid, en daar voor eeuwig blijven. Je 
moet dus het proces van naampjes geven aan de dingen observeren. Dat is 
alles. Dan zal alles automatisch stoppen. Je bent dan alleen nog maar intens 
gewaar. Intens gewaar zijn is alles dat er nog is. Dan leef je pas, en leef je in 
het NU. Het is voorbij. Er is niets om naar toe te gaan. Alles is heel simpel, 
Het lijkt moeilijk, en dat komt omdat er iets niet goed wordt begrepen. Aan de 
slag, en we zullen het spoedig ervaren. Ik zal je hele, hele krachtige Diksha’s 
geven om je uit de modder te helpen. Ik voel me daarom heel gelukkig, dat je 
de kennis toepast, en dat je je van de moeilijkheden bewust bent. Ik zal je uit 
de problemen helpen.          

Vraag: Bhagavan wilt U ons iets vertellen over de drie minuten 
meditatie die U met ons doet, opdat we deze tijd zo effectief mogelijk 
kunnen gebruiken? Waarop mediteert U gedurende die 3 minuten? 

 



Bhagavan: Ik probeer voornamelijk een kijkje in je geest te nemen, om te 
zien wat daar speelt. En dan, voor zover het me interesseert, ben ik intens 
gewaar wat daar aan de hand is. Niet in mijn geest, maar in de jouwe. Ik ben 
intens gewaar wat er in je plaats vindt, en ik probeer je in een toestand van 
“Gewaar zijn” te brengen, opdat jij de dingen gaat zien, zoals ik ze zie. Omdat 
we nu voor de tweede keer bij elkaar zijn, kunnen we beter op elkaar worden 
afgestemd, en kunnen we de tijd van de meditatie verlengen. Dan wordt het 
voor jou mogelijk om je geest waar te nemen, zoals ik hem zie. Dat is wat ik 
probeer. Ik zie steeds wat er in je geest speelt, hoe je aan het “knokken” bent, 
hoe je bezig bent de dingen te benoemen, hoe je aan het veroordelen bent, 
hoe je probeert ergens te komen.   

Dat alles sla ik gade. Jij doet dat niet, maar ik sla precies gade wat er in jouw 
geest speelt, en na verloop van tijd ga jij precies doen wat ik doe. Jij zult dan 
ook in staat zijn op dezelfde manier te kijken wat er in je gebeurt. Dan is alles 
voorbij. Dat is de manier waarop ik je probeer te helpen. Maar 3 minuten is 
wel een erg korte tijd. Die drie minuten zijn er voor bedoeld om aan jou 
gewend te raken, en jullie aan mij. Ik heb dat soort dingen nog nooit eerder 
gedaan in Skype-bijeenkomsten. Voor mij is het ook een leerperiode. Voor 
jullie is het ook een leerperiode, en spoedig zul je in staat zijn het bij elkaar te 
doen. Dat is waar we naar toe werken.  

Dat was het antwoord op de vraag. Zullen we nu mediteren? Het lijkt er op dat 
Michael al in een andere bewustzijnstoestand is. Waar jullie zijn, is het zo’n 
prachtige plek. Ik geniet ervan, het geeft me een goed gevoel, de mensen 
geven me een goed gevoel. Laten we nu gaan mediteren, Probeer wáár te 
nemen wat er in de geest omgaat, zonder het te verwerpen, zonder te 
oordelen, zonder ergens anders naar toe te vluchten. Je kunt nergens anders 
heen, kijk alleen maar wat er gebeurt, probeer het deze keer. Je zult het 
spoedig onder de knie krijgen.      

 



Nieuwjaarsboodschap Bhagavan 2010. 
 

 
 

 

Het loslaten van de behoefte om de controle te behouden…..is 
overgave. 
Het loslaten van pijn…..is vergiffenis schenken. 
Het loslaten van weerstand….is acceptatie. 
Het loslaten van bezit….is liefde. 
  
Het steeds maar weer loslaten vereist Genade. 
Laten we het Nieuwe Jaar beginnen met Genade te zoeken om los 
te laten. 
 
Een gelukkig 2010 
 
 
Vertaling van de video boodschap van Bhagavan: 
 
Van alle gevechten die de mens ooit heeft uitgevochten, is het gevecht tegen 
zichzelf het moeilijkst. De geest met zijn inhoud van vrees, jalousie, 
schuldgevoelens, verveling enz. zaait verdeeldheid. De geest verdeelt in goed 
en kwaad, in heilig en profaan, en probeert die tegenstellingen te 
ontwijken….Daar gaat het hele gevecht om. 
 
Degene die ontwaakt is beseft dat het niet zijn of haar geest is, maar dat de 
collectieve Aloude Geest werkzaam is, en daarom is hij of zij zich bewust van 
de onzinnigheid om op die tegenstellingen in te gaan 
 
Dit inzicht ontvouwt een volkomen nieuwe ervaring van Leven en Zijn. 
 
Hij of zij worstelt niet langer met de geest, maar heeft vriendschap met hem 
gesloten. Ontwaken is niet een einddoel, het is een reis. Het einde van 



persoonlijk lijden is een mijlpaal op deze steeds verder voortgaande reis in 
bewustzijn. De rest ontvouwt zich vanzelf, groei gaat steeds maar door.  
 
De beschikbare energie drukt zich uit in aandacht voor de ander, in liefde 
binnen relaties, en in effectiviteit en creativiteit tijdens het werk.  
 
Om kort te gaan, je verandert van iemand die bestaat, in iemand die leeft. 
 
 
 



Skype bijeenkomst met Bhagavan en de Spanjaarden. 
 
Video: http://vimeo.com/8246893  

Vraag: We hebben van U geleerd dat een goede relatie met onze ouders 
erg belangrijk is. Mijn ervaring vertelt me dat dit een heel diepe 
bedoeling heeft. Zo af en toe heeft U het ook over een andere relatie die 
erg belangrijk voor mij is. Dat is de relatie met onze kinderen. Deze 
relatie kan een bron van lijden zijn, van droefheid en interne conflicten. . 
Kunt U ons wat meer vertellen over de relatie met onze kinderen, vooral 
als het pubers zijn. Hoe moeten we daarin groeien, en een gelukkiger 
familie worden.  
 
Bhagavan: Wanneer we spreken over het recht breien van de relatie met je 
ouders, wat we dan echt bij je willen overbrengen is dat; “Als je relatie met je 
ouders in orde is, alle andere relaties dan vanzelf in harmonie zijn. Iedere 
relatie is gebaseerd op de relatie die je met je ouders hebt. Dat hoeft niet 
noodzakelijkerwijs je biologische vader of moeder te zijn, het gaat erom door 
wie je werd opgevoed toen je nog erg jong was. Wie waren degenen die je 
toen door het leven leidden. De kleur van deze relatie, kleurt alle andere 
relaties. Als je een goede relatie hebt met je moeder en je vader, of ze jouw 
biologische ouders zijn of niet, of met de mensen die jou opvoedden, dat 
maakt vanzelf dat de relaties met anderen, inclusief je kinderen, goed zullen 
zijn. Niettemin zal ik je wat aanwijzingen geven, die te maken hebben met de 
zorg voor je kinderen.   
  
Als we het over kinderen hebben, dan moet iedereen over wat kennis 
beschikken ten aanzien van de ontwikkelingen in het leven van een kind. 
Kennis over hoe een kind denkt en voelt, en zich gedraagt wanneer het vijf 
jaar oud is, of tien, of vijftien, of twintig jaar. Dat is een soort kennis waarover 
iedereen zou moeten beschikken. Een groot aantal van de onverwachte 
gebeurtenissen die we meemaken vinden hun oorsprong in die 
ontwikkelingsfasen. Wanneer een kind aan het rebelleren is, wanneer het niet 
naar je luistert, wanneer het niet gehoorzaamt, wanneer het niet met je wilt 
praten, al deze dingen worden gecontroleerd door de biologische ontwikkeling 
van het kind. Als je dat begrijpt, dan is het probleem al voor een groot deel 
opgelost.  
 
Iets anders is dat; wanneer je omgaat met je kind, jij ook een kind moet 
worden. Je moet jezelf verplaatsen in zijn omstandigheden. Denk aan de 
dagen waarin jezelf vijf jaar was, of tien, of vijftien. Dan zul je in staat zijn om 
te begrijpen hoe je met je kind moet omgaan.  
 
Een ander iets is; dat je je kind niet kinderachtig moet behandelen, en hem op 
die manier naar beneden moet halen. Ga met je kind om als met je gelijke. Je 
kind moet niet beschouwd worden als iemand die erg klein en onbelangrijk is. 
Nee, je moet hem behandelen als je gelijke, dat is erg belangrijk. Er bestaat in 
India een algemeen aanvaarde regel, die komt uit een lang bestaand verhaal. 
Er is in ons land een leidend principe dat al sinds mensenheugenis bestaat, 
en miljoenen mensen geholpen heeft gedurende vele duizenden jaren. Dat 
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principe zegt; “Behandel een jong kind als een koning, tot de leeftijd van zes 
jaar moet je hem behandelen als een koning. Tussen zes en twaalf jaar moet 
je hem behandelen als een prins, en wanneer hij ouder is dan twaalf, 
behandel hem dan als een vriend”. Dit zijn drie aanbevelingen, en als we ons 
daar strikt aan houden, dan komen daar hele goede resultaten uit voort.  
 
Bovenal moet je een goede ouder zijn, en dat wil zeggen dat er geen 
conflicten in jezelf bestaan. Er moet geen vrees in je aanwezig zijn. Er moet 
geen angst in jezelf bestaan. Je moet een gaaf iemand zijn, en niet 
versplinterd zijn van binnen. Je moet een gaaf iemand zijn, je moet jezelf 
kunnen zien zoals je bent, je moet van jezelf houden zoals je bent, je moet 
jezelf aanvaarden zoals je bent. Dat is wat je kunt doen voor jezelf, en dan 
kun je op een perfecte wijze omgaan met je kind, en het kind zal op een 
respectvolle wijze omgaan met jou. Maar als je van binnen niet op orde bent, 
dan kun je proberen wat je wilt, je zult altijd een hoop weerstand ontmoeten. 
Je kunt doen “Alsof”, je kunt van alles verzinnen, maar het zal geen enkel 
resultaat opleveren. Het kind zal worden wat jij van binnen bent. Je kunt een 
kind niet voor de gek houden. Je moet jezelf veranderen, en dan zul je zien 
dat je wonderen kunt verrichten met een kind.     
  
  
  
  
 



Bhagavan over existentieel lijden, Skype bijeenkomst met Japan. 
 
Inleiding ter verduidelijking. 
 
Er bestaan drie soorten lijden:  
 

1) lichamelijk lijden, de pijn die het lichaam ervaart. 
2) Psychisch lijden. Wanneer iemand aan een psychisch ziekte lijdt, 

als achtervolgingwaan, als depressie, of een psychose. 
3) Existentieel lijden. Dat is het lijden dat ontstaat wanneer de zin 

van het leven verloren is gegaan, en iemand het gevoel heeft; “Is 
dat nu alles, waarom ben ik eigenlijk nog hier. Bij mensen die het 
existentiële lijden sterk ervaren bestaat het gevaar dat ze zelf een 
einde aan hun leven maken.  

 
In India werd ons uitgelegd dat lichamelijk lijden (L) + psychisch lijden 
(P) + existentieel lijden (E) een constante oplevert. Je krijgt dan de 
volgende formule: L + P + E = 100%. Wanneer lichamelijk lijden 
dominant aanwezig is, bij voorbeeld voor 90% dan is b.v. het psychische 
lijden voor 8% en het existentiële lijden voor 2% aanwezig. Wanneer 
existentieel lijden erg dominant aanwezig is dan kunnen we b.v. krijgen: 
L = 0% P = 5% en E = 95%. 
 
 
 
Vraag: Bhagavan we weten dat lichamelijk lijden + psychisch lijden + 
existentieel lijden een constante oplevert. Ik weet wat lichamelijk lijden 
is. Ik heb twee aspecten van psychisch lijden doorleefd, dat wil zeggen 
mijn persoonlijke lijden dat ik kon zien en ervaren, en het lijden in de 
samenleving. Ik kan dat collectieve lijden voelen en observeren, en dan 
verandert het in vrede. Maar ik weet niet met existentieel lijden om te 
gaan. Hoe dieper ik het ervaar, hoe meer het een bodemloze put is, hoe 
groter de depressie is, hoe groter de tegenzin is om door te gaan met 
leven, en er bestaat geen einde aan dit lijden. Deze perioden van 
depressie duren erg lang, speciaal de laatste tijd. Hoe moet ik omgaan 
met existentieel lijden.  
 
Bhagavan: Van alle vormen van lijden die er bestaan is het existentiële lijden 
het moeilijkste om te begrijpen, en het moeilijkste om op te lossen. Nu is het 
niet zo dat jij existentieel lijden ervaart, jij bent het existentiële lijden. Ik zou 
willen zeggen; het is niet JIJ die het existentiële lijden ervaart, JIJ bent gelijk 
aan existentieel lijden (JIJ = E). Zolang JIJ bestaat zul je existentieel lijden 
ervaren. Dat komt omdat zolang JIJ bestaat, je afgescheiden bent van de rest 
van het leven. Deze scheiding is wat we noemen: “Existentieel lijden”  
 
Wat we hier moeten begrijpen, is dat jij niet lijdt aan existentieel lijden, jouw 
diepste bestaan is existentieel lijden. JIJ bent het niet die lijdt, maar JIJ bent 
gelijk aan existentieel lijden (JIJ = E). In feite bestaat er geen JIJ, er is geen 
persoon, er zijn alleen maar persoonlijkheden die opkomen en weer afgaan, 
als de golven van een oceaan. Golven komen op, en golven dalen weer, en 



golven komen weer op. Persoonlijkheden komen op, en persoonlijkheden 
gaan weer af. Er is geen persoon! 
 
Je zou ook een kunnen zeggen, laten we eens heel dicht naar een televisie 
gaan, naar het televisiescherm. Je ziet dan waarschijnlijk alleen maar puntjes. 
Als je heel dicht naar een LCD-Scherm  gaat, of wat voor scherm dan ook, je 
ziet alleen maar puntjes. Er is helemaal geen beeld, als je dicht bij het scherm 
staat. Op vergelijkbare wijze, als je een videofilm steeds langzamer laat 
lopen, zul je ontdekken dat er geen continue stroom van beelden bestaat. Er 
zitten onderbrekingen in de beelden, terwijl als de video op normale snelheid 
draait, je in de illusie leeft dat het beeld op de tv een continue stroom is. Als je 
dicht bij de televisie zit zie je alleen maar stipjes, er bestaat helemaal geen 
vorm. 
 
Op dezelfde wijze, wanneer je intens gewaar wordt van wat zich binnen in je 
afspeelt, dan maakt het niet uit wat er gebeurt. Wat belangrijk is, is dat je dicht 
genoeg gaat kijken waar er actie is, wat er in jezelf gebeurt. Als je voldoende 
dichtbij kan komen en kijkt, dan zie je dat JIJ verdwijnt.  JIJ bent er niet meer, 
omdat het geobserveerde wat daar aanwezig is, een observeerder schept in 
jou. Als het geobserveerde anders wordt  waargenomen, dan verdwijn JIJ 
ook. Net zoals je dicht bij een televisiescherm komt, je alleen maar puntjes 
ziet, en geen vormen. Op vergelijkbare wijze als je intens iets observeert, dan 
lost het geobserveerde op, het verdwijnt. Net zoals de puntjes van het 
scherm, is het heel, heel anders wanneer je dicht genoeg gaat naar de dingen 
die zich in je afspelen. Wanneer het geobserveerde verandert, verandert de 
observeerder ook. Wanneer het geobserveerde is verdwenen, is ook de 
observeerder verdwenen. Beide zijn dan verdwenen. Dan realiseer je je dat 
observeerder, het geobserveerde en het proces van observeren één zijn. Wat 
dan gebeurt, is dat JIJ verdwenen bent. Wanneer JIJ verdwenen bent is het 
lijden verdwenen, dat komt omdat JIJ alleen maar uit lijden bestaat.  
 
Dus wat we moeten doen is intens bewust worden, niet zomaar een dag, 
maar beetje bij beetje steeds intenser, en alleen maar waarnemen wat er 
gebeurt. Dikwijls ben je bezorgd over wat er gebeurt, dat is het probleem. Kun 
je zien wat er gebeurt? Als je ziet wat er gebeurt, zul je ontdekken dat de 
observeerder en het geobserveerde in feite één zijn. Daarom wat er is, is 
slechts een ervaring, degene die ervaart is verdwenen. Er is alleen nog maar 
het zien, maar de “Ziener” is verdwenen. Er zijn alleen nog maar gedachten, 
maar de denker is verdwenen. Er is slechts wat er is, JIJ bent er niet meer. En 
met dit alles is het existentiële lijden verdwenen.  
 
Zelfs als dit voor vijf minuten gebeurt, heb je het geweldige inzicht gekregen 
dat JIJ niet bestaat, en nadien zul je nooit meer in dezelfde val van 
existentieel lijden trappen. Dat is wat er zou gebeuren. Laten we in die richting 
aan het werk gaan. 
  
  
  
  
  



Bhagavan in Skype bijeenkomst met Nieuw Zeeland 
 
Uitleg vreemde woorden: 
 
Samskara’s  zijn neigingen om te handelen volgens oude patronen, die zijn 
ontstaan in voorgaande levens.  
 

Vastu is de plek waar een huis of gebouw staat. De Vastu Shastra is een deel 
van de Vedische literatuur met name Sthapatya Veda, en gaat over de kennis 
van de planning, de bouw en de inrichting van gebouwen en huizen.  
 
Anatma wil zeggen “Niet Atma” of wel “Niet het Goddelijke Zelf”. 
 
Zuiver Bewustzijn is een toestand waarin er geen gedachten zijn. Tijdens 
b.v. Transcendente Meditatie kun je regelmatig de toestand ervaren van 
“Geen mantra, geen gedachten”, terwijl je toch wakker bent.  
 
Vraag: Ik begrijp dat Bhagavan heeft gezegd dat alle samskara’s liggen 
opgeslagen in het magnetische veld van de aarde, en dat dit veld nu 
afneemt en in 2012 gedurende een paar dagen zelfs nul wordt, zodat alle 
samskara’s zullen verdwijnen. 
 

a) Kan Bhagavan wat meer zeggen hoe het in 2012 zal zijn wanneer 
de samskara’s zijn verdwenen. Wat zal dan de aard van de geest 
zijn.  

b) Hoe beïnvloed de afname van het magnetisch veld ons in 
geestelijke en lichamelijke zin.  

 
Bhagavan: Wij gaan er van uit  dat de mens tot nu toe alleen maar heeft 
bestaan, en dat hij pas vanaf 2012 begint te leven. Dat is wat we vertellen aan 
mensen over de hele wereld. Er is een overtuiging in de geschriften van 
Hindu’s dat het universum ongeveer 13 miljard jaar oud is, en dat het zich 
klaar maakt voor de bevrijding in 2012. We bouwen dus nu een prachtig en 
fantastisch nieuw huis, we gaan dat huis binnen, en we beginnen te leven. 
Alle voorgaande jaren kunnen worden beschouwd als jaren waarin we 
bestaan hebben, alleen maar bestaan, hard werkend, maar alleen maar 
bestaan zonder echt te leven. Dat is wat er gaat gebeuren in 2012, echt 
leven. In de Indiase Vastu, sommigen van jullie moeten hebben gehoord van 
Vastu, is alles gebaseerd op magnetische velden. We geloven dat in 2012 de 
geest zijn houdgreep op het bewustzijn verliest. Nu nog is het zo dat het 
bewustzijn slechts gebruik maakt van de geest om te overleven. Wat er 
waarschijnlijk gaat gebeuren is dat de houdgreep steeds losser wordt, en dat 
het bewustzijn gebruik kan gaan maken van de geest. De geest met zijn 
samskara’s zal er nog steeds zijn, maar hij zal je bewustzijn niet meer in zijn 
macht hebben, omdat je alleen maar bestaat uit Zuiver Bewustzijn. Wanneer 
je dan het woord “Jij” gebruikt verwijst dat naar Zuiver Bewustzijn en niet 
meer naar de geest. Wanneer je vandaag zegt “Ik ben de geest” dan wordt 
dat “anatma” genoemd, dat is een foutieve identiteit. Wat er gaat gebeuren 
vanaf nu tot in 2012, is dat de geest steeds meer zijn greep verliest op het 
menselijk bewustzijn. Eenmaal bevrijdt van de geest, zul je beginnen te leven. 



Zolang de geest de controle uitoefent, besta je alleen maar. Je leeft niet. Die 
houdgreep zal afnemen in 2012. Het is niet alleen het magnetisch veld van de 
aarde, maar ook andere magnetische velden die zullen afnemen. Dit alles is 
verantwoordelijk voor wat er gebeurt in 2012.     
 

 

 

 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Japan 
 
Vraag: Sommige mensen zijn niet in staat de Presence (de Goddelijke 
aanwezige) in zichzelf te voelen. Kunt U ons vertellen hoe we de 
Presence kunnen ervaren, hoe we er zeker van kunnen zijn dat we in 
contact staan met de Presence?  
 
Bhagavan: Om verbinding te maken met de Presence, moet je over een 
enorme interne integriteit beschikken. Als je dat toepast, dan zul je in 
aanraking komen met het echte probleem in jezelf. Als je het nu over een 
probleem hebt, dan is dat een  probleem dat op een of andere wijze 
veroorzaakt is, maar dat is niet het echte probleem. Interne integriteit moet 
worden gebruikt om met het echte probleem in aanraking te komen. 
 
Wat gebeurt er als je met het echte probleem in aanraking komt? Dan zul je 
merken dat al je interne conflicten oplossen. Wanneer je interne conflicten 
oplossen, dan worden je gedachten rustiger en lossen uiteindelijk ook op. En 
als je gedachten oplossen, dan wandelt de Presence bij je binnen. Het bewijs 
dat de Presence is aangekomen komt tot uitdrukking wanneer je met je vrouw 
praat. Je voelt dan een complete eenheid met je vrouw. Als je met een vriend 
praat, voel je een complete eenheid met je vriend. Als je op straat loopt, dan 
voel je een complete eenheid met een voorbijganger. Als je naar een boom 
kijkt, dan voel je een complete eenheid met de boom. Eenheid is het bewijs 
dat de Presence bij je is komen binnenwandelen.   
 
Vraag: Kunt U ons wat vertellen over de volledige betekenis van 
“Integriteit”, en over de relatie die er bestaat tussen integriteit en de 
Presence?  
 

Bhagavan: Innerlijke integriteit is een gereedschap “Om te zien wat er in 
onszelf gebeurt”. Innerlijke integriteit oordeelt niet, veroordeelt niet, het vraagt 
geen uitleg. Het is alleen maar zien wat er gebeurt. Als je vanbinnen kijkt dan 
zul je ontdekken dat daar verschrikkelijke dingen gebeuren. Daar is angst, 
wellust, jaloezie, daar is afgunst. Daar is geen liefde aanwezig, daar is geen 
gevoel van verbondenheid. Je zult daar een grote hoeveelheid 
verschrikkelijke dingen zien. Je zult het niet erg waarderen om er naar te 
kijken, maar je moet blijven kijken wat daar aanwezig is. Dan zul je ontdekken 
dat wat daar ligt opgeslagen, niet alleen in jou aanwezig is, maar in iedere 
menselijke geest. Niet zomaar in de menselijke geest, maar dat dit alles al 
aanwezig is, zolang de mens deze aarde bewoont. 
 
Je zult dan ontdekken dat dit de eigenschappen van de menselijke geest zijn. 
Dat is al zo sinds vele duizenden jaren. De geest is niet veranderd. De 
hersenen zijn in al die duizenden jaren niet dramatisch veranderd. Er is angst, 
er is verlangen, er is woede, er is jaloezie. Je kunt er geen liefde of zo 
ontdekken. De dingen waarop de inhoud van de geest zich richt zijn 
veranderd. Was er vroeger angst om door een tijger te worden overvallen, nu 
is er de angst om wat er op de aandelenbeurs gebeurt.  
 



Je zult vervolgens ontdekken dat er geen verandering mogelijk is. Als de 
onmogelijkheid om te veranderen bij je aankomt als een mokerslag, dan 
vervalt de geest in stilte. Zonder moeite, zonder energie erin te stoppen zul je 
merken dat er aanvaarding ontstaat, gevolgd door liefde, en spoedig gevolgd 
door de aanwezigheid van de Presence. Dat is de relatie die er bestaat 
tussen innerlijke integriteit, en de Presence. Als je ook uiterlijk integriteit 
beoefent dan zal dit alles zich heel sterk ontwikkelen, maar dat is ook erg 
gevaarlijk. Ik adviseer je om dat niet te doen, zolang je niet de kracht hebt om 
daarmee om te gaan.       
 

Vraag: Sommige Dikshagevers zitten klem, wanneer zij hun 
kernprobleem onder ogen zien. Hoe kunnen ze uit die situatie 
ontsnappen. 
 
Bhagavan: Als er echt een kernprobleem in je zit, en je kunt er niet van 
loskomen, dan moet je ophouden er tegen te vechten. Iedere moeite die je 
erin stopt om het probleem te begrijpen of te analyseren zal een blokkade zijn 
om tot een oplossing te komen. Probeer a.u.b. niet het probleem te begrijpen 
of te analyseren. Het probleem ligt nu juist in de analyse van het probleem. 
Daarom kan op dat niveau nooit een oplossing worden gevonden. Je moet je 
goed realiseren dat je met die geestesgesteldheid het probleem nooit kunt 
oplossen. Met een probleem in de buitenwereld ligt dat anders. Ik heb het hier 
over een probleem dat in je zit. Nogmaals, gebruik geen analyse om een 
innerlijk probleem aan te pakken. Analyseren werkt verlammend. Op het 
moment dat je ontdekt dat analyseren niet helpt, dan zul je je op een 
natuurlijke wijze hulpeloos voelen, en bij het probleem verblijven. Het is net 
zoiets; als een kip die een ei uitbroedt. Je moet op het probleem zitten. Dan 
wordt het probleem uitgebroed, en zal de oplossing tevoorschijn komen.  
 
Tijdens de strijd om de Indiase onafhankelijkheid wist Mahatma Gandhi niet 
wat hij moest doen, dus zat hij op zijn gemak te broeden op het probleem. Hij 
was niet in staat om het probleem te overzien, dus het enige dat hij kon doen, 
was er mee bezig zijn totdat de oplossing bij hem van binnen ontstond. De 
oplossing die kwam was gelegen in de boycot van wetten tegen de 
zoutwinning. Dat was het begin van de onafhankelijkheid van India. Het hele 
land was geschokt, maar de mensen realiseerden zich dat dit hen zou 
bevrijden van de Britse overheersing. Vecht niet met een probleem, en dan 
zul je het zout vinden voor je kernprobleem. 
 

 

 
 

 

 

 



Bhagavan's verzoek aan Japan 
 
Nu alle vragen zijn beantwoord kan ik een paar minuten met jullie praten. Het 
gaat over Oneness in 2012.  
 
Oneness is een wonder. Het is een wonder dat geboren werd in 1989 en het 
zal zichzelf voltooien in 2012. De tijd is nu gekomen om naar buiten te treden. 
Het wonder is vele jaren verborgen gehouden, en de tijd is nu aangebroken 
dat het uit de verborgenheid naar voren treedt. Het wonder mag niet meer 
verborgen worden gehouden. Wat het wonder op de achtergrond heeft 
gehouden zijn enerzijds de cursussen, en anderzijds het geld. Wij willen deze 
boeien doorsnijden zodat het wonder de wereld kan veroveren en zijn invloed 
op de wereld kan uitoefenen.  
 
In 1989 trad een grote energieverandering op. In die tijd gebeurde er vele 
vreemde dingen in de wereld. Zoals je je nog kunt herinneren viel de Berlijnse 
Muur, verdween het communisme, en vonden de incidenten op het Tianamen 
Plein (Het plein van de Hemelse Vrede), in Peking plaats. In 1989 vonden er 
een groot aantal omwentelingen plaats, die nog steeds hun invloed uitoefenen 
op de wereld. Dit wonder werd geboren in 1989, toen de energieverandering 
plaats vond.  
 
Op een gelijke wijze gaan we in 2012 een gigantische energieverandering 
meemaken, voortgebracht door de natuur. Alle mensen zullen van deze 
energieverandering gebruik kunnen maken, het onderwijs kan er gebruik van 
maken, de politiek kan er gebruik van maken, de economie kan er gebruik 
van maken, de industrie kan er gebruik van maken. Ze zullen met totaal 
nieuwe producten op de markt gaan komen, en al die dingen kunnen 
gebeuren in 2012. Spirituele mensen kunnen er gebruik van maken, en wij 
zijn spirituele mensen, dus kunnen we er gebruik van maken. Wat willen we 
graag doen? We willen graag een eind maken aan de vervreemding die 
bestaat tussen mens en mens. Op de eerste plaats moet er een eind komen 
aan de eenzaamheid van de mens. Wij willen die eenzaamheid opheffen. Nu 
bestaat er geen gevoel van verbondenheid tussen de mensen. Tussen man 
en vrouw bestaat er geen gevoel van verbondenheid. Tussen ouders en 
kinderen bestaat er geen gevoel van verbondenheid, en ook niet tussen 
vrienden. Dat gevoel ontbreekt bij menselijke wezens, en wij willen deze 
verbondenheid doen ontstaan. Dat is wat we Oneness noemen. Dat is onze 
visie voor 2012.  
 
We hebben nog maar twee jaren voor de boeg, namelijk 2010 en 2011. 
Omdat we de nodige tijd verloren hebben, moeten we met grote snelheid 
gaan handelen. Daarom is mijn verzoek aan jullie om zo snel mogelijk te 
decentraliseren. We moeten zorgen dat er eind 2011 een groot aantal 
Dikshagevers zijn bijgekomen. In twee jaar tijd moeten er een groot aantal 
Dikshagevers bijkomen, en in 2012 moeten we in ieder land groepen van 
dikshagevers vormen. Kleine groepen, middelgrote en grote groepen, in 
dorpen en steden, overal waar je maar wilt.   
 



In 2012 zullen we jullie een nieuwe techniek leren, waarmee de mensen van 
de groepen elkaar Diksha zullen geven. Als je elkaar Diksha geeft zal het 
bewustzijn enorm toenemen. Als je een Christen bent zul je het 
Christusbewustzijn in jezelf aantreffen. De Boeddhist zal het 
Boeddhabewustzijn krijgen, de Hindu een Hindubewustzijn, en de Moslim een 
bewustzijn dat bij de Islam past. Al die soorten van bewustzijn zullen zeer 
verschillend zijn, zij zullen niet hetzelfde zijn, maar er zal Eenheid heersen. 
De Moslim zal zijn staat van bewustzijn ontdekken, en de Christen zijn staat. 
En hoewel ze verschillend zullen zijn, zullen ze toch Eenheid en 
verbondenheid voelen. Er zal Eenheid zijn. Dat is de Eenheid die we teweeg 
willen brengen in 2012. Daarom is het van groot belang dat we die groepen in 
de wereld gaan vormen, van mensen die elkaar vanaf januari 2012 Diksha 
gaan geven. 
 
Een ander ding dat van belang is, is mijn relatie met jullie via 
Skypeverbindingen. Deze interactie met jullie is wat we “Level 3 (niveau 3) 
noemen. Level 3 is het beantwoorden van vragen over spiritualiteit. Mijn 
interactie met jullie, en mijn meditatie samen met jullie, dat is level 3. 
Daarmee gaan we door in 2012, in januari 2012 zullen er bij voorbeeld 4 van 
zulke bijeenkomsten zijn, in februari 6, en dat zal toenemen tot in de maand 
december, een maand waarin we elkaar dagelijks zullen ontmoeten. 31 dagen 
lang zullen we bij elkaar zijn. Dat is het laatste dat we doen. In die tijd zal het 
geven van Diksha aan elkaar het proces zijn waar jullie doorheen gaan. Je 
zult binnentreden in een hogere toestand van bewustzijn, en op het moment 
dat dát gebeurt, zal er een verandering van waarneming en visie in de wereld 
optreden. De waarneming van de mensen zal veranderen, en dat brengt de 
Tijd van Verlichting, de Gouden Eeuw met zich mee. Wanneer dat heeft 
plaats gevonden is ons werk voorbij. Op dat moment raken wij hier op de 
Oneness University buiten beeld. Als we door zouden gaan met dit werk, dan 
zou het weer een nieuwe cultus worden. We willen niet een nieuwe vorm van 
eredienst worden. We zullen ons werk stilletjes laten inslapen. Oneness is 
een levend iets. Het is geen geloof. Het is een levende ervaring in de harten 
van de mensen, en zal daar levendig aanwezig blijven. Dan is er niets meer 
voor ons te doen. We zullen uit beeld verdwijnen. Dat zijn onze plannen.    
 
Daarom vragen we jullie om ons te helpen de huidige situatie van de mens te 
verbeteren. We weten allemaal dat de huidige situatie heel erg beroerd is. 
Daarom moeten met zijn allen groeien naar een andere manier van naar de 
dingen te kijken. We moeten groeien naar een hogere staat van bewustzijn. 
Alle problemen die we op de dag van vandaag ervaren zijn terug te brengen 
tot het niveau van ons individuele en collectieve bewustzijn. Tot het lage 
niveau van bewustzijn waarin we op dit ogenblik verkeren. Als we het voor 
elkaar krijgen een hogere staat van bewustzijn te verwerven, dan zullen niet 
alleen onze individuele problemen zich oplossen, maar ook de problemen 
tussen landen over de hele wereld. Dat alles zal worden opgelost. 
 
Dus aan het werk met zijn allen! Ik alleen kan niets voor elkaar krijgen, 
Zonder met elkaar samen te werken als één team dat Eenheid nastreeft, zal 
het niet lukken. Ik reken op jullie, dat is mijn verzoek aan jullie. 
 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met San Francisco Bay Area, 
California op 19 januari 2010  

http://www.vimeo.com/8878011   

 

Vraag 1: Hoe kunnen we aan mensen, die nog nooit van Diksha hebben 
gehoord, uitleggen wat Diksha is, en wie Amma en Bhagavan zijn.  

Bhagavan: Diksha is een poging van god om de mens te bereiken. Om de 
mens te bereiken heeft god soms een hulpmiddel nodig, en dat is Diksha. 
Degene die geïnitieerd is om Diksha door te geven zit in een proces van  
“wakker worden”, en god werkt door hem/haar heen. Soms is de Dikshagever 
zich niet helemaal bewust van wat er gebeurt. Om kort te gaan; de goddelijke 
energie stroomt van de ene mens naar de andere, en dat is wat Diksha is. 
Men moet het ervaren hebben, om het volledig te kunnen begrijpen. Je kunt 
alleen maar dit soort eenvoudige informatie geven. Er is natuurlijk veel meer 
over te vertellen, maar we moeten vandaag nog veel meer met elkaar 
bespreken, dus de tijd die we hebben staat dat niet toe.  

Het tweede deel van de vraag gaat over Amma en Bhagavan. Amma en 
Bhagavan maken het mogelijk dat je geïnitieerd wordt. Om Amma en 
Bhagavan werkelijk te kennen en te begrijpen, zou je ontwaakt moeten zijn. 
Tot aan het moment dat je wakker bent geworden, bestaat er geen 
mogelijkheid om te begrijpen wie Amma en Bhagavan zijn. Dat is het 
antwoord op het tweede deel van je vraag.  

Diksha tracht god dichter bij de mens te brengen. Het is een kracht, waarbij 
energie stroomt van god naar de mens. We noemen dat het afdalen van god, 
en het opstijgen van de mens naar een hogere staat van bewustzijn. Dat is 
wat Diksha doet, het brengt god, en de mens dicht bijeen.  

Je kunt ook zeggen dat je god voor je karretje spant om praktische problemen 
voor je op te lossen, zoals je zonne-energie kunt gebruiken om je doeleinden 
te bereiken. Op vergelijkbare wijze kunnen mensen Diksha-energie inzetten 
om hun problemen op te lossen.  

Als Diksha-energie op de juiste wijze wordt overgedragen, en karmische 
obstakels worden opgeruimd, dan zijn er voor de Dikshagever geen 
problemen meer. Er zijn volksstammen in India, waar men geen behoefte 
heeft aan een dokter. Men gebruikt alleen maar Diksha om allerlei kwalen op 
te lossen. Er zijn groepen mensen die dat zo doen. Diksha wordt ook gebruikt 
om financiële problemen op te lossen, en zakelijke belangen een steuntje in 
de rug te geven. Het kan worden gebruikt voor alledaagse dingen, Het kan 
worden gebruikt voor spirituele doeleinden, zodat je verlicht kunt worden. Het 
kan voor ieder doel gebruikt worden. Het enige dat je moet weten, hoe je er 
gebruik van kunt maken. Wat Westerlingen niet weten is; hoe je karmische 
blokkades kunt ontdekken, en kunt oplossen. We zijn aan het nadenken hoe 
we mensen uit het Westen vertrouwd te kunnen maken met dat aspect van 
het oplossen van problemen. 

http://rs6.net/tn.jsp?et=1102955340632&s=707&e=001UFEHiLonP0MMQ2q-DcVSbzeeI4pvQgPHKbbyhF0T9I1pBGSBJuOauocl5I2Cbu4SgJggwUZsmYDCsv9hJN2CJuWF_SwV70TXY_kiZ6zy1OXDWxqvPq-PLg==


Vraag 2. Helpt Diksha alleen in dit leven, of heeft het ook invloed op 
volgende levens. Kan Diksha ons helpen om te ervaren wie we zijn? Kan 
Diksha ons helpen om ons te bevrijden  van de cycli van leven en dood.   

Bhagavan: Diksha doet dat allemaal. Diksha kan in principe alles voor je 
doen dat je wenst. Laten we met een voorbeeld verder gaan; veronderstel dat 
je een televisietoestel hebt, een dvd-speler, en een stopcontact om alles aan 
te sluiten. Je kunt iedere denkbare dvd in de dvd-speler stoppen, bijvoorbeeld 
met de leringen van Jezus, of de leringen van Boeddha, of die van Ramana 
Maharishi, Je kunt het onderwijs van iedere meester kiezen, het in de dvd-
speler stoppen en op de knop “Play” drukken. Dat is Diksha, en het 
televisietoestel zal je het beeld laten zien, en het geluid laten horen. Jij kunt 
de keuze maken. 

Wat wil je gaan ervaren? Wil je een ervaring van “Ontwaken”, of één van 
godrealisatie, of wil je een kijkje nemen in een voorgaand leven? Het is veel 
gemakkelijker terug te gaan naar een voorgaand leven door middel van 
Diksha, dan met een normale regressietherapie. Het is veel krachtiger en veel 
realistischer, je kunt heel precies de vinger op de zere plek leggen. Je kunt 
Diksha dus voor vele mogelijkheden gebruiken. Als je een financieel probleem 
hebt, kun je precies traceren waar het probleem ligt. Je kunt zien of het 
probleem te maken heeft met een voorgaand leven, of met de conceptie. 
Misschien heeft het temaken met de manier waarop je geboren bent, 
bijvoorbeeld met een keizersnede, al die dingen kunnen getraceerd worden. 
Diksha kan ook gebruikt worden voor alle dingen die we op het gebied van 
spiritualiteit willen bereiken.   

Diksha is dus bruikbaar voor ieder doel dat we willen bereiken. Het is  
goddelijke energie die bij je komt binnenstappen, het heeft zijn eigen 
intelligentie, en kan alles voor elkaar krijgen. Je kunt er dus mee terug gaan 
naar voorgaande levens, om te zien wat daar gebeurde., alles is mogelijk. Je 
kunt niet zeggen dat iets onmogelijk is met Diksha, alles is mogelijk. Het 
hangt van jou enthousiasme af wat je wilt verkrijgen. Schakel Diksha in, en 
alles wordt een realiteit voor je. Het kan iedere vorm van spiritueel onderwijs 
zijn, waaraan het kan worden toegevoegd. Daarom zeggen we Oneness is 
net als suiker, je kunt het overal aan toevoegen. Je kunt het gebruiken samen 
met Christelijke leringen, met Islamitisch onderwijs, met de wijsheid van 
Boeddha, of samen met Hinduïstisch onderwijs. Het is aan jou hoe je er 
gebruik van wilt maken. Diksha is net zoiets als de stekker in het stopcontact 
steken, dat is alles.  

Vraag 3: Wat zal er gebeuren als we onze doelstellingen voor 2012 niet 
bereiken. Wanneer we niet in staat zijn het bewustzijn te verhogen van 
64 000 mensen? Wat zal dat betekenen voor de wereld? Dragen mensen 
van andere spirituele bewegingen ook bij aan verbetering van de 
wereld? 

Bhagavan: 2012 Is niet een fenomeen waarbij alleen Oneness betrokken is. 
Er zijn veel andere bewegingen die hetzelfde doel voor ogen hebben, en zelfs 
heel veel individuen. Ik heb veel mensen ontmoet, uit alle delen van de 
wereld, en het vreemde is dat ze allemaal begonnen zijn in 1989.  Er zitten 23 



jaren tussen 1989 en 2012. Het gaat niet alleen om het jaar 2012 als zodanig. 
Het gaat om een periode van 23 jaar, die loopt van 1989 tot en met 2012. In 
de laatste 20 jaar zijn er vele wonderen gebeurd, en ook veel verschrikkelijke 
dingen. We zitten nu zo’n beetje op het midden van de weg naar 2012. In 
India kijken we ernaar als het afsterven van het oude, en de geboorte van het 
nieuwe. Het oude verdwijnt uit het zicht, en het nieuwe laat zijn gezicht zien, 
en beide bewegingen doen zich tegelijkertijd voor. We bevinden in de 
schemerzone, net zoals we tussen zonsopgang en zonsondergang een 
schemerzone kennen 

Veronderstel dat onze gezamenlijke pogingen falen, dan zouden we in een 
ongelooflijke rampensituatie kunnen belanden, en een grote kans zou 
verloren zijn gegaan. Maar in het geval we zullen slagen, komen we in een 
andere dimensie terecht. In dat geval kunnen we spreken van een “Hemel op 
Aarde”. Wat er dan gebeurt betekent niet, dat in eerste instantie de fysieke 
wereld zal veranderen, maar de manier waarop je alles zult waarnemen zal 
totaal anders zijn. De “hemel op Aarde” heeft te maken met jouw waarneming 
van de “Werkelijkheid”, en in eerste instantie niet met veranderingen in de 
realiteit. Dit veranderen van waarnemen is wat we noemen: “De tijd van 
Eenheid”, maar als gevolg daarvan zullen er toch een groot aantal 
herschikkingen in de fysieke wereld plaatsvinden, en de veranderingen die 
dan plaats vinden zullen “Het Gouden Tijdperk” inluiden.  

Het is dus een grote kans voor de mensheid, een sprong naar een volgend 
tijdperk. Op het punt waarop we nu zijn beland, is het niet goed te zeggen of 
alles zo zal gaan gebeuren, of niet. Ik kan dus alleen maar zeggen het 
gebeurt, maar misschien ook niet, maar dat wil niet zeggen dat we bij de 
pakken moeten gaan neerzitten. We moeten ons beste beentje vóór zetten, 
en al het mogelijke doen dat in ons vermogen ligt. We hebben al veel 
problemen en aanslagen overwonnen de laatste 20 jaar. Hopelijk kunnen we 
andere mensen helpen. Natuurlijk kunnen andere spirituele bewegingen ook 
helpen. Sommige van die bewegingen zijn al uit het zicht verdwenen, omdat 
ze niet in staat waren, de aanvallen die op hen gericht waren, te weerstaan. 
Wij hebben de energie om te overleven, en laten we onze blik op het beste 
gericht houden. 

Dat was mijn antwoord op de derde vraag. Laten we nu een wat langere 
meditatie doen, misschien wel 5 of 6 minuten.      

  
 

  
 

 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Rusland 
 
http://www.vimeo.com/8513184 
 
Inleiding: Volgens Bhagavan zijn financiële problemen meestal een 
gevolg van een slechte relatie met je vader.  
 
Ekaterina uit de Oekraïne vraagt: Wat is geld, waar staat het voor? Moet 
ik tevreden zijn met mijn huidige inkomen, of moet ik mij maximaal 
inspannen om méér te krijgen? Ik heb nu een goede relatie met mijn 
vader opgebouwd.  
 
Bhagavan: Er bestaat een Indiaas woord voor geld, dat in jullie taal vertaalt 
“Integriteit” betekent. Die naam voor geld betekent: “Integriteit”. Als geld op de 
juiste wijze werd verdiend, dan is het een afspiegeling van jouw bijdrage aan 
de maatschappij. Wat jij aan de maatschappij hebt bijgedragen, wordt 
vertaald in een bepaalde hoeveelheid geld. Het is een indicatie voor jouw 
bijdrage. Hoeveel geld je wilt hebben is aan jou om over te beslissen. Dat 
wordt overgelaten aan een ieders oordeel. Mijn taak is het slechts om je te 
helpen aan geld te komen. Dat is mijn functie. Hoeveel je zult krijgen hangt 
van jou af. Nu je zegt dat de relatie met je vader helemaal in orde is, zullen er 
geen problemen zijn bij het verkrijgen van de hoeveelheid geld die je wilt 
hebben. Niet in de zin van “Hebzucht”, maar de hoeveelheid die je echt nodig 
hebt. Er zullen geen problemen zijn in het verkrijgen van die hoeveelheid 
geld.    
  
Vraag van Nailya uit Kazakstan: Bhagavan, hoe kan ik mijzelf 
liefhebben? Ik realiseer me dat mijn materiele en psychische problemen 
samenhangen met het niet accepteren van mijzelf. Ik ben een kanaal om 
Uw liefde aan andere mensen door te geven, maar hoe kan ik van mijzelf 
gaan houden? 
 
Bhagavan: We hebben altijd gezegd, dat je in de uiterlijke wereld actief moet 
zijn, en in de innerlijke wereld passief. Waar we hier mee te maken hebben is; 
dat je er achter bent gekomen dat je niet in staat bent jezelf te accepteren, dat 
je niet in staat bent om van jezelf te houden. Tot aan dat punt is alles in orde. 
Het probleem is dat je probéért jezelf te accepteren, dat je probéért van jezelf 
te houden. Dat komt omdat je het feit dat je jezelf niet accepteert, veroordeelt. 
Je veroordeelt het feit dat je niet van jezelf houdt. Dat is niet in 
overeenstemming met het Oneness onderwijs. Wat we bij het Oneness 
onderwijs proberen over te brengen is: “Kijk, kijk met aandacht, wees je 
bewust van het feit dat je jezelf niet aanvaard zoals je bent, wees je daarvan 
intens bewust. Wees je intens bewust van het feit dat je niet van jezelf houdt. 
Als je dat feit veroordeelt, als je probeert dat gegeven te veranderen, dan zal 
er niets gebeuren.  
 .  
Wat nodig is, is dat eenvoudige bewustzijn. Je moet zelfs niet denken; “Dat is 
slecht”. Als je zegt; “Oh, dat is slecht, ik accepteer mijzelf niet, ik moet mijzelf 
accepteren”, dan is dat geen bewustzijn. Dat valt onder het begrip 
“Contemplatie” (overdenken). Bewustzijn is alleen maar zien wat er gebeurt, 

http://rs6.net/tn.jsp?et=1102917386733&s=707&e=0018TMaCYDQtYfKw4Z8L7d9wzarzLm4HorjG_Gm7ZuLKSDBilUBYOiQJIE55bITjIKhc7BBwiCa2Xa_et7UoqOrVw78rF3PsMVqladZZ33LpSzawzn5Vv058Q==


Wát er gebeurt, is van geen enkel belang. Wat er vanbinnen plaats vindt, is 
dat je jezelf niet accepteert. Als je dat werkelijk zou zien, dan zou je niet meer 
zeggen; “Ik aanvaard mijzelf niet”, omdat je in een flits alleen maar “ziet”. Het 
is geen concept (idee), het is niet iets wat in het verleden gebeurde. Het 
gebeurt in het “Hier en nu”, op dat bepaalde moment, en je bent alleen maar 
bewust van “Wat is”. Wanneer je dát doet, dan gebeurt er iets. Ik zal je niet 
vertellen wát, anders wordt het alleen maar weer een nieuw concept, en dáár 
moet je voor uitkijken. 
 
Wat er gebeurt, is dat  er alleen maar Zuiver Bewustzijn is. Meer dan dat 
bestaat er niet. Als je bewust bent van wat er gaande is, dat is de eerste stap, 
dat is de laatste stap. Er hoeft verder niets gedaan te worden, en er kan ook 
niets meer gedaan worden. Maar wat JIJ doet, is er een naam aan geven; Ah, 
ik zie het, ik accepteer mijzelf niet”, je hebt het een naam gegeven, je 
veroordeelt het, je wilt het veranderen. Dat is waar de problemen de kop op 
steken. Tot bij het punt van “Zien” aangekomen, heb je de dingen goed 
gedaan, nu moet je jezelf realiseren dat er niets gedaan moet worden. Zelfs 
niet een uitspraak doen in de trant van; “Ik accepteer mijzelf niet” Nee, dat 
zou betekenen dat je niet “Ziet”. Je bent dan aan het overdenken, en kijk je 
niet echt. Simpel kijken wat er gaande is, daar gaat het om.    
   
Ik wil er verder niet over spreken, omdat je er dan weer nieuwe concepten en 
ideeën van gaat maken. Doe alleen maar wat ik heb gezegd, en kijk wat er 
gebeurt. Dat is het begin, en het einde. Dat is ontwaken, dat is verlichting, dat 
is waar het om gaat in het leven.     
 
De meeste mensen zijn aan het dagdromen, ze zitten gevangen in 
gedachten. De hele tijd zijn ze aan het dagdromen. Ze missen ieder moment 
van het leven. Even later zijn ze zich bewust waar ze zich mee hebben bezig 
gehouden, en dat heeft geen enkel nut. Bewustzijn moet onmiddellijk 
gebeuren. Dan ben je wakker. Nu  ben je nog in een vaste slaap gedompeld. 
“Wakker worden” is “Verlicht worden”. Nogmaals, sla deze dingen zorgvuldig 
in je op; “Wat er gebeurt is niet belangrijk” Of je nu door een microscoop, of 
door een telescoop naar de dingen kijkt, wat er is, is niet belangrijk. Waar het 
om gaat is of je kunt “Zien”. Dat is alles. Als je bij jezelf denkt; “Dit moet ik 
zien, en dat moet ik zien” dan zie je niets. Kijk alleen maar! 
 
En denk vooral niet; “Nu gaat er iets gebeuren”, omdat alles wat er gebeurt, is 
het proces van “Zien” Je kijkt en er gebeurt niets. Alles dat er plaats vindt is 
“Kijken”. Als je het ziet is alles voorbij. Kijken is iets dat ieder menselijk wezen 
kan doen, en als je het doet, dan zijn alle dingen die we nu besproken hebben 
de natuurlijke gevolgen daarvan. Kijken is het begin en het einde van alles. 
Iemand die “Ziet” is een “Ziener” (TM-Mensen kunnen dat begrijpen als een 
Rishi). Dat is alles. Ik zal je helpen met dit alles.  
 
 
  
 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Australië op 1 maart 2010. 
 

Vraag: Bhagavan; het staat vast dat er veel geweld in het gezin, en in de 
samenleving plaats vindt. Het schijnt dat verveling, drugs en alcohol daarbij 
een belangrijke rol spelen. Kunt U ons vertellen wat de oorzaak is van deze 
problemen, en wat we kunnen doen om ze te doen afnemen. 
 
Bhagavan: Alle problemen ontstaan afhankelijk van de toestand van ons bewustzijn. 
Wij hebben allemaal een bepaald niveau van bewustzijn, en dat drukt zich uit in 
dingen die gebeuren in de uiterlijke wereld. We moeten beseffen dat het de mensen 
zijn, die de periode scheppen waarin zij leven, en deze periode schept ook weer de 
mensen. Deze perioden wandelen achter de energie aan die werkzaam is. Deze 
energieën beïnvloeden het menselijk bewustzijn, en het menselijk bewustzijn 
beïnvloed weer het menselijk gedrag.  
 
We komen nu in een zeer moeilijke periode terecht, waarbij we beïnvloed worden 
door een speciaal soort bewustzijn, maar het goede nieuws is dat vanaf maart of juni 
2011 deze energieën zullen veranderen, en dat we daar de duidelijke gevolgen van 
zullen waarnemen in het menselijk gedrag. Het is niet meer ver van ons vandaan. 
 
Als de energieën veranderen, dan zal dat het bewustzijn beïnvloeden, waardoor de 
mensen zullen veranderen. De zegeningen van Diksha zullen deze veranderingen in 
een hoge mate gunstig beïnvloeden. Diksha kan dit proces enorm versnellen, en 
drastische veranderingen teweeg brengen. Dat is de reden waarom we Diksha aan 
zoveel mogelijk mensen willen aanbieden. Ik denk dat we de komende 15 tot 18 
maanden nog met heel veel problemen en moeilijkheden geconfronteerd zullen 
worden, maar dat we daarna een hele grote verandering zullen beleven, en dat de 
veranderingen rond 2012 heel dramatisch zullen zijn.  
 
Vraag 2. Bhagavan; Diksha leidt ons naar het opbloeien van het hart.  Een 
vriend van mij, die door een bepaalde vorm van meditatie verlicht is geworden, 
zegt dat je in de toestand van verlichting voorbij het hart moet gaan, om 
uiteindelijk te worden opgelost in het “Niets”. Kunt U ons Uw visie hierover 
geven.  
 
Bhagavan: In onze ervaringen bestaat er geen verschil tussen het opbloeien van het 
hart, en oplossen in het “Niets”. Het lijkt erop dat dit hetzelfde is. Het lijkt erop dat er 
geen groot verschil tussen beiden zit. In feite is het zo, dat wanneer “JIJ” van het 
toneel verdwijnt, dus wanneer je ontdekt dat er geen persoon meer aanwezig is, het 
hart op een geweldige wijze opbloeit. Dan bestaat er alleen nog maar Liefde. We 
zouden kunnen zeggen dat er geen verschil tussen beide vormen van verlichting 
bestaat.  
 
Vraag: De reden waarom ik bij de Oneness Movement betrokken raakte was dat 
ik wilde “Ontwaken”. Ik ben nu 5 jaar met Diksha’s bezig, en ik vraag mij af; als 
de energie toeneemt naarmate we 2012 naderen, hoe dit mijn “Ontwaken” zal 
beïnvloeden. Zal dit stap voor stap gebeuren, of moeten we wachten tot 2012.   
 
Verlichting gebeurt op twee manieren. In feite heeft er al gedurende 3000 jaar een 
discussie over dit onderwerp plaats gevonden. Er bestaat een vorm van verlichting 



die stapje voor stapje tot stand komt, en er is een vorm van verlichting die plotseling 
ontstaat. Er kan van alles met iemand gebeuren, afhankelijk van de wijze waarop 
Kundalini in iemand functioneert. Ik zou willen zeggen dat het “Ontwaken” bij veel 
mensen al is begonnen, niet alleen in India maar ook in andere landen, en het ziet er 
naar uit dat dit proces steeds sneller verloopt. 
 
Het lijkt erop dat iedere week van een voorbije maand het proces sneller en sneller 
verloopt. We zullen pas echt dramatische resultaten gaan waarnemen in maart of juni 
van 2011, iets dat ik eerder ook al heb verteld. Het jaar 2012 zal voor de mensheid 
de beste gelegenheid zijn om op grote schaal de sprong naar verlichting te maken. 
Er zullen grote groepen mensen zijn die dan verlichting bereiken. Het kan zelfs 
gebeuren vóór 2011, of het kan gebeuren ergens in 2012, maar de dingen zullen zich 
op korte termijn voltrekken. Voor sommigen zal het een “Stap voor stap” proces zijn, 
en voor anderen een “Plotselinge” verlichting. Beide vormen kunnen zich voordoen. 
We kunnen dus niet voorspellen welke richting het op zal gaan. Voor iemand die vol 
passie is, zal het zich zeker eerder dan later voltrekken, daar ben ik van overtuigd.    
 
 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Rome, Italia op 17 januari 
2010. 
  
Een uitspraak van Bhagavan: 
  
"Het bewustzijn is altijd de Getuige. Het neemt nooit deel aan enige 
handeling, maar het is slechts de waarnemer van de handeling. Om te 
zien hoe dit werkt, moet je verlicht zijn”.  
 
Video: http://www.vimeo.com/8803309 
 
Vraag: Het “Zien wat er is” bezorgt me lijden. U leert ons dat lijden het gevolg 
is van het gevecht dat we leveren, en ik weet dat de oplossing zit in alles los te 
laten. Dat is verschrikkelijk moeilijk Bhagavan:“Om alles los te laten”. Dat komt 
omdat de angst zo machtig is. Kunt U mij helpen? 
 
Bhagavan: Je zegt; dat wat je ziet lijden veroorzaakt, dat is wat je zegt. Dat betekent 
dat je helemaal niets ziet. Dat zeg ik omdat; “Kijken vrijheid betekent”. Jij geeft 
commentaar op wat je ziet. Steeds maar weer commentaar op wat je ziet. Dat 
commentaar betekent LIJDEN. Als je werkelijk kijkt, dan is er alleen maar “Zien” Hoe 
kan er op zo’n moment lijden zijn? Er is alleen maar “Zien”, en dat is alles. In feite kijk 
je niet. Je zegt dat het “Kijken” de oorzaak is van jouw lijden. Dat betekent dat je 
helemaal niet ziet wat er gebeurt. Er is alleen maar commentaar van je verstand op 
dat wat lijden veroorzaakt. Je hebt nog geen idee wat “Kijken” is. Wat je nodig hebt is 
een krachtige Diksha. Dan zul je in staat zijn om te “Kijken”. Kijken betekent vrij zijn. 
Ik zal je daarbij helpen.    
 
Vraag: in veel lezingen heeft U ons op een heldere wijze uiteen gezet hoe de 
geest werkt. Kunt U ons wat meer in detail vertellen wat bewustzijn is, en hoe 
het werkt?  
 
Bhagavan: Het Bewustzijn is altijd de Getuige. Het neemt nooit deel aan enige 
handeling,. maar het is slechts de getuige van de handeling. Om te zien hoe dit 
werkt, moet je verlicht zijn. Veronderstel dat je met iemand staat te praten, of dat je 
met iemand aan het spelen bent, het bewustzijn is daar de getuige van. Je moet 
“Ontwaakt” zijn om te zien hoe dat werkt. Zonder ontwaken kan geen enkele uitleg je 
duidelijk maken hoe dat werkt. Om je op dit gebied te helpen zullen we morgen op 
onze webstek een interview zetten dat op de Oneness Universiteit is gemaakt met 
een ontwaakte Westerling. Hij komt uit Nederland. Hij is een Dikshagever die 
ontwaakt is. Het is voor de eerste maal dat we de ervaringen van een Westerling 
hebben opgenomen. We hebben opnamen van Indiers, maar de Indiasa taal is voor 
jullie te moeilijk. Wanneer je naar de opname kijkt en luistert, dan zul je op een of 
andere wijze iets begrijpen van wat het betekent om in de toestand van “Getuige zijn” 
te leven  Hoe dan ook, we hebben het voor elkaar om een opname te kunnen 
presenteren van een Westerling die ontwaakt is. Er zullen steeds meer mensen 
ontwaken. Door de opname zul je iets meer begrijpen van wat het betekent om in de 
toestand van “Getuige zijn” te leven.   
 
 

http://rs6.net/tn.jsp?et=1102949691605&s=654&e=001Lc6aEIVL0H0bcshq0bk-edsOJpyan9oDrXzcfLZypnkCy0_14fZsi2f2SzRWCdOCj35n2M5YkrupZ6p3CGu9TLN1qDSGXiclWzMZF_KE_jRRIrbF6zKTqg==


 
Vraag: Bhagavan, kunt U ons meer vertellen over je Antaryamin? 
(Je Antaryamin is je Goddelijke Inwonende) 
 
Bhagavan: Je Antaryamin kun je vergelijken met een computer, die verbonden is via 
een netwerk met alle andere computers die er bestaan. Veronderstel dat je ergens 
langs een weg staat, en je zou willen dat een auto voor je zou stoppen om je een lift 
te geven. Je kunt dan aan je Antaryamin vragen om een auto te laten stoppen om jou 
een lift te geven. Jouw Antaryamin is verbonden met de Antaryamin van degene die 
de auto bestuurt. Wanneer jij een dringend verzoek doet aan jouw Antaryamin, dan 
zal de Antaryamin van degene die de auto bestuurt worden geactiveerd, en zal bij de 
bestuurder een gevoel worden opgeroepen dat hij de auto moet stoppen om jou mee 
te nemen. De auto zal stoppen, en jij mag instappen.  
 
Het kan ook op andere niveaus van het leven werken. Jij bent op weg naar de bank 
om een lening af te sluiten. Onderweg vraag je aan je Antaryamin; “Ik wil graag een 
lening bij die bank”. Jouw Antaryamin treed in contact met de Antaryamin van de 
bankbediende, en die krijgt het gevoel; “Ik moet die mens een lening verstrekken”. 
Dat is de manier waarop Antaryamins werken. Ieder van ons heeft een Antaryamin. 
Wanneer jij zegt dat je een Antaryamin hebt, dan betekent dat ook dat jou 
Antaryamin verbonden is met alle andere Antaryamins. Een ander mens kan zich 
daarvan niet bewust zijn, maar zijn Antaryamin zal hem/haar op een of andere wijze 
beïnvloeden, en daardoor zullen de dingen gebeuren die jij graag wilt. Die andere 
persoon zal bij zichzelf denken; “Ik moet hem of haar helpen, ik moet dat voor hem of 
haar doen”. Dat laatste kan hij zelfs niet in de gaten hebben. Maar jouw Antaryamin 
heeft gesproken met zijn/haar Antaryamin, en die zal het beste voor je doen. Dat is 
de manier waarop het werkt. 
 
In een diepe mystieke toestand kun je zelfs waarnemen hoe twee Antaryamins met 
elkaar converseren. Bijvoorbeeld; de ene Antaryamin zegt tegen de andere: “Die 
gast, dat is een waardeloos iemand, hij ligt altijd maar in de zon, en voert niets uit”. 
De andere Antaryamin kan dan antwoorden; “Die gast is zo waardeloos, hij is zelfs te 
lui om ergens naar toe te gaan”. Je ziet dat Antaryamins met elkaar kunnen praten. 
Jouw Antaryamin is van jou, en de Antaryamins van andere mensen zijn van hen, en 
soms praten ze met elkaar. Het is een heel vreemd verschijnsel. Misschien ga ik daar 
in een latere fase nog op in.  Dat is wat ik er nu over wil vertellen. Je Antaryamin zal 
je helpen om snel verlicht te worden, en je Antaryamin is ook betrokken bij het 
Dikshaproces.    
 
 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Londen op 6 maart 2010. 

 

                 

 

 

 
 link naar de youtube video:   
                      http://www.youtube.com/watch?v=hv93iIp7V6I 
 
Bhagavan werd toegezongen met een lied voor zijn verjaardag. (Bhagavan is op 7 
maart jarig)  
 
Bhagavan:  Ik houd van jullie allemaal. Ik bedank jullie allemaal voor de aandacht die 
je hebt voor mijn verjaardag.  
 
We zijn nu klaar met het onderricht van februari, en voor de maand maart is er een 
langer onderricht. We zullen dit spoedig op onze webstek zetten, dus over een dag  
of 3 – 4 kun je die bezoeken, en kun je beginnen daarover na te denken.  
 
Steeds op 7 maart wordt de energie naar een hoger plan gebracht, en helemaal op 
deze zevende maart, omdat we steeds dichter bij het jaar 2012 komen. Dus morgen 
wordt de energie geweldig opgevoerd. Je zult  dat vooral gaan merken aan de 
manier waarop wonderen gaan gebeuren, en aan de manier waarop bij mensen  
problemen worden opgelost. Bovendien zal er een verandering in je waarneming 
ontstaan. Je zult merken dat deze veranderingen heel dramatisch zullen zijn. 
  
Vanaf 18 maart zal dit alles zich nog sterker manifesteren. Over ongeveer elf dagen 
zal dit alles buitengewoon sterk zijn. Als je gevoelig genoeg bent, dan zul je het 
kunnen waarnemen. Hoe kun je nu gebruik maken van die toegenomen energie? Ik 
heb vaak gezegd dat leven bestaat uit relaties. Als je een gezin hebt, dan kun je je 
vrouw of je man accepteren zoals zij of hij zich op een bepaald moment voordoet. 
Dat kun je compleet en volledig doen zonder te oordelen, zonder te proberen de 
ander te veranderen. Zonder te proberen de ander te begrijpen door gebruik te 
maken van een of ander psychologische theorie. Het is gewoon de ander accepteren 
zoals hij of zij is.  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103180805841&s=707&e=001N3QGlAEWh7GAZVVb6ueKim4HYUcLT38uG79-PxHp4rccXeW-y7Q3bNNn_ChImzhfJRxIfdOXkgUTmFYiYF9PkdHzC2OpHl7EXUJQIe4NPXzIpciyM0mr6qZJfX3QUo_2I_jjjqNivbU=


Als je vandaag of morgen daarmee begint, dan moet je dat voor een maand of zo 
volhouden. Zo nu en dan zul je een vergissing maken, en daar zul je je bewust van 
worden. Dan keer je weer terug naar je oude routine, en zul je tegen jezelf zeggen; 
“O mijn God, ik heb weer geoordeeld”. Probeer te zien wat er is gebeurd, en ga op de 
ingeslagen weg verder.  Als je niet getrouwd bent, dan kun je op een vergelijkbare 
wijze omgaan met je ouders, en als er geen ouders in de buurt zijn, pas het dan toe 
op je vrienden waarmee je soms overhoop ligt. Ook van je vrienden kun je soms 
wensen dat ze anders zouden zijn. Doe dat niet met mensen die veel jonger zijn dan 
jij. Dit moet worden toegepast tussen man en vrouw, tussen broers en zussen, maar 
niet met kleine kinderen.   
 
Als je dit gaat toe passen, dan zullen er binnen een maand prachtige resultaten 
uitrollen, dat komt door de toegenomen genade. Je zult verbaasd zijn welke 
veranderingen er in je plaats zullen vinden. Je kunt zelfs zo’n groei doormaken, dat je 
dicht tegen ontwaken aanzit. Dat is de boodschap voor dit jaar, de boodschap met 
als datum 7 maart 2010. 
   
We zullen nu 5 minuten gaan mediteren, en je kunt nu beginnen met een goed 
voornemen te maken. Je kunt van start gaan met een Sankalpa, dat is een sterk 
voornemen. Het voornemen moet zijn om niet meer te oordelen over je vrouw of je 
man, niet over je moeder of je vader, niet over broers en zussen, en niet over je 
beste vrienden. Wanneer de verleiding zich aandient om toch te oordelen, dan 
moeten we daarin niet meegaan. Wanneer we elkaar weer ontmoeten bij de 
volgende gelegenheid, dan moeten jullie in staat zijn mij hele goede resultaten te 
rapporteren. Laten we nu de komende 5 minuten mediteren.   
 
 
 



Bhagavan in een Skype-bijeenkomst met Noord Amerika, 20 december 
2009. 
 
Onderwerp: Innerlijke integriteit 
 
Bhagavan: Ik sprak gisteren met Mexico en Zweden, en vandaag met Italië. Wat mij 
opviel was dat er een fout begrip is over datgene wat we onderwijzen. De mensen in 
die landen zijn door level 1 en level 2 gegaan, en op de manier waarop ze vragen 
stelden kon ik opmaken dat ze het onderricht niet goed hebben begrepen. Het 
Oneness-onderricht is in feite heel eenvoudig. 
 
Wat je goed moet begrijpen is; dat als het onderricht moeilijk lijkt, je het op een of 
andere wijze niet goed hebt begrepen. Als je het idee hebt dat je een of andere vorm 
van moeite moet doen, dan heb je het onderricht niet goed begrepen. Door te 
zeggen “Zonder moeite” bedoelen we zeker niet een vorm van onverschilligheid. 
“Zonder moeite” moet niet worden verward met “Onverschilligheid”.   
 
Laten we eens goed kijken naar wat ik zeg. We kunnen het hele Oneness-onderricht 
samenvatten in één woord, en dat woord is “Bewustzijn”. Heel vaak krijgen we 
vragen als; “Ik weet dat ik verschrikkelijk ben, ik ben jaloers, heb geen liefde, ik ben 
boos, ik ben gewelddadig, ik probeer mijn lijden te ervaren en dat lukt me niet, en 
wanneer ik probeer te veranderen, dan lukt dat ook al niet en voel ik me waardeloos. 
 
We krijgen dus dit soort vragen. Wat het meest belangrijk is om te begrijpen, is dat bij 
Oneness de inhoud van de geest op geen enkele wijze belangrijk is. De inhoud kan 
van alles zijn, geweld en geweldloosheid, woede, haat, jaloezie, frustratie, angst, en 
wat al niet. In deze hele stroom van gedachten, gevoelens en emoties, zijn we niet  
geïnteresseerd. We proberen op geen enkele manier verandering in de geest aan te 
brengen. We doen geen enkele poging om te veranderen, omdat verandering 
onmogelijk is. We kunnen geen verandering aanbrengen omdat al die dingen 
behoren tot het wezen van de menselijke geest. Die menselijke geest is zeer oud, en 
bovendien is er maar één menselijke geest.   
  
Wat proberen we dan wel?  Wat is de verandering die we voor ogen hebben? Aan de 
ene kant zeggen we; “Er is geen verandering mogelijk” en aan de andere kant lijkt 
het alsof we het over één of andere vorm van verandering hebben. Waar we alleen 
maar over spreken is; “Word je alstublieft op een intense wijze bewust van wat er aan 
de hand is”. Dat is alles. Verder is er niets dat je zou kunnen doen. Er is echt niets 
dat je zou kunnen doen. Daarom spreken we over een moeiteloze moeite.  
 
De enige moeite die je kunt doen is om stukje bij beetje je bewust te worden van wat 
er gaande is en te zeggen: “Oké laat me bewust worden”, dat is alles.  
 
Dan, als je probeert om bewust te worden zul je er vervolgens achter komen dat  dit 
onmogelijk is. Dat het zelfs te moeilijk is om er mee te beginnen. Dan gooi je de 
handdoek in de ring en zegt; O mijn God, ik krijg dit niet voor elkaar”. Dat is het 
moment waarvan we zeggen; “Nu moet je je overgeven”. Deze manier van je 
overgeven is niet een slaafse wijze van overgave. Het is alleen maar je realiseren dat 
je niets doen kunt, en dat er niets gebeurt. Op dat moment roep je het Goddelijke 
aan door middel van een Diksha. De Diksha zal je dan brengen waar je naar toe 



moet gaan. En waar ga je naar toe? Je gaat nergens naar toe, omdat er geen plaats 
is om naar toe te gaan. Je wordt je alleen maar meer bewust van wat er aan de hand 
is.  
 
Het onderricht zegt; “Dit is de eerste stap, en de laatste”. Dit betekent niet dat, nadat 
je de eerste stap hebt gedaan, je ergens naar toe zou gaan. Je gaat nergens naar 
toe, om de simpele reden dat er niet zoiets is om naar toe te gaan.  Wat is dus de 
eerste stap? De eerste stap is BEWUSTZIJN. Wat is de laatste stap? De laatste stap 
is BEWUSTZIJN. Wat is er alleen maar? Er is alleen maar BEWUSTZIJN. Bewustzijn  
is het begin en het einde van alle dingen. Begrijp alsjeblieft goed dat bewustzijn je 
niet ergens naar toe brengt. Bewustzijn gaat je niet bevrijden van je jaloezie. Begrijp 
dat bewustzijn je niet gaat bevrijden van je woede. Bewustzijn gaat je niet 
veranderen in een heilige. Op geen enkele wijze! Bewustzijn zal je niet bevrijden van 
jaloezie, van woede of van haat. Je zult alleen maar stoppen je te bemoeien met die 
eigenschappen van de geest. Je zult stoppen om te proberen ze te veranderen. 
Vanaf het begin is er bewustzijn, in het midden is er bewustzijn, en aan het eind is er 
bewustzijn. Wanneer je bewust bent, dan ben je volledig ontwaakt. Wanneer je 
ontwaakt bent, dan ga je LEVEN, in plaats van dat je alleen maar BESTAAT.  
 
Zoals je nu bent, verkeer je in een toestand van dagdromen. De hele tijd wordt je in 
beslag genomen door conflicten die ontstaan door het denkproces. Je bent ergens, 
en je probeert ergens naar toe te gaan. Dat is waar gedachten je toe aanzetten. Je 
bent betrokken bij dit, en wordt gevangen door iets anders. Dat is waarom je niet 
“Leeft”. Dat is waarom je alleen maar “Bestaat”. Deze situatie gaat veranderen in het 
jaar 2012. Zelfs vóór 2012 zullen veel mensen deze verandering gaan ervaren, maar 
daarvoor is het nodig dat je het onderricht goed begrijpt.  
 
Ik herhaal nog maar eens, je zult niet ergens naar toe gaan. Je zult niet gaan 
veranderen. Er is niets dat veranderd kan worden. Alles wat we van jullie kunnen 
verwachten is; dat je intens bewust te worden van wat er gaande is. Het is een 
prachtige film waarvan je kunt genieten. Er is geen betere film dan deze. Er is geen 
beter boek dat je kunt lezen dan dit. Je kunt het boek niet lezen zolang er geen 
bewustzijn is. Bewustzijn is alles wat er bestaat. Bewustzijn betekent dat de 
Presence (de Goddelijke aanwezige) in je werkzaam is. Als je bewustzijn zich 
verdiept, dan verdiept de Presence zich.  Dan kom je op een punt waarop je je zo 
intens bewust wordt, dat de Presence bijna volledig aanwezig is. De Presence is 
datgene wat we God noemen. Op dat punt aangekomen wordt je God. Jij en de 
Presence zijn dan volledig één. Jouw bewustzijn en de Presence zullen volledig één 
zijn. Dan zie je dat je jijzelf God bent. Wij proberen je daar naar toe te brengen. 
 
Ik hoop dat je vanaf dit ogenblik alleen maar zult “Zien” wat er gaande is. Probeer 
niets te doen. Er is niets dat je er aan kunt toevoegen. Het is er alleen maar. Dat is 
de waarheid. Dat is innerlijke integriteit. Dat is authentiek zijn. Wees niet onverschillig 
ten opzichte van dit alles, alsjeblieft, wees je intens bewust van dit alles. Dat is alles 
wat je te doen staat. Dat is het onderricht van Oneness. Dat is het meest 
fundamentele onderricht. Alle andere vormen van onderricht zijn alleen maar 
ondersteunend bedoeld. Ook het brokje onderwijs dat zegt; “De eerste stap is de 
laatste stap”. Ervaar het! Wanneer je het probéért te ervaren, dan is er op geen 
enkele wijze een ervaring. Wanneer je bewust bent, dan komt de ervaring als 
vanzelf. Je ervaart dan de werkelijkheid zoals die is. Wij proberen het alleen maar te 



beschrijven, en dan begin jij er moeite in te stoppen, zoiets van “Oké, ik moet nu 
lijden ervaren, Oké, ik moet nu de werkelijkheid ervaren zoals die is, Oké ik moet een 
beter mens worden. Er bestaat niet zoiets als een beter of een slechter mens.  
 
Wanneer je vanuit bewustzijn leeft, dan ontstaat “Handelen” automatisch. Dat is wat 
we “Handelen” noemen. Dat wat jij gewoonlijk onder handelen verstaat zijn alleen 
maar handelingen. Alles wat we onder “Handelingen” verstaan, is alleen maar 
activiteit. Mensen die nog niet ontwaakt zijn noemen het slechte handelingen, goede 
handelingen, verkeerde handelingen. Voor iemand die ontwaakt is bestaat er alleen 
maar handelen, voor hem bestaat er alleen maar perfectie in handelen. Dit ontstaat 
wanneer het bewustzijn compleet tot ontplooiing is gekomen.  
 
Ik zou graag willen dat jullie de komende maand gaan nadenken over wat ik jullie 
vandaag heb verteld, en laten we dan eens bekijken welke resultaten daaruit 
voortkomen. Van daaruit gaan we de volgende stap zetten. Deze interactie met jullie 
is wat we level 3 gaan noemen. Ik geef jullie meer helderheid na het onderricht. Ik zal 
jullie diepere inzichten geven. Ik zal jullie een Diksha geven. Ik ga nu met jullie 
mediteren. Ik zal me met jullie vragen bezig houden. Dit alles is level 3. Vanuit level 3 
kunnen jullie komen om deel te nemen aan level 2, of aan level 1, of kunnen jullie 
deelnemen aan een Oneness Experience Weekend. Je kunt ook nieuwe mensen 
meebrengen. Iedereen is welkom. Je kunt dus naar level 1 of 2 gaan, of naar een 
Oneness Experience Weekend om een beter begrip te krijgen. Iedereen is welkom bij 
al die gelegenheden.  
 
Dat was datgene waar ik het vandaag met jullie over wilde hebben, na de vragen van 
Mexico, Zweden en Italië. Ik denk, dat het een heel belangrijke bijeenkomst met jullie 
is geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bhagavan, Skype bijeenkomst met Australië en Nieuw Zeeland 

21 februari 2010 

http://vimeo.com/9628783 

 

Vraag 1: Bhagavan, U leert ons dat we een sterke intentie moeten hebben ten 
aanzien van wat we willen bereiken.  Dan moeten we moeite doen en op genade 
wachten. Die intentie moeten we 21 dagen vasthouden.  Wat moeten we nu 
besluiten wanneer een aantal dringende vragen zich aan ons voordoen, die 
allemaal een sterke intentie nodig hebben, gevolgd door handelen en genade. 
Moeten we dan één intentie per keer voor ogen houden, of een soort 
overkoepelende intentie formuleren, of is het beter om naar binnen te keren, en 
de intentie te hebben om te ontwaken in Eenheid. Dat laatste kan dan weer 
voor de uiterlijke kant van het leven zorg dragen.  
 

Bhagavan: Het gemakkelijkste is om één intentie per keer te nemen, dan zul je de 
beste resultaten bereiken. Je moet niet de ene intentie met de andere vermengen. In 
een noodsituatie kun dat natuurlijk wel doen. Maar de meest ideale situatie is dat je 
één intentie per keer voor ogen houdt, om zo snel mogelijk resultaat te hebben. Niet 
teveel intenties tegelijk. Natuurlijk heb je de vrijheid om in bijzondere situaties 
daarvan af te wijken, maar ik zou zeggen; “Een intentie per keer is het beste”. Dat is 
het antwoord op de eerste vraag.   
 

Vraag 2:  Bhagavan, U spreekt vaak over de noodzaak dat het bewustzijn in de 
wereld verhoogd moet worden. Kunt U daarover wat meer vertellen? Afgezien 
van het feit dat we Diksha geven, hoe kunnen we als individu bijdragen aan de 
verhoging van het bewustzijn? Bijvoorbeeld, als iemand zijn eigen lijden 
ervaart, zet dat dan andere mensen aan om dat ook te doen of te willen. Als ik 
een mooie ervaring heb, beïnvloed dat dan ook anderen? Als iemand de 
werking van de geest gade slaat, beïnvloed dat dan andere mensen. Doen al 
die dingen het niveau van bewustzijn toenemen? 
 
Bhagavan: je hebt een mooi inzichtelijk lijstje gemaakt. Het is zo dat alle dingen die je 
opnoemt bijdragen aan een toename van bewustzijn in de wereld. Daar bestaat geen 
twijfel over. Als bijvoorbeeld iemand ontwaakt, dan kan hij zeker honderdduizend 
mensen beïnvloeden. Dat is de invloed van iemand die ontwaakt is. Hij kan 
honderdduizend andere mensen beïnvloeden Alle dingen die je opnoemt helpen op 
verschillende niveaus, en in verschillende mate van sterkte. Wat ik graag zou willen, 
is dat we ons zouden richten op huiselijk geweld. Met huiselijk geweld bedoel ik niet 
lichamelijk geweld. Het gaat me om conflicten tussen individuen in één familie. 
Tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen leden van het gezin. 
Wanneer we conflicten op dat niveau konden verminderen, conflicten op individueel 
niveau, dan zouden we een dramatische afname zien van conflicten in de wereld. Als 
we in een land de conflicten in de gezinnen zouden kunnen verminderen, dan 
zouden we een dramatische afname zien van terrorisme, en andere vormen van 
geweld. Uiteindelijk zijn het de conflicten die “In” en tussen individuen van het gezin 
ontstaan, die uitmonden in conflicten in de wereld. We zouden dit gemakkelijk 
kunnen aanpakken. Als Dikshagever komen we steeds meer in een toestand, waarbij 
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we vrij zijn van innerlijke conflicten, en van conflicten in de familie. Daaruit zullen echt 
grote veranderingen optreden. Het zijn de conflicten aan de buitenkant waarop we 
ons willen focussen, maar alles dat jij zo even opnoemde draagt bij aan het verhogen 
van het menselijk bewustzijn. Daarom zijn we zo vol vertrouwen dat we in het jaar 
2012 een reusachtige sprong in bewustzijn kunnen bewerkstelligen.        
 

Vraag 3: Als we de mate van welvaart en overvloed in ons leven willen doen 
toenemen, of bijvoorbeeld onze gezondheid willen stimuleren, moeten we dan 
vragen om wat we willen, en dát met gevoel zo visualiseren alsof we het al 
hebben, of moeten we het eenvoudigweg vragen met een bepaalde intentie en 
een bepaald gevoel, en ons dan verder richten tot de stilte? 
 
Bhagavan: Nee, nee. Je moet je focussen op precies datgene wat je wilt hebben. 
Veronderstel dat je een miljoen Euro wilt, dan moet je je niet op de stilte richten. Dan 
moet je visualiseren dat je het geld al in je handen hebt, dan wel dat je het op de 
bank hebt staan. Het beeld moet heel nauwkeurig zijn. Het moet gaan over iets dat 
realistisch en praktisch is. Dan alleen zal gebeuren wat je wilt. Het beeld moet 
driedimensionaal zijn en in kleur, en met de juiste emoties die erbij horen. Dat is de 
methode die geschikt is, en je moet het zien alsof het in het hier en nu plaats vindt. 
Niet een uur later, want als je dat doet verdwijnt alles naar de achtergrond. Je moet 
het zien als iets dat ogenblikkelijk gebeurt, vlak voor je neus. Dat is de truc. 
Gewoonlijk zijn er mentale blokkades die verhinderen dat er gebeurt wat je wilt. Die 
blokkades worden gewoonlijk weggepoetst in de level 1 en level 2 cursussen. Er 
kunnen ook problemen optreden door je eigen “Geprogrammeerd zijn”, maar dat zijn 
dingen waar je ook aan kunt werken. 
 
Op veel plaatsen in de wereld heb ik al aan mensen verteld dat ze een uur voordat 
ze naar bed gaan zich van top tot teen kunnen ontspannen. Daarbij kun je elke 
denkbare techniek gebruiken. Als je dat gedaan hebt, dan vraag je Amma/Bhagavan 
waar je bent vastgelopen in je geprogrammeerd zijn. Dat kan zijn in je primaire 
programmering vanuit je voorgaande levens, je secundaire programmering die te 
maken heeft met de periode tussen de conceptie en de tijd dat het “IK” werd 
geboren, of je tertiaire programmering die ligt tussen het moment waarop het “Ik” 
ontstond en het moment van “Nu”.  We kunnen dan je programma’s scannen en je 
precies laten zien wat het probleem is, en we kunnen dat dan laten verdwijnen. 
Wanneer het programma is verwijderd, dan kunnen de Diksha’s hun werk doen. 
Normaal is het zo dat wanneer de mentale blokkering die het probleem veroorzaakt 
wordt opgelost, het probleem ook is opgelost. Veronderstel dat het probleem in de 
programmering zit dan, op het moment dat dit uit het programma wordt verwijderd, is 
het probleem opgelost.  
 
Ondanks dit alles kan het zijn dat dit niet goed werkt. In dat geval beschik je niet over 
voldoende goed karma. Dan moet je heel recht voor zijn raap aan Amma/Bhagavan 
vragen “Toe geef me dit”. Wat we dan doen is het van onze rekening “Goed Karma” 
naar jouw karmarekening overschrijven, en dan zullen de dingen toch gebeuren. 
Omdat we vrienden zijn, moet je dit aan ons vragen. We zullen het dan voor je doen, 
maar je moet dan de intentie en het daarbij behorende beeld heel helder voor ogen 
houden. Als je niet in staat bent het te visualiseren, dan moet je een heel sterk 
gevoel hebben dat het zal lukken, dat zal je dan helpen. In dit soort gevallen moet je 



je dus niet tot de stilte richten. Het gaat hierbij om het vervullen van wereldlijke 
verlangens. Dat was het antwoord op vraag 3. 
 
Ik wil jullie nog wat dingen vertellen over het onderricht dat ik gaf in de maand 
februari. Het zijn dingen waarover je kunt nadenken, en waarover je kunt mediteren. 
Ik hoop dat je daar al mee begonnen bent, het is een soort van huiswerk. In januari 
was het onderwerp “Innerlijke integriteit”, en in februari was het onderwerp “Zien wat 
er in je gebeurt”. Ik ben gefocust geweest op de onderwerpen die ik zo even 
noemde, en ik denk dat jij er inmiddels mee vertrouwd bent geraakt. De hele maand 
moet je er op een verstandelijke manier mee bezig zijn om het onderricht te 
begrijpen, en dan moet je als dat mogelijk is er onderling mee bezig zijn om wat 
inzicht te krijgen. Dan gaan we naar maart, april, en zo verder, tot aan het einde van 
dit jaar. Al deze lessen vormen als het ware een soort ketting die je om kunt hangen, 
We zullen een grote hoeveelheid lessen op onze webstek zetten. Ga naar onze 
webstek, kijk naar de eerste lessen, overdenk ze, en mediteer er over. 
 
Als jullie daarmee klaar zijn, in januari 2011, dan beginnen we aan de 
programmering. Dat kan duren tot juni 2011, en in juli van dat jaar duiken we in het 
proces waarbij we zullen ontwaken als alles goed gaat. Het voorbeeld dat ik jullie 
steeds weer voor ogen houd is dat van een televisieapparaat. Die televisie is je 
bewustzijn en is verbonden met een dvd-speler. Die dvd-speler is de geest. De 
televisie en de dvd-speler zijn verbonden met het stopcontact, van waaruit de 
elektriciteit komt. De elektriciteit is de Diksha.  
 
Nu vallen alle dingen op hun plaats. De Diksha is aanwezig, je bewustzijn is 
aanwezig, en de geest is aanwezig. Wat we nu nog missen is het dvd-schijfje, en dat 
schijfje is het onderricht wat we jullie geven. De komende 10 maanden gaan we de 
dvd klaar maken, dat wil zeggen een aantal lessen die jullie zullen krijgen. Hierbij 
hebben we jullie hulp nodig, jullie moeten over de lessen nadenken, er over 
debatteren, ofwel je de kennis in groepen eigen maken. Dan zal de dvd in de speler 
gestopt worden. Dan wordt de elektriciteit ingeschakeld, dat wil zeggen de Diksha 
wordt erbij gehaald. Dan zal kundalini ontwaken, de chakra’s worden geactiveerd, die 
in feite de afscheiding van de klieren in werking stellen, en dan begint de 
neurobiologische verandering. 
 
Wanneer dat gebeurt, dan zal wat we je hebben onderwezen een werkelijkheid voor 
je worden. Nu zeggen we vaak tegen je dat jouw gedachten niet van jou zijn. 
Intellectueel kun je dat begrijpen, maar je ervaart ze nu nog steeds als je eigen 
gedachten. Maar wanneer je ontwaakt, ondergaan je hersenen een verandering. Je 
zult dan je gedachten werkelijk aan je voorbij zien trekken. Je zult dan volkomen 
worden losgekoppeld van je gedachten, je wordt alleen maar de waarnemer van de 
gedachten. Dan zul je ervaren dat je spreken volkomen automatisch verloopt, dat je 
handelen volkomen automatisch verloopt. Alles zal perfect en prachtig functioneren, 
zonder dat “JIJ” erbij betrokken bent. Je zult alleen maar de getuige zijn van al dat 
soort dingen. Dan zul je onvoorwaardelijke liefde gaan ontdekken, en onbegrensde 
vreugde, en alle dingen verlopen perfect. De warboel begint wanneer jij je 
identificeert met wat er in je gaande is. Nu is het alleen nog maar een brokje 
onderricht, maar straks wordt het je dagelijkse werkelijkheid in de toestand van 
“Ontwaakt zijn” wanneer kundalini wakker is en de chakra’s zijn geactiveerd. Om dit 
te bereiken moet de dvd met de lessen in de dvd-speler worden gestopt.  



Dat is waar we op dit ogenblik mee bezig zijn. Ik zou graag willen dat jij je werk doet 
met je hart op de goede plaats. Je moet er mee bezig zijn vol passie om te bereiken 
wat we voor ogen hebben. Je moet naar je eigen leven kijken, en de 
onbeduidendheid van alles overzien, dag in en dag uit. Je moet zien hoe alle dingen 
zich steeds maar weer herhalen en hoe dat je misselijk maakt. Keer op keer dezelfde 
mechanische en doelloze waardeloosheid van het leven. Steeds op zoek naar een 
beetje amusement in een poging om je lijden beheersbaar te maken. Dat heeft niets 
met LEVEN te maken, dat is alleen maar BESTAAN. Je wilt daar wel aan 
ontsnappen, maar dan moet je je eerst bewust worden van je miserabele situatie, die 
we een vorm van spirituele ontevredenheid kunnen noemen. Dat bewustzijn moet 
zich de komende 10 maanden opbouwen. Pas dan zullen we in staat zijn kundalini te 
activeren. Ik ben er van overtuigd dat jullie de schouders onder dit alles zullen zetten, 
en dan is het natuurlijk onze taak om de stekker in het stopcontact te steken, en 
kundalini wakker te maken. Wij zijn er klaar voor, en we wachten alleen nog maar op 
het moment dat jullie er ook klaar voor zijn. Maar dat betekent niet dat jullie pas over 
een jaar, of over twee jaar ontwaakt zullen zijn. Het kan eerder gebeuren. Dat is de 
tijdstabel die we in ons hoofd hebben, en de komende maanden zullen we langere 
periodes van meditatie met jullie doorbrengen. Nu zullen we onze ogen sluiten, en 
drie minuten met elkaar in meditatie doorbrengen. 
 
We houden van jullie allemaal.   
 
   
 
    
 

 

 

 

 

 



                  

 

Bhagan's onderricht voor maart om te overdenken 

De Gulden Middenweg:  
De zeven evenwichtigheden 

 
http://www.onenessuniversity.org/HTML/teachings.html 
 
 

Oneness beveelt de gulden middenweg aan, of wel de zeven 
evenwichtigheden als nuttige hulpmiddelen in dienst van het ontwaken.  
 
De 1e evenwichtigheid: Vermijd de extremen van zekerheid en 
onzekerheid. 
 
De 2e evenwichtigheid: Vermijd de extremen van onmatigheid en 
onthouding. 
 
De 3e evenwichtigheid: Vermijd de extremen van dominantie en 
onderdanigheid. 
 
De 4e evenwichtigheid: Vermijd de extremen van de drang naar bezit en 
onverschilligheid. 
 
De 5e evenwichtigheid: Vermijd de extremen van berusting en stug 
doorgaan.  
 
De 6e evenwichtigheid: Vermijd de extremen van zorgenloosheid en 
perfectionisme.  
 
De 7e evenwichtigheid: Vermijd de extremen van analyseren en 
synthetiseren. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103199174480&s=707&e=00176U_5XiJGfo60KtQluhE2FbGcR0jsJ7HG0ypfyR2gDzx8rvdCreIpgvajlsryi2iA6UX_8yGzNGZxtXpFXEqzkkTn3dQX4JVRdNO-4ddzJULJ17kvVv5sMTSrt4k1-BJ3OI3QcJfHU6hyvltYpn4sQ==


Er is geen videolink beschikbaar. De Oneness University heeft gevraagd geen 
video van deze uitzending beschikbaar te stellen. 
 

Boodschap van Sri Bhagavan: Vandaag is de dag om te ontwaken.  
 
Te leven zonder ontwaakt te zijn betekent; “Helemaal niet leven”. Het is meer een 
poging om te overleven. Waarom leven we niet echt? Het is de geest die ons ervan 
weerhoudt te leven. Hoe weerhoudt de geest ons ervan om te leven? De geest staat 
ons niet toe de werkelijkheid te ervaren zoals die is. 
 
Wanneer je de werkelijkheid ervaart zoals die is, dan leef je pas. Maar de geest staat 
dat niet toe. Waarom? De geest geeft de hele tijd maar namen aan de dingen. De 
geest oordeelt steeds, en probeert de dingen om te buigen naar herinneringen. Dat is 
waarom de geest je nooit toestaat om de dingen te ervaren zoals ze zijn.  
 
Daarom is het noodzakelijk dat we ons te bevrijden van de geest, willen we echt 
gaan leven. Er is echter nog een reden waarom we vrij van de geest zouden moeten 
zijn. De geest is verantwoordelijk voor alle problemen die we in het menselijke 
bestaan ervaren. Eerst creëert de geest problemen, en dan probeert diezelfde geest 
deze problemen weer op te lossen. Op die manier probeert de geest te overleven. 
Zonder problemen kan de geest niet bestaan. Dat is de oorzaak van al onze 
moeilijkheden.  
Zolang we niet vrij zijn ten opzichte van de geest, zullen de problemen niet 
verdwijnen. Als je kijkt naar het individu, naar de gemeenschap, de politiek, de 
economie, als je kijkt naar sociale relaties, naar het milieu, of wat dan ook, alle 
problemen zijn geworteld in de geest. Zolang we niet zijn bevrijd van de geest, zullen 
deze problemen niet worden opgelost. 
 
Bevrijding van de geest is de enige revolutie die moet plaats vinden. Geen andere 
revolutie kan een wezenlijke verandering in de mens bewerkstelligen. Daarom is het 
zo belangrijk om van de geest bevrijd te worden. We zeggen dat je VRIJ moet zijn 
van de geest. We praten niet over het VERNIETIGEN van de geest. De geest zal 
zelfs meer nadrukkelijk aanwezig zijn, hij zal zelfs meer effectief werken. Maar in 
plaats dat de geest de regeltjes in ons leven bepaalt, gaan we gebruik maken van de 
geest. Dat is de enige verandering die nu gaat plaats vinden. De geest blijft 
nadrukkelijk aanwezig, maar in de nieuwe situatie zijn WIJ het die er gebruik van 
maken. Deze vrijheid ten opzicht van de geest noemen we ontwaken. 
 
Dus vandaag zou je kunnen ontwaken als alle dingen goed gaan, alleen maar door 
twee uur te luisteren deze uitzending via het web. Vandaag, of wel in het hier en nu. 
Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door gebruik te maken van wat Mukthi 
Diksha genoemd wordt. We hebben met jullie al eerder via Skype-bijeenkomsten 
besproken dat tussen januari 2011 en juli 2011 de programmering zou plaats vinden, 
en dat we vanaf juli 2011 het proces zouden doen plaatsvinden. Maar er is geen tijd 
meer te verliezen, dus hebben we besloten om die twee onderdelen samen te 
smelten in een kort compact programma. Amma en ik hebben een sankalpa (genade 
van God) gevraagd om het te laten werken. De laatste paar weken heeft het erg 
goed gewerkt, en duizenden mensen hebben de stap naar ontwaken gemaakt. 
 



Nu geven we de Mukthi Diksha aan jullie, Mukthi Diksha zal in de komende twee 
uren van jullie worden. Het zal niet alleen zo zijn dat jullie de stap naar ontwaken 
kunnen maken, maar je zult er gebruik van kunnen maken om anderen te doen 
ontwaken. Het aftellen is dus begonnen. We gaan niet wachten tot het einde van 
2010, van 2011 of van 2012. We gaan vanaf nu beginnen. Je zult ontwaken, en je 
zult anderen doen ontwaken. Het is jullie taak om het ontwaken van de mensheid tot 
een goed eind te brengen. Het is nu in jullie handen.  
 
Nu gaan we het hebben over het proces zelf. Ik zal opnieuw het voorbeeld herhalen 
dat ik keer op keer over de hele wereld heb gegeven, met de bedoeling dat het in je 
bewustzijn blijft hangen. We hebben een televisietoestel, en dat is je bewustzijn. Die 
TV is verbonden met een dvd-speler, die de geest voorstelt. Die twee apparaten zijn 
aangesloten op elektriciteit. Deze elektriciteit is de Diksha en de bron van waaruit de 
elektriciteit voortkomt is God. Nu hebben we nog een dvd nodig. De dvd is het 
onderricht dat ik jullie in de maand februari gaf. Hopelijk heb je daarmee gewerkt en 
heb je het begrepen. Ik zal de informatie op de dvd nog een keer herhalen, informatie 
die de vijf meest basale vormen van onderricht bevat die voor ontwaken nodig zijn. 
Dan zullen we de dvd-speler van die informatie voorzien doormiddel van een 49 
minuten durende sadhana (een spirituele oefening). Wanneer de informatie in de 
dvd-speler zit, schakelen we de elektriciteit in. Dat is dus de Diksha die jullie zullen 
ontvangen door de paduka’s (twee vormen van hout of zilver die sandalen 
voorstellen. Daarmee wordt de aanwezigheid van God gesymboliseerd), aan te 
raken. Je kunt ook de Sri Murti (het portrait van Amma en Bhagavan) aanraken. Als 
je een ander voorwerp wilt aanraken dat meer met je geloof in overeenstemming is, 
dan kan dat ook. Dat geloof kan zijn; het Christendom, de Islam, het Boeddhisme, 
het Hindoeïsme, of wat dan ook. Ieder voorwerp dat je wilt gebruiken kun je 
aanraken. Diksha wordt direct gegeven door God, zonder menselijke tussenkomst. 
Het is een heel speciale Diksha. Daarom wordt hij Mukthi Diksha genoemd, en 
wanneer je hem ontvangen hebt, dan is het gebeurd. De toestand van ontwaken zal 
er zijn. Voor sommige mensen zal het een paar dagen duren voor het zover is. Als 
alles goed gaat zal het een permanente toestand zijn, onomkeerbaar, al bij de eerst 
keer.  
 
Wanneer de toestand van ontwaken weer afneemt, herhaal dan het zeggen van de 
mantra, of wanneer je weer thuis bent, dan kun je het proces herhalen ingeval er een 
terugval is, en de toestand van ontwaken zal met een klap terugkeren. Zij die op dit 
ogenblik de verandering van bewustzijn niet ervaren, ga naar huis en herhaal wat we 
vanmiddag gedaan hebben, en je zult het ervaren. In het geval dat je een of twee 
keer een terugval ervaart, herhaal wat we gedaan hebben, en het zal permanent 
worden, onomkeerbaar, voor je hele leven. Je hebt de vrijheid het iedere keer te 
herhalen wanneer je daar zin in hebt. Je zult in diepere, in hogere staten van 
bewustzijn komen. Het is aan jou wat je wilt.  
 
Nu gaan we beginnen met de vijf vormen van het onderricht. Zeg me maar na; 
 
Het eerste onderricht is:   Jouw gedachten zijn niet jouw gedachten. 
 
Het tweede onderricht is:  Jouw geest is niet jouw geest. 
 
Het derde onderricht is:     Jouw lichaam is niet jouw lichaam. 



 
Het vierde onderricht is:  Alle dingen gebeuren automatisch. 
 
Het vijfde onderricht is: IK als een persoon bestaat niet. 
 
Dit zijn de vijf vormen van onderricht. 
 
Nu ga ik het nog een keer zeggen, en jullie herhalen het in je eigen taal. Ik zal het in 
het Engels uitspreken, en jullie zeggen mij na in de taal die je moedertaal is Daar 
gaan we weer, en ik zal er een kleine verandering in aanbrengen.   
    

* Mijn gedachten zijn niet van mij. 
 

* Mijn geest is niet van mij. 
 

* Mijn lichaam is niet van mij. 
 
      * Alle dingen gebeuren automatisch. 
 

* IK als persoon bestaat niet. 
 

Wie of wat doet deze uitspraken? Je zegt: “De geest is niet van mij” maar er is wel 
iemand die toekijkt. Wie of wat is dat? Het is duidelijk dat er iets bestaat. Dat is SAT, 
of wel BESTAAN (het ZIJN). Wat er niet is, is identificatie. Het idee van “Ik doe 
dingen” is niet aanwezig. De persoon die zegt; “Dit is van mij” is niet aanwezig. 
 
Het Atman (het Goddelijke Zelf dat in je woont). is datgene waarvan we zeggen dat 
het nooit geboren is, en dat het onsterfelijk is. Het is de Onveranderlijke en de 
Onvergankelijke. Water kan het niet nat maken, en een mes kan het niet doorklieven. 
Het is het eeuwige en altijd aanwezige Zelf, de Presence (Aanwezige). Dat is wat er 
is. Dat wordt aangeduid met het woord SAT. Het heeft de betekenis van BESTAAN . 
Dan is er nog het begrip CHIT, waar geen Engels equivalent voor bestaat. De beste 
omschrijving die we daarvan kunnen geven is; ”Bewustzijn en Intelligentie die in 
elkaar overvloeien”. Bewustzijn en een geweldige intelligentie. Chit kan de geest, het 
lichaam en al de handelingen waarnemen. Daarom wordt het CHIT genoemd. Chit 
ervaart ongeconditioneerde en oneindige vreugde, die we ANANDA noemen. Alles 
bij elkaar spreken we over SATCHITANANDA. De naam die we er ook wel aan 
geven is PARABRAHMA. Daarom zingen we; “Satchitananda Parabrahma”     
 

Dit alles ben jij, Ongeboren, Onsterfelijk, Eeuwig, Altijd Aanwezig, de altijd aanwezige 
Aanwezigheid. Dat is wat je werkelijk bent.  
 

Jij bent Bestaan, (het Zijn), Bewustzijn, Gelukzaligheid. Je bent niet de gedachten. Je 
bent niet de geest, Je bent niet het lichaam. Je bent niet degene die handelt. Alle 
handelingen vinden automatisch plaats. Jij ben de Eeuwige Getuige, dat is wat je 
bent. 
 
Je hebt hier je hele leven naar gezocht. Je zoektocht was zonder succes omdat je op 
de verkeerde plaatsen zocht. Het was net zoiets als je wel eens in een film ziet. 



Iemand is op zoek naar zijn hoed, terwijl hij hem op zijn hoofd heeft, en dan vraagt hij 
maar steeds; “Waar is mijn hoed, waar is mijn hoed”.  
 
Jij bent degene waarnaar je op zoek was.  Jij bent degene waarop je gewacht hebt. 
Dat is het probleem geweest. Je wijsvinger die naar voorwerpen wijst, kan niet naar 
zichzelf wijzen. Het oog dat ziet, kan niet zichzelf zien. Dat is het probleem. Vandaag 
ga je dat inzien. Vandaag wordt je Dat.   
 
Ik ga nu eerst drie keer een bepaalde zin zeggen, en daarna zeggen jullie dezelfde 
zin na. Ik zal de volgende minuten in beeld blijven, waarna de verbinding verbroken 
zal worden. Amma en ik zullen de volgende 49 minuten volledig op jullie gefocust 
zijn. En wanneer jullie komen om de het altaar aan te raken, zullen we nog steeds op 
jullie gefocust zijn, en dan is alles voorbij.  
 
Jullie moeten je cursussen veranderen in Oneness Awakening Courses (Ontwaken in 
Eenheid cursussen). Hoe dat gedaan moet worden zullen we jullie via een e-mail 
laten weten. Alle richtlijnen zullen daarin worden uitgelegd.  
 
Wij brengen vandaag de energie naar jullie over, We zijn het proces van opheffing, 
dat we voor 2014 voor ogen hadden, gestart. We hebben dat vandaag geïnitieerd. Ik 
ga nu een zin uitspreken, en jullie herhalen mij. Jullie doen dat in je eigen taal, dat is 
heel belangrijk. Als Engels je moedertaal is, dan is dat prima. Is dat niet zo, gebruik 
dan je eigen moedertaal.    
 

I am Existence, Consciousness, Bliss. 
 
(Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid) 
 
Herhaal dit gedurende 49 minuten in je eigen taal 
 

 

Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid 
 
 
Een opmerking van een van de Dasa’s. Geef geen Diksha met de handen na een 
Diksha via de paduka’s of via een gewijd voorwerp. De Mukthi Diksha doet zijn werk 
volledig door het Goddelijke, en er is geen enkele behoefte aan een menselijke 
tussenkomst. 
 

 

 

 

 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Forest Row, UK 18 maart. 

Er is eerst een ongeveer 12 minuten durende Sama Veda Recitatie, en dan is er 
de verbinding met Bhagavan. Klik de hieronder staande link aan, en wees stil 
voor ongeveer 12 minuten.  (Sama Veda is een van de vier Veda’s. De vier Veda’s 
zijn: de Rig Veda, de Sama Veda, de Yajur Veda en de Atharva Veda. De Veda’s 
omvatten diepgaande spirituele kennis, en zijn in het bewustzijn van ieder mens 
aanwezig. Lang geleden hebben Indiase Rishi’s (Zieners) deze kennis in zichzelf 
geschouwd, en is er een mondelinge traditie ontstaan, waarin de Veda’s gereciteerd 
werden. Iedere Veda wordt in een bepaald tempo gereciteerd, en de Sama Veda 
wordt het meest langzaam gezongen. Later zijn de veda’s ook in boekvorm 
opgeschreven.).   

  
http://www.livestream.com/onenessuk/video?clipId=pla_10b1d474-e7b9-4252-8dae-
3ff473edbb3c 
 

Vraag 1  Hoe moeten we omgaan met sterke negatieve emoties, waarbij het lijkt 
alsof er geen verhaal aan ten grondslag ligt? 
   
Vraag 2  Er zijn drie hoofdvormen van Yoga; Bhakti Yoga voor het ontwikkelen 
van liefde en devotie,  Karma Yoga om te werken zonder verstrikt te raken in de 
resultaten van werk,  en Jnana Yoga die de Yoga van Kennis is. Kunnen we 
zelfonderzoek toepassen op deze drie vormen van Yoga, en wat is het effect 
van Diksha op hen.   
 
Vraag 3  Hoe gaan we om met “Zelf-veroordeling”, daar bedoel ik mee de 
veroordeling die optreedt wanneer we iets doen waarbij we ons niet lekker 
voelen. 
 
Bhagavan: Wanneer we vragen stellen en antwoorden geven, dan zijn we bezig in 
het gebied van de geest en dat spel kan eeuwig doorgaan. Dat komt omdat de geest 
het vermogen heeft om eindeloos vragen te stellen, en men kan daar dus weer 
eindeloos antwoorden op geven. Het is net zoiets als het afpellen van een ui, het 
gaat maar door en door. Uiteindelijk komen we nergens terecht. De enige oplossing 
die we kunnen verzinnen is om uit de geest te stappen. We moeten vrij zijn ten 
opzichte van de geest. Zolang we nog in de geest gevangen zitten, kunnen we niets 
ervaren. De geest kan geen oplossing verzinnen omdat de geest helemaal geen 
oplossing wil. Het probleem zit hem in datgene wat de geest gaande houdt. De geest 
vecht voor zijn eigen overleven. Sinds vele duizenden jaren leven we samen met de 
geest. Dat is waarom ik jullie vaak het verhaaltje vertel van de ezel die je op je 
schouders meedraagt. De geest is die ezel die je meedraagt. Daarom ben je niet in 
staat om maar iets te ervaren. Je kunt in je leven echt niets ervaren. Wat jij een 
“Ervaring” noemt, heeft niets met ervaren van doen. 
 
Alleen wanneer je uit de geest stapt, zul je weten wat “Ervaren” is. Op dat moment 
zul je onvoorwaardelijke liefde ervaren, en onvoorwaardelijke vreugde. In ieder ander 
geval is datgene wat je “Weet”, gevangen in je conditioneringen, die weer deel 
uitmaken van je kleine IK, dat op verdeling uit is. 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103209465665&s=707&e=001vTR6uGQ6Kn-hs1BxG41tfOSzj4Zjki3YeIYQl1Pjq64CcawE6E4uUrbfeXw7GWqjEsLzHOWEbvE6SDZpN5aVwNfaR8h4S1NxkCku0cN8fyhbygJXvFMMyndxROQ25jPMoOPgS5rPTb_2O-ff0ArsOs-pGIPJ95-_T0iNclzV2nuH0aj5KVa-qUkWDjfYAyvcfIXFgSoSyTae2ebQhpAFkQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103209465665&s=707&e=001vTR6uGQ6Kn-hs1BxG41tfOSzj4Zjki3YeIYQl1Pjq64CcawE6E4uUrbfeXw7GWqjEsLzHOWEbvE6SDZpN5aVwNfaR8h4S1NxkCku0cN8fyhbygJXvFMMyndxROQ25jPMoOPgS5rPTb_2O-ff0ArsOs-pGIPJ95-_T0iNclzV2nuH0aj5KVa-qUkWDjfYAyvcfIXFgSoSyTae2ebQhpAFkQ==


Het kleine IK maakt gebruik van gedachten, en het hebben van gedachten betekent 
“Meten”. De geest is gebaseerd op gedachten. Dus is de geest gericht op verdeling, 
gedachten verdelen, en het kleine IK verdeelt. Alles is gericht op verdeling. We zijn 
van binnen verdeeld, er heerst verdeeldheid binnen het gezin, er heerst verdeeldheid 
in onze gemeenschap, in de cultuur, in de “beschaafde” wereld. De hele planeet is 
verdeeld, en er is geen eind aan dit verhaal. Wij moeten toewerken naar het einde 
van dit spel, en de enige manier om dit te bereiken is om te ontwaken.  
 
Ik wil dus op dit moment niet op jullie vragen ingaan. Wanneer jullie ontwaakt zijn 
zullen jullie vragen verdwenen zijn, en zijn jullie uit de geest gestapt. Je zult dan zien 
dat er niemand is die vragen stelt. Alle vragen zullen verdwenen zijn, en de 
antwoorden bestaan niet meer.  
 
Het hele pakket van vragensteller, vragen en antwoorden is dan verdwenen. Wat er 
overblijft; is een levendige ervaring. We hebben over “Kijken” gesproken, en je zult 
zien wat er is. We hebben over “Ervaren” gesproken en je zult ervaren wat er is. Je 
zult het Goddelijke ervaren. Je zult het Goddelijke ervaren, ofwel je zult God worden. 
Dan is alles voorbij. Ik denk dat we genoeg gesproken hebben. We hebben ons 
gedurende vele jaren voorbereid, gedurende duizenden jaren. In feite is dit alles al 
duizenden jaren bezig. Zo vele meesters zijn er geweest die er allemaal aan gewerkt 
hebben. Zij hebben jou voorbereid. Ik denk dat we geen tijd meer te verliezen 
hebben. Misschien dat al die uiterlijke omstandigheden een aanwijzing zijn om het 
proces te versnellen en grote haast te maken.  
 
Wat ik nog eens wil aanbevelen is; om de lessen van februari goed te bekijken. 
Probeer ze zo goed mogelijk te begrijpen 

       

 
 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Dubai 

http://vimeo.com/9626087  

 

Vraag 1: Bhagavan U heeft een prachtige tempel neergezet in dienst van de 
mensheid met een bepaalde doelstelling. Hoe kunnen we het volle vermogen 
van de Oneness Tempel verwezenlijken, iets dat in Uw visie een belangrijk 
onderdeel is.  Wat is onze rol in dat proces? Wat zijn Uw plannen hier omtrent? 

 Bhagavan: Deze tempel noemen we nu de Mukthi Mandapam (Mandapam betekent 
“Wachtruimte” het is dus de wachtruimte voor Ontwaken). Hij werd ontworpen als 
een machine die je Mukthi (verlichting, ontwaken, bevrijding) geeft. In feite is het een 
driedimensionale vorm van de Surya Yantra (een symbolische weergave, via een 
soort mandala, van de Zonnegodheid). Als we het gebouw binnengaan, wordt 
Kundalini op een natuurlijke wijze geactiveerd, en dat doet de chakra’s sneller 
bewegen. Wanneer dat gebeurt, en we geven jou daar Diksha, dan wordt de Diksha-
energie verschillende malen versterkt. De bedoeling van het bouwen van deze 
tempel is om de planetaire energieën, die tegen 2012 gaan veranderen, te 
beïnvloeden. De tempel beïnvloed dus de hele planeet, net zoals de piramides, 
Stonehedge, en andere oude monumenten dat doen. Deze monumenten werden om 
dezelfde reden gebouwd. Een ander doel is; om het individu tot ontwaken te 
brengen.  

De laatste paar weken zijn we begonnen het proces in werking te zetten, en we 
hebben dramatische resultaten bereikt. Bijna iedere dag worden hier of daar mensen 
verlicht. Op de webstek: (www.onenessuniversity.org), laten we spoedig meer 
ervaringen zien van Westerlingen, Chinezen, Japanners, en ook van Indiase 
mensen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. De raket is gelanceerd, hij komt 
van de grond, en dat gebeurt ook met het proces van ontwaken. Je zult de 
komenden weken en maanden zien dat het steeds sneller gaat.  

Het gebeurt waarschijnlijk voor het eerst in de menselijke geschiedenis, dat mensen 
met een speciaal programma ontwaken. In alle andere gevallen was er slechts één 
Boeddha, één Ramana, één Ramakrishna. Niemand doorliep een speciaal 
programma of een speciaal proces, en werd verlicht. Het ontwaken gebeurde vaak 
min of meer spontaan. Dit is waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis dat het 
met een speciaal programma gebeurt, en dat er heel goede resultaten worden 
geboekt, die zich ook nog eens heel snel ontwikkelen. Neem een kijkje op de 
webstek, we hebben nog heel veel nieuwe gevallen in voorraad. We hebben geen 
tijd om ze allemaal te publiceren, maar we zullen ze op de webstek zetten, en ik raad 
je aan om deze ervaringen te lezen. Je kunt zien dat sommigen een Boeddhistisch 
ervaring van verlichting hebben gekregen, anderen een Hinduistische ervaring van 
verlichting, en weer anderen een Christelijke ervaring. Sommigen zijn in 
Godbewustzijn terecht gekomen. Alle mogelijke varianten vinden op het ogenblik 
plaats. Dat alles heeft een grote educatieve waarde voor jou, en wanneer je naar de 
tempel komt, dan hopen we gauw hetzelfde proces voor jou mogelijk te maken. Ook 
JIJ kunt ontwaken, je kunt die ervaring nu krijgen.  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103146906998&s=707&e=001x2A_RZ8MbHyoE9a7JegqsH7-ZGh4fWUQR7qsQi9wbxjOO-E-RDn_kH9Bh4ImP1fU6poa4tDdf2LptXXqM0wl2VLzy2tXcPRc9peF5I6iquJEn7cEdAJN_w==


Vraag 2. We hebben vele malen nagedacht over Uw onderricht “Zien maakt je 
vrij” We ontdekten dat we boordenvol negatieve emoties zitten zoals; jaloezie, 
lust, angst, enz.  De toestand van “Niet oordelend bewustzijn” duurt maar een 
korte tijd, en dan vallen we weer terug in het onszelf veroordelen. Dan komen 
we weer heel snel in de ijzersterke greep van onze negatieve emoties. Kunt U 
ons alstublieft aanwijzingen geven hoe we hieruit kunnen komen? Geeft U ons 
alstublieft een Diksha waardoor het “Zien” bij ons een natuurlijk verschijnsel 
wordt.  

Bhagavan: “Zien maakt je vrij” werkt voor een korte tijd. Maar om dit te laten 
voortduren, moet je kijken naar het proces van “Namen geven” waaraan de geest 
zich te goed doet. Het probleem zit hem in “Het namen geven”. Ik geef je een 
voorbeeld; als een kind naar een boom kijkt, dan geeft het daar niet de naam “Boom” 
aan. Het kind weet niet waar het naar kijkt, maar ervaart niettemin de boom. JIJ zou 
zeggen; “Het is een kokosboom. een mangoboom, of wat dan ook”, en dan zeg je; 
“Wat heeft die boom een heerlijk fruit, dat zou ik best willen hebben”. Vanaf dat 
moment begint een heel verhaal, en wat er dan gebeurt, gebeurt gewoon zonder dat 
jij daar enige controle over hebt. Het hele universum is erbij betrokken. JIJ bent het 
die de dingen in je hoofd “Negatieve gedachten” noemt, JIJ noemt het negatieve 
emoties, JIJ noemt het jaloezie, lust, woede, angst of haat. Het probleem zit hem niet 
in de woede, niet in de jaloezie, niet in de haat, het probleem zit hem in het 
“Naampjes geven” dat jij doet. Waarom noem jij het woede, lust of haat? Waarom 
geef je er een naam aan? Wat er IS, IS er gewoon. Of het nu een gedachte is aan 
lust of een gedachte aan God, allebei zijn ze in gelijke mate heilig, omdat God in 
beiden aanwezig is. Er is immers niets anders dan God. Het universum is God, en 
God is het universum. Hoe kun je dan zeggen dat DIT goed is en DAT verkeerd. Het 
is duidelijk dat je dat niet kunt zeggen.  

Zonder hoog en laag, op en neer, voorkant en achterkant, kan er geen schepping 
bestaan. Als je een atoom hebt, dan moet je een proton hebben. Als je materie hebt, 
dan moet er anti-materie zijn. Je kunt niet zonder de paren van tegenstelling, dat is 
nu eenmaal een essentieel principe van de schepping. Al die tegenstellingen zullen 
er zijn, en ik heb jullie dikwijls gezegd dat dit alles zich niet in JOUW geest afspeelt, 
maar het is de menselijke Aloude Geest. Het was zo, en het zal altijd zo blijven. De 
structuur van de Aloude Geest is niet veranderd.  

Jaloezie, angst haat, lust, alles blijft hetzelfde, ook de angst, maar de objecten die 
angst inboezemen zijn veranderd, de objecten van lust zijn veranderd, de objecten 
van jaloezie zijn veranderd. Vroeger was het een speer, nu is het een bungalow of 
een auto. Alleen het object van verlangen is veranderd, maar alle emoties die ermee 
samenhangen zijn hetzelfde gebleven. Die zullen nooit veranderen. Wat jullie hopen 
is; dat de geest zal veranderen, maar de geest zal nooit veranderen. Het probleem is 
dat jij zegt; “Ik lijdt onder mijn woede” Dat is waarom je nog niet verlicht bent. Er 
bestaan een bepaald aantal stammen in de wereld, waarvan de mensen min of meer 
verlicht zijn. Hun taalgebruik is erg vreemd. Ze zeggen bijvoorbeeld niet; “Ik ben 
woedend”. In hun taal zeggen ze “Ik ben bezig woede te ervaren, ik ben bezig 
jaloezie te ervaren, ik ben bezig angst te ervaren”. Dat komt omdat ze zien wat er in 
ze gebeurt. Dat is alles. Dus het woordje “Angst” betrekken ze niet direct op zichzelf. 
Ze zeggen alleen maar dat het er is. Ze zeggen niet “Ik ben bang, ik ben boos”. Dat 
zijn de mensen die heel gemakkelijk ontwaken. Het probleem van jullie is; dat je tot je 
nek bent ondergedompeld in het geven van namen, aan het ophangen van labeltjes. 



Wanneer je alleen maar kijkt, dan zul je zien hoe de geest zich met het spelletje 
“Namen geven” bezig houdt.  Dat is waar de problemen beginnen. Het “Zien” zal je in 
zeker opzicht helpen, maar het is goed om te beseffen dat de geest altijd hetzelfde 
zal blijven. 

Of jij het nu bent, of Ramana Maharshi, of Boeddha, de geest kan nooit veranderd 
worden. Wat er met hen gebeurde was; dat ze uit de geest stapte. Zij identificeerden 
zich niet meer met de geest. Jij zal nog steeds zeggen; “Dit is mijn geest”. Dat wordt 
in het Sanskriet omschreven als  Ana-atma, hetgeen “Valse identificatie betekent”. 
Waarom is dat valse identificatie? Dat is om wat we, “Het falen van intelligentie” 
noemen. Intelligentie is wat we in level 2 wakker proberen te maken. Intelligentie is 
tot bloei gekomen bij Ramana, bij Boeddha, bij Ramakrishna Paramhansa, Om die 
reden identificeerden zij zich niet meer met de geest. Hun geest was als het ware; 
“Een ander dier dat op de weg liep”. Wat doe je met een koe op de weg? Je doet 
niets. Zo gaat het ook met de geest, hij is er gewoon. Je moet niet denken dat je 
geest zal veranderen. Je zult je niet meer identificeren met de geest. Je zult er 
gewoon uitstappen, je zult er uit getrokken worden. 

Het probleem is dat je in een gevangenis leeft, en het gekke is dat je niet in de gaten 
hebt dat je daarin zit. Je hebt zo’n mooie opgetuigde gevangenis, met een mooie 
tafel erin, met gordijnen, met airconditioning, met een keuken, met alles erop en 
eraan. Maar dat betekent niet dat je er echt plezier aan beleeft. Je beleeft geen echt 
plezier, maar je bent in staat je lijden onder controle te houden. Waar is de tafel 
voor? Die staat er voor het veiligheidsgevoel van je man. Waar is de keuken voor? 
Die is er voor het veiligheidsgevoel van je vrouw. Waar zijn de kleine stoeltjes voor? 
Die zijn voor de kinderen, en de airconditioning is er voor je ouders, of voor je status. 
Naam en faam en alle dingen waar je aan vastzit, zijn de meubeltjes in je 
gevangenis. Alles is mooi op zijn plaats gezet, en alles is van jou. Maar dan begin je 
in de gaten te krijgen dat het alleen maar een gevangenis is, en dan moet je gaan 
proberen om eruit te ontsnappen, omdat je niet echt leeft. Daarom zeggen we in 
filmpjes op het internet dat je van “Alleen maar bestaan” moet gaan naar “Echt 
leven”.  Je bestaat alleen maar, je leeft op een mechanische manier je leven van de 
ochtend tot de avond, jaar na jaar, en waar eindigt het? In niets, dat is het einde. Om 
echt te leven moet je uit de geest stappen. Er zit een slot aan de binnenkant van de 
gevangenisdeur, en dat slot moet je opblazen. Hoe doe je dat? Door je te realiseren 
dat je in een gevangenis zit. Als je zover bent, dan kun je er toch nog niet uitkomen. 
Wij, die aan de buitenkant van de deur staan, zullen het slot van de buitenkant 
opblazen en je naar buiten trekken. Dat wordt Mukthi genoemd, of wel ontwaken. Dat 
zullen WIJ doen.   

In januari heb ik al aan jullie het onderricht gegeven “Zien is in vrijheid leven” In de 
maand februari heb ik aan de mensen in Dubai al een onderricht gegeven, dat je ook 
op de Russische webstek kunt volgen. Dat onderricht was bedoeld om het in de 
maand februari te overdenken. Voor de maand maart krijg je een nieuwe les om te 
overdenken, en nadat je uiteindelijk bij ons komt voor het proces in de Mukthi 
Mandapam, zul je hopelijk volledig ontwaakt terugkeren naar Dubai. Het zal 
gemakkelijker worden wanneer we meer Dikshagevers in Dubai hebben, omdat het 
nodig is dat je Diksha geeft, en Diksha ontvangt.  

Mensen die deze bijeenkomsten organiseren, zoals Yuvaji en Subhadraji, zullen we 
Trainer maken, dat betekent dat ze jullie kunnen initiëren tot Dikshagever. Daarna 



zullen we ze ook level 1 leraar maken. We zullen ze eerst Trainer maken. Dat gaat 
gebeuren zodra ze naar India komen. Wij zijn er klaar voor, en jullie moeten leren om 
Dikshagever te worden. Het is een proces van geven en ontvangen, en dat moet ook 
in Dubai plaatsvinden. Het geven van Diksha is krachtiger dan het ontvangen ervan. 
Het zal het proces in gang zetten. Jullie luisteren iedere maand naar mij via de 
Skype-uitzendingen, en geven en ontvangen van elkaar Diksha. Misschien zul je ter 
plekke ontwaken. Of je kunt naar de Mukthi Mandapam komen, waar je misschien 
ontwaakt. Ontwaken is heel dicht bij je, en denk niet dat het een “Ver van mijn 
bedshow” is.     

Subhasreeji: Dank U wel Bhagavan, we zijn U erg dankbaar. Er is nog een 
laatste vraag. Velen van ons zijn uiterst onzeker en leven in angst om onze 
werkgelegenheid, en de huidige economische omstandigheden. Geef ons Uw 
zegen, en wijs ons de weg hoe we uit die gevoelens van angstige onzekerheid 
kunnen komen, en ons kunnen focussen op onze spirituele ontwikkeling.  

Bhagavan: Amma en Bhagavan zijn erg bezorgd door deze omstandigheden, en we 
doen “Sankalpas” om jullie te helpen. Als je Dikshagever wordt, en je geeft en 
ontvangt Diksha, dan kun je moeiteloos omgaan met angst en onzekerheid. Als je 
van binnen “Vrij” wordt van angst en onzekerheid, dan reageert de uiterlijke wereld 
daarop door alle dingen voor jou op een gunstige wijze te organiseren. Dat is de 
beste manier om met problemen om te gaan, maar daarvoor moet je dus van binnen 
“Vrij” worden. Veronderstel dat je je baan kwijt raakt. Dat kan grote onzekerheid en 
angst veroorzaken. Door het proces van het geven en ontvangen van Diksha stroomt 
de Diksha-energie door je heen met als gevolg dat alle angst en onzekerheid uit je 
zullen verdwijnen, ondanks dat je geen baan hebt. Daardoor zul je, misschien in drie 
of vier dagen, in een week of tien dagen, een nieuwe baan vinden. Je ziet dat het 
werk binnenin moet gebeuren. Daarom is het zijn of worden van Dikshagever zo 
belangrijk. Daarom moeten Yuvaji en Subhadraji gauw Trainer worden, en dan kun je 
als groep je innerlijke wereld in de hand krijgen, waardoor de uiterlijke wereld 
automatisch gaat veranderen. Alle problemen die er aan de buitenkant zijn, zijn een 
reflectie of een manifestatie, van je innerlijke wereld. Verandering van binnen heeft 
automatisch tot gevolg dat de dingen van buiten veranderen. Dat is de techniek. Dus 
maak je geen zorgen, wij zijn met jullie, en zullen je volledig helpen.  

Ik weet niet of wat ik nu ga zeggen ik al met jullie besproken heb, maar ik heb het al 
wel besproken in andere bijeenkomsten met mensen in India. We hebben de 
spirituele structuur ontmanteld, en dat is de reden waarom de energie is 
toegenomen. Het fenomeen is losgelaten, en verwerft een enorme kracht, en Mukthi 
is geboren. De consequentie daarvan is, dat er geen dasa’s meer zijn als een soort 
kloosterling. Geen dasa’s, geen Acharya’s (spirituele leraren), niets van dit alles. De 
structuur is compleet opgeblazen. Mijn zoon zal mij niet opvolgen, geen dasa zal mij 
opvolgen, om de eenvoudige reden dat dit niet zou kunnen. Niemand zal 
Amma/Bhagavan opvolgen. De enigen die overblijven zijn jullie. Jullie zullen degenen 
zijn die succes zullen hebben. Jullie zijn degenen die we gaan trainen, en aan wie we 
de kracht zullen overdragen om klaar te zijn tegen het jaar 2012. De eerste stap is 
dus het ontmantelen van de structuur, zodat er geen Acharya’s en dasa’s zijn. Ik zal 
je een kleine waarschuwing geven; “Als je ooit nog het woord Acharya of dasa zult 
gebruiken, zal iedere genade van je wegvallen, en zal er zelfs geen graantje genade 
naar je toekomen. Dat moet voor jullie duidelijk zijn, absoluut heel duidelijk. Het is net 
zo iets als met je mobieltje, op het moment dat je je rekening niet betaalt, weigert je 



mobieltje dienst te doen. Dit wordt op afstand bestuurd. Dit is ook hier aan de hand, 
ook dit werkt automatisch, en op het moment dat je het toch doet, zal de genade 
stoppen. Dus geen vragen meer over de…….Die woorden worden hier niet meer 
gebruikt. Ze zijn vanaf nu alleen maar mijn vrienden, en helpen me bij het werk dat ik 
doe. Vóór 2014 zullen velen van hen terugtreden en zullen een normaal leven gaan 
leiden, en ik zal hen daarbij helpen. Ze zullen volledig verantwoordelijk zijn voor hun 
leven, en doorgaan met hun werk te doen. Natuurlijk moeten jullie me helpen, om 
hen weer te helpen, en net als jullie moeten zij hun plekje vinden en jullie zullen wel 
zo vriendelijk zijn om een goede bruid of bruidegom voor hen te vinden. (Bhagavan 
en alle aanwezigen lachen hierbij). 

Het woord “Dasa’s”  moet uit je systeem gewist worden, en dan moet je je klaar 
maken om te ontwaken. Maar als je het woord dasa gebruikt, of op een of andere 
wijze met hen verstrengelt raakt, dan is er geen hoop meer voor je. Een directe 
relatie met God hebben, dat is het waar het om gaat. Geen man of vrouw tussen jou 
en God. Mukthi kan alleen maar plaats vinden omdat de tussenpersonen zijn 
weggenomen. De belemmeringen zijn daarmee weggenomen, en daarom gaat alles 
heel snel. Ik hoop dat dit voor jullie allemaal duidelijk is. Ik weet niet of jullie mijn 
boodschap van februari al gezien hebben, zo niet; zie hem te pakken te krijgen, en 
ga door met jullie meditatie. We zullen nu een korte meditatie doen van drie minuten, 
en jullie moeten doorgaan met je meditaties, na het zien van mijn bericht van 
februari.   

 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Forest Row, U.K. 23 februari 
2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=HbF_W1VVK-g 
 
Vraag 1: Wat zal het effect op ons fysieke lichaam zijn, wanneer we de 
komende twee jaar door dit proces gaan. 
 
Bhagavan: De ervaringen uit het verleden van mensen die in een hogere staat van 
bewustzijn zijn gekomen leren ons dat het lichaam heel licht aanvoelt, en ook dat het 
heel energetisch wordt. Je zult een gevoel van “Alles is goed” in je hebben, en erg 
gevoelig zijn voor geluiden, voor smaken, en voor aanrakingen. De zintuigen zullen 
een grote mate van scherpte krijgen. Het zal heel prettig zijn om in dit lichaam te 
bivakkeren, en rond te wandelen.  
 
Het zal een verrukkelijke ervaring zijn. Je zult je voelen als een veertje. Dat is wat er 
gaat gebeuren wanneer alles volgens plan verloopt. Het zal een prachtige ervaring 
zijn.    
 
Vraag 2. Sommigen van ons zijn erg angstig ten aanzien van de veranderingen 
die gaan komen, en ook ten aanzien van de dingen die momenteel in de wereld 
gebeuren. Hoe kunnen we met deze angsten omgaan? 
 
Bhagavan: Angst is een woord. Wat er ook gebeurt, jullie geven er een naam aan. 
Als je iets “Angst” noemt, dan beginnen de problemen. Je loopt weg voor datgene 
dat je “Angst” noemt, wat het ook maar is waaraan je het labeltje “Angst” hangt. De 
eigenlijke angst is iets anders. Wat jij “Angst” noemt is het proces van wegrennen 
voor iets dat er is. Als je zou omdraaien, en je angst in de ogen zou kijken, en diep in 
de angst zou duiken, en zou kijken wat er gebeurt, ik zal je niet vertellen wat er dan 
gebeurt, omdat je er dan maar weer een nieuw concept van zou maken. Doe 
alsjeblieft het volgende; draai je om, en laat de angst jou verslinden. Doe dat, en 
vertel me daarna wat er is gebeurd. Ik ga het je niet vertellen.  
 
Het op de vlucht slaan, is wat jij “Angst” noemt. In feite heb je nog nooit je angst 
onder ogen gezien. Ervoor op de vlucht slaan, dat is wat jij “Angst” noemt. Draai je 
om, en kijk de tijger recht in zijn ogen. Laat de muil van de tijger je opeten. 
 
Vragensteller: Als U niets meer van ons hoort, dan weet U wat er gebeurd is. 
Dat zijn we door de tijger opgegeten. (Gelach in de zaal) 
 
Bhagavan: Dat is weer een nieuw concept. 
 
Vraag 3: Als gedachten automatisch verschijnen, zoals U ons vertelde in de les 
van februari, wat blijft er dan nog over van keuzevrijheid, van de vrije wil? 
 
Bhagavan: Er bestaat absoluut geen keuzevrijheid of een vrije wil. Op het moment 
dat je uit de geest bent gestapt, dan zie je hoe automatisch alle dingen verlopen. Het 
is verbazingwekkend, er worden beslissingen genomen, er gebeurt van alles, maar 
“JIJ” bent er niet bij betrokken.  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103147162652&s=707&e=001OFYi53gs1S-OEp9czclY8Q7s6FVyu5HZatD95VjUsbsG5fUwVx6D_fWzO52RzHChPNrp4CqKVVZWZUOmHoVaOxvEm96mqmJAUiNXUvAs7c6n45eI5XXOkdpNE4cAdGjg5axBZ5hYf6Y=


Keuzevrijheid en “Vrije wil” zijn alleen maar illusies. Als je in die illusie leeft, dan lijkt 
het alsof er een keuzevrijheid, en een vrije wil bestaat, maar in feite bestaan ze niet. 
Je hebt alleen maar de illusie dat het zo is. Jij hebt de indruk dat er een vrije keuze, 
en een vrije wil zou bestaan, maar dat is dus niet zo. 
 
Waarom zouden mensen zelfmoord plegen, wanneer er een keuzevrijheid zou zijn, 
wanneer ze een vrije wil zouden hebben? Wat er bij hen gebeurt, is dat ze een 
verschrikkelijke pijn lijden, en wat er in de baarmoeder plaats vond, zet ze aan tot 
handelen. Je dreef in de baarmoeder rond, en je was gelukkig. De geest geeft je de 
illusie dat wanneer je naar water kijkt, daarin plezier te vinden is. Je kijkt naar een 
vijver, of naar een meer, en je wilt erin springen, omdat het verbonden is met 
datgene wat je in de baarmoeder ervoer. Dan spring je erin omdat je zelfmoord wilt 
plegen.  Maar wanneer je erin bent gesprongen, dan houdt de illusie op te bestaan, 
en je wilt eruit. Daarom schreeuwt degene die zelfmoord wilde plegen het uit, nadat 
hij in het water is gesprongen.   
 
Je kunt ook kijken naar vuur en licht. Veronderstel dat je tijdens je geboorte een 
prachtige ervaring hebt gehad. Je zag licht aan het einde van de tunnel waar je uit 
kwam. Dan kan het gebeuren dat, wanneer je in ernstige moeilijkheden verkeert, 
deze scène zich opnieuw aan je voordoet. Wanneer je vuur ziet, dan verwar je dat 
met licht. Je denkt dat het verschijnsel geluk, en gelukzaligheid brengt. Waar is jouw 
controle over die dingen? Je hebt niet eens in de gaten dat het vuur is, je hebt niet 
eens in de gaten dat het je gaat vernietigen. Je bent in de ban geraakt, en toch denk 
jij dat deze kerel zijn eigen geest kent. Op geen enkele wijze. Hij wordt als door een 
magneet naar zijn eigen ondergang gevoerd.  
 
Vaak zie je dat mensen vlak voordat ze zelfmoord willen plegen, zich erg gelukkig 
voelen. Dat gebeurt wanneer er met ze gedold wordt. Ze laten het gezonde verstand 
varen, en plegen zelfmoord.    
 
Mensen spreken over “Zichzelf uiten”. Hoeveel mensen uiten zich op een positieve 
manier? Meestal is het op een destructieve wijze. Je weet best dat je moet studeren 
om door je examen heen te komen, maar je studeert niet. Je leeft als een vagebond. 
Je weet wanneer je bepaalde dingen gaat zeggen, je huwelijk naar de knoppen zal 
gaan, en toch zeg je ze. Je weet dat je je op een bepaalde manier niet kunt gedragen 
in je werksituatie. Je gedraagt je toch zo, en wordt ontslagen. Waar is “Vrijheid” in al 
dat soort dingen te vinden? Het klein “IK” gedraagt zich op een destructieve wijze, 
om dat het geen vrijheid kent. Je hebt geen keuze, maar het lijkt er op dat “JIJ” de 
beslissing hebt genomen. Uit “Vrije keuze” heb je die woorden gesproken, en je bent 
op straat gezet. 
 
Dat is de grote illusie waaraan je lijdt. Maar op een bepaald moment zul je wakker 
worden. Je stapt uit de geest, en die blijft gewoon functioneren. Je kunt van alles 
doen, je kunt wiskundesommetjes maken, je kunt natuurkundeopgaven maken, je 
kunt beslissingen nemen, en dat alles gebeurt volledig vanzelf. Jij zult er niet bij 
betrokken zijn, omdat “JIJ” er niet meer bent. Je was er eigenlijk nooit, en je zult er 
nooit meer zijn. Het hele spel was een illusie. Wanneer je eruit bent gestapt, is alles 
voorbij. Dan kun je beginnen met “Leven”.   
 
De eigenlijke omschakeling gebeurt vaak in drie minuten. Je kunt misschien vele 



jaren gewacht hebben, en dan stap je in drie minuten naar de overzijde. Spoedig zal 
dit bij vele mensen gaan plaats vinden. Het aantal zal dag bij dag toenemen. Ik hoop 
dat het spoedig bij jou gebeurt.  
 
Vraag 4. Deze vraag gaat over chakra’s. Welk advies kunt U ons geven om de 
chakra’s te balanceren? Welke dagelijkse routine is belangrijk, en is er een 
speciale voeding die dit proces bevordert? 
 
Ayur Veda is de klassieke Indiase geneeskunde. Volgens Ayur Veda zijn er drie 
zogenaamde dosha’s waaruit onze constitutie is opgebouwd. Deze dosha’s zijn 
samengesteld uit de elementen lucht, vuur, aarde, water, en ruimte. Vata 
bestaat voornamelijk uit lucht, Pitta voornamelijk uit vuur, en Kapha 
voornamelijk uit aarde. Zowel Vata, Pitta, en Kapha bevatten een weinig water, 
en in ieder van de dosha’s is het element “Ruimte” meer of minder aanwezig. 
Bij onze geboorte treffen we de drie dosha’s in een bepaalde verhouding in ons 
lichaam aan, en die verhouding bepaalt onze constitutie. Wanneer we deze 
verhouding weten te handhaven, dan blijven we gezond. Raken de dosha’s uit 
balans, dan worden we ziek. Onder andere juiste voeding is erg belangrijk voor 
het in balans houden van de dosha’s, en voeding kan dan ook worden gebruikt 
om lichte verstoringen tussen de dosha’s te corrigeren. Daarom heeft ieder 
mens zijn eigen dieetvoorschrift. Via polsdiagnose is onze constitutie te 
bepalen, en kunnen we weten of de drie dosha’s nog in balans zijn.    
 
Bhagavan: Er zijn bepaalde technieken, om de chakra’s te balanceren, maar bij 
Oneness gebruiken we deze technieken niet. In plaats daarvan geven we bepaalde 
lessen waarover je moet nadenken, en daardoor worden de chakra’s automatisch 
gebalanceerd. We hebben geen tijd om daar diep op in te gaan. Op een ander 
moment zullen we deze lessen de revue laten passeren. We hebben lessen voor de 
zeven chakra’s, en als ze worden toegepast in het leven van alle dag, dan zullen ze 
automatisch hun werk doen.  
 
Nu de vraag over voedsel die je stelde. Ik weet niet zo gek veel over Westerse 
voeding, maar in India wordt het als verstandig ervaren om naar een Ayur Vedische 
arts te gaan, om te bekijken wat de verhouding is tussen Vata, Pitta, en Kapha, en of 
de drie dosha’s in balans zijn. Wanneer mensen geboren worden, komen ze met een 
bepaalde constitutie op de wereld, die tijdens het leven niet zal veranderen. Alleen 
wanneer je ontwaakt, treedt een verandering op, anders niet.  
 
Het beste is; om uit te vinden wat je constitutie is volgens Ayur Vedische principes, 
en dan de daarbij behorende voeding te kiezen. Je kunt wat voeding betreft geen 
algemene regels geven, omdat ieder individu anders is, en een andere constitutie 
heeft. Wat is je constitutie? Wat is de verhouding tussen Vata, Pitta, en Kapha? Dat 
is wat een goede dokter voor je kan uitvinden. Wanneer je dan de juiste voeding 
gebruikt, zullen de chakra’s gebalanceerd worden. Ik beveel dus een consult bij een 
Ayur Vedische arts aan. Misschien zijn er ook nog andere mogelijkheden, maar daar 
weet ik verder niets van. Ik kan alleen maar over Ayur Veda spreken.    
 
 
 
  



Bhagavan over het jaar 2012 

Vraag: Hoe zullen de veranderingen van 2012 van invloed zijn op mensen die 
geen idee hebben wat bewustzijn is?  

http://www.youtube.com/watch?v=mOOEgGQ0tTQ&feature=digest 

Toen het wonder van Diksha in 1989 tevoorschijn kwam, was het aanwezig op de 
campus van de school, en we werkten in alle rust met het wonder. Wat er toen 
gebeurde was; dat mensen die zich op twee tot drie kilometer afstand van de school 
bevonden, er door beïnvloed werden. Er waren tractorbestuurders en 
autobestuurders die op 4 km van de campus reden, en die in een andere toestand 
van bewustzijn geraakten. Zij waren gewend om op een bekende weg te rijden, en 
toch raakten ze betrokken bij verkeersongelukken. Dat gebeurde toen we enige 
controle over het verschijnsel Diksha kregen. Als we het volledig zijn gang hadden 
laten gaan, dan weet ik niet wat er gebeurd zou zijn.  

Op een vergelijkbare wijze zullen mensen in 2012 over de hele wereld worden 
beïnvloed door een verandering van waarnemen, of ze nu bewust zijn van het 
verschijnsel Diksha of niet, of ze nu Diksha hebben ontvangen of niet. Alles hangt af 
of een voldoende aantal mensen de stap naar verlichting maken. Ze zullen in hun 
hart veel meer voor anderen gaan voelen. Ze zullen zich meer verbonden voelen. Ze 
zullen meer liefdevol en vriendelijk worden. Ze zullen betere mensen worden. Niet 
omdat iemand ze iets verteld heeft, of iets van dien aard, maar op een heel 
natuurlijke wijze zal het niveau van bewustzijn omhoog gaan. Ze zullen niet 
ontwaken, en ze zullen ook niet in een heel hoge staat van bewustzijn komen, maar 
langzaam maar zeker zullen ze merken dat hun gedachten veranderen. Negatieve 
gedachten zullen veranderen in positieve gedachten. Het denken wordt meer 
holistisch, meer inclusief. In het kort kunnen we zeggen dat ze betere mensen zullen 
worden.  

Naarmate het proces vordert, vermoedelijk na vijf of zes jaar, zullen ze ook ontwaakt 
zijn. Of ze nu in Afrika leven, of in een ver afgelegen plaats, dat maakt niet uit. 
Mensen zullen op een natuurlijke wijze een ander bewustzijn gaan ervaren. Het zal 
niet erg dramatisch zijn, maar het zal ongetwijfeld lokale conflicten verzachten. Het 
zal conflicten tussen mensen onderling verzachten. Dat zijn de dingen die gaan 
gebeuren. Gezinnen zullen veel hechter worden. Gezinnen waar eerst veel geruzie 
was, zullen veel hechter worden. De jeugd zal gelukkiger worden. Jonge mensen 
zullen zich niet meer bezig houden met drugs en dat soort dingen. Deze resultaten 
kunnen we verwachten in 2012.  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103341003306&s=707&e=001zjq8_G30-bySM_zA0qMecgn1pLhi3c5qJZLbY9llg92SxgaCOB_iyUeFsGRiGb05avzteHwICrJga3paLFmRpBnLeB2tF-OpNB0R6OjvdKg-hh1efRAeyov37-pjb47FflpcZk8n9K_y1YGkwaqUfPfGpgUleQJgkhtylTB2aHU=


Sri Bhagavan’s  Kern Onderricht: Verlichting 

 
1. Er is maar één geest, de Aloude Geest. Afgescheidenheid en dualiteit zijn de 
eigenschappen waarmee hij is geconditioneerd. 

2. Jouw geest is niet jouw geest, maar een uitbreiding van deze Aloude Geest. 

3. Op dezelfde wijze zijn jouw gedachten niet je eigen gedachten, maar ze zijn 
gehaald uit de “Gedachtesfeer” die verbonden is met deze Aloude Geest. 

 4. Het gevoel van een afgescheiden “IK” wordt voortgebracht door de 
neurobiologische structuur van de menselijke hersenen. 

5. Door de ervaring van afgescheidenheid genereert het “IK”; verlangens, afkeer, 
vergelijkingen en oordelen, die de kern vormen van lijden.   

6. Wanneer het “IK” verdwijnt, dan is dat het einde van het lijden. Wanneer 
verlangens weg vallen, inclusief het verlangen naar verlichting, dan ben je verlicht. 

7. Wanneer Diksha wordt gegeven, begint er een neurobiologisch proces, dat leidt 
naar het oplossen van het gevoel van afgescheidenheid, ofwel naar het oplossen van 
het gefixeerde “IK”.  

8. Wanneer het gefixeerde “IK” verdwijnt, dan ervaar je jezelf als een dans van 
persoonlijkheden, die steeds maar weer opkomen en van het toneel verdwijnen. 

9. Je lichaam is niet jouw lichaam. Wanneer het “IK” verdwijnt, dan verdwijnt ook het 
gevoel dat “JIJ” de eigenaar van het lichaam bent. Je ervaart dan je lichaam als een 
voertuig in dienst van de Goddelijke dans van Bewustzijn. Misschien zelfs dat de hele 
schepping “Jouw” lichaam wordt. 

10. De geest, die is geworteld is in dualiteit, kan niet verlicht worden. 

11. Het “IK”, dat slechts een illusie is, kan niet verlicht worden. Het “IK” is alleen maar 
een idee.  

12. Verlichting is de realisatie dat er geen “IK” bestaat dat verlicht kan worden!  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Het geven van Diksha/Oneness Blessing 

Wees je altijd bewust dat je slechts een instrument in de handen van God bent.  

Visualiseer jezelf als een leeg kanaal. Wees in een toestand van nederigheid, van 
devotie, van dankbaarheid en overgave, van vreugde, vrede en liefde.  

Geef geen Diksha wanneer je in een toestand van diep lijden verkeert, wanneer je 
ernstig ziek bent, of wanneer je een verslaving dan wel een gewoonte hebt als roken, 
alcoholgebruik of drugsgebruik. Als je zo’n verslaving hebt, dan moet je focus gericht 
zijn op genezing, en je moet veel diksha’s ontvangen. Je moet op zoek gaan naar 
professionele hulp als dat nodig is. Onthoud je van roken en drinken op de dagen dat 



je Diksha wilt geven. Kleed je op eenvoudige wijze, en zorg dat de schouders en de 
benen bedekt zijn.  

Wanneer je begint met het geven van Diksha, dan kun je de ontvangers van Diksha 
vragen hun voeten uiteen te zetten, en een beetje naar voren te komen, zodat je 
comfortabel kan staan tijdens het geven van Diksha. Je kunt ook Diksha geven 
wanneer je in een stoel zit, en de ontvanger van Diksha vóór je zit, of vóór je knielt.    

1. Voel dankbaarheid voor Amma/Bhagavan en voor God, voor de gave van deze 
zegen, en voor dit wonder. Vraag aan God om je volledig te vervullen met zijn 
Goddelijke aanwezigheid. Voel deze Aanwezigheid (Presence) in je lichaam, en in je 
handen. Vraag dat je een schoon kanaal mag zijn om de Diksha door te geven.  

2. Als je voor de ontvanger van Diksha staat, plaats dan je handen zachtjes op het 
hoofd van de ontvanger, met de duimen op het hoogste punt van de schedel, en 
vraag aan God om de ontvanger van Diksha te vullen met Goddelijke Genade, 
genezing, en ongeconditioneerde liefde, of doe een vergelijkbaar verzoek vanuit je 
hart.  
 
3. Voel de verbinding met de ontvanger van Diksha. Als je je bewust bent van een 
bepaalde behoefte van de ontvanger, of van een bepaalde intentie, visualiseer dan 
de vervulling van die behoefte of intentie, alsof wat nodig is al  gebeurt is.   
 
 4. Voel een diepe dankbaarheid voor God, voor het geven van de Diksha aan de 
ontvanger, en druk deze dankbaarheid uit. Haal op het geschikte moment, na een 
minuut of twee, je handen zachtjes weg van het hoofd van de ontvanger. Buig voor 
de ontvanger, en stap langzaam terug uit zijn geheiligde ruimte.   
 
Verdere aantekeningen: 
 
Diksha op afstand (Intent Diksha) kan worden gegeven aan mensen die niet bij je 
aanwezig zijn. Visualiseer ze alsof ze voor je staan, en je je handen op hun hoofd 
legt. Je kunt je handen naast je houden, of op de manier die het beste aanvoelt. Als 
je aan een groep op afstand Diksha geeft, visualiseer die groep dan als een eenheid 
in drie dimensionale vorm. Je kunt ook Diksha geven aan een bepaald gebied in de 
wereld, of aan de hele wereld, zelfs door middel van een landkaart als je dat prettig 
vindt.  
 
Diksha kan worden gegeven aan water, planten, voedsel, dieren, gebouwen, en aan 
andere niet levende objecten. Het drinken van met Diksha gezegend water, kan heel 
krachtig werken bij een genezingsproces.  
  
Buiten een officiële Dikshabijeenkomst  kun je een Healing Diksha geven, wanneer 
dat van toepassing is, door direct een bepaalde plaats op het lichaam van iemand  
aan te raken, namelijk de plaats waar ze ongemak of ziekte ervaren. Als je de Diksha 
geeft, visualiseer dan de persoon alsof die al genezen is, en maak in stilte de intentie 
dat de persoon genezen mag worden.   
 



Skype bijeenkomst van Bhagavan met Hong Kong,18 maart 2010 

http://www.youtube.com/watch?v=V27PTKH7Ywk 

De eerste vraag werd niet opgenomen. 

Bhagavan: Alle vragen en antwoorden ontstaan in de geest. Zolang we functioneren 
vanuit de geest, zal de geest vragen produceren, en de bijbehorende antwoorden 
produceren. Het is een spel dat al maar door en door gaat. Het is een gebed zonder 
einde.  
 
De uiteindelijke oplossing is om te ontwaken, en dat is ook de enige oplossing. Om te 
ontwaken moet je uit de geest stappen. Je moet vrij zijn ten opzichte van de geest. 
Dat is de enige revolutie die zowel het individu als de mensheid kan redden. We 
hebben problemen die de mensheid al eeuwen achtervolgen. We hebben al 
verschillende revoluties meegemaakt, de Franse, de Amerikaanse, de Russische, de 
Chinese, en nog veel meer. Ze hebben allemaal iets goeds gebracht, maar de 
problemen zijn gebleven, omdat de mens niet is veranderd. Het “IK” is er nog steeds, 
de geest is er nog steeds, en het idee dat we iets moeten worden bestaat nog 
steeds. Het is allemaal hetzelfde gebleven. Er moet een totale innerlijke revolutie 
plaats vinden, die er op gericht is ons te bevrijden van het kleine “IK”, en van de 
geest. Dat is wat we bedoelen met “Ontwaken”. Op het moment dat dát gebeurt, 
word je vrij van lijden, vrij van zowel lichamelijk als psychisch lijden. Lijden kan nog 
steeds bestaan, maar het raakt je niet meer. Er bestaat in wezen geen psychisch 
lijden, en ook geen existentieel lijden. Er is alleen maar onvoorwaardelijke liefde, en 
onvoorwaardelijke vreugde. Er bestaat op geen enkele wijze afgescheidenheid. 
Wanneer afgescheidenheid verdwijnt, bestaan er geen conflicten meer, en geen 
lijden. Afgescheidenheid is een product van het klein “IK”, dat op zijn beurt de geest 
schept, en de geest werkt van nature met afgescheidenheid, en de bouwstenen die 
de geest gebruikt zijn gedachten. Gedachten brengen van nature “Afgescheidenheid” 
voort. Daarom zijn we van binnen verbrokkeld, en van buiten verbrokkeld. We 
moeten dus een einde aan dit alles maken.  
 
Ontwaken gebeurt nu over de hele wereld. Het gebeurt met grote snelheid. Tot op 
heden zijn er in India 2100 mensen ontwaakt. We versnellen het proces in rap tempo, 
omdat 2012 nabij is. Er is veel weerstand tegen ons, omdat wanneer mensen over 
veranderingen spreken, en veranderingen gebeuren ook echt, dan is er ook 
weerstand tegen verandering. Daarom zijn mensen bezorgd, en daarom verhogen 
we de snelheid van het proces, en we maken snelle vorderingen. 
 
Ik denk dat we spoedig weer een uitzending via het internet hebben. Ik denk in april. 
Ieder van jullie moet mijn lessen van de maand februari goed doornemen. Probeer 
het via het intellect goed te begrijpen, en wees “Aanwezig”, en op een bepaalde dag 
zul je ontwaken. Met het ontwaken zijn de vragen verdwenen, omdat er na het 
ontwaken geen vragensteller meer is.  De vragensteller is verdwenen, de vragen zijn 
verdwenen, alles is verdwenen. Wat overblijft is onvoorwaardelijke liefde, 
onvoorwaardelijke vreugde. We zijn daar vermoedelijk een handvol dagen van 
verwijderd, en tot die tijd raad ik je aan om met de lessen van februari bezig te zijn 
die ik via Skype aan jullie heb gegeven. Dat is jullie voorbereiding.   
 



Een video met Bhagavan op 1 april 2010. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4c2qE02obLs&feature=related 
  
Vraag: Wat is de gemakkelijkste weg om mukti (bevrijding) te ontvangen? 
 
Er bestaat niet zoiets als “De gemakkelijkste weg”. Wat voor de één moeilijk is, is 
voor de ander gemakkelijk. Voor de één kan het krijgen van een Diksha van een 
heilige “Bevrijding” betekenen, voor de ander kan het zien van vorige levens mukti 
betekenen. Als je de baarmoeder ingaat kan dat voor jou mukti betekenen, of een  
andere ervaring kan tot bevrijding leiden. We kunnen niet zeggen welke weg voor jou 
geschikt is. Iedereen bewandelt een verschillend pad, en niet hetzelfde pad. We 
kunnen niet zeggen; “Dit is het gemakkelijkste pad”. Als ik zou zeggen: “Dit is het 
gemakkelijkste pad”, dan kan dat voor jou gemakkelijk zijn, maar voor een ander 
moeilijk . Het verschil wordt veroorzaakt door je voorgaande levens, je karma, wat er 
in de baarmoeder gebeurde, en vele andere factoren. Maar het bijzondere is, dat wil 
je een mukta (bevrijde) worden, dan moet je sanyasin (monnik) zijn. Je moet geen 
grhastha (gezinshoofd) zijn. Je moet geen problemen hebben, je moet geen 
verlangens kennen. Slechts dan kun je een mukta (bevrijde) worden. 
 
Omdat het jaar 2012 er aan komt, en dat is een heel speciaal jaar, is het mogelijk om 
een mukta (bevrijde) te worden, zelfs als je grhastha (gezinshoofd) bent. Zelfs als je 
problemen hebt, zelfs als je verlangens hebt. Veel mensen over de hele wereld zijn al 
mukta’s geworden, en we zullen hun informatie en ervaringen op de webstek zetten. 
Je kunt naar de webstek van de Oneness University gaan, en daar hun ervaringen 
lezen. 
 
___________________________________________________________________   
 
 Een video met Bhagavan op 4 april 2010. 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=rSw9tHaBxYk&NR=1 
  
Vraag: Hoe helpt het beoefenen van interne integriteit in mijn levenssituatie? 
 
Je leven wordt volledig gecontroleerd door je programma. Je programma berust op 
ervaringen uit voorgaande levens, berust op het moment van de conceptie, wat er 
gebeurde in de baarmoeder, hoe je geboren werd, en de eerste zes uren die volgen 
op het moment van de geboorte. De gevoelens van afgescheidenheid, dat is het 
programma.  
 
Dat programma bepaalt je leven; hoeveel geld je gaat verdienen, welke ziekten je 
zult krijgen, welke gebeurtenissen zich in je leven gaan voordoen, met wie je gaat 
trouwen, hoeveel kinderen je zult krijgen, hoe je huwelijksleven eruit zal zien. Alles 
wordt gecontroleerd door dat programma. Als we je leven willen veranderen, dan 
moeten we dat programma veranderen. Er zijn veel verschillende manieren waarmee 
we dat programma kunnen veranderen. Eén manier is om direct in te grijpen in wat er 
in de baarmoeder gebeurde, of in vorige levens. We kunnen dat ook doen door te 
spreken over een speciaal proces voor jou. Dat is één manier. De andere manier is 
het beoefenen van “Interne integriteit”. Dan worden al deze problemen automatisch 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103331657831&s=707&e=001fjGzB6wEZpJ3CELQMGu8iJq87anJuqooN6ck0HOIkrKZBHUk7WaIacWnH20co9tgObyZoA820w8ceQGJSTcDLsYaaJu4dr6B8ax4aRT7ztHuQu2Pvhz9dmKGDbBZejR5QzqKvUZEwJKl76Gsk63UY6bg3D0dJUjvkqbxr18ZRNo=
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in goed banen geleid. Door innerlijke integriteit te beoefenen kunnen problemen 
worden recht gezet, met als gevolg dat je leven gaat veranderen. Daarom leggen we 
er zo de nadruk op dat je innerlijke integriteit moet beoefenen. Innerlijke integriteit zal 
niet alleen je problemen in de uiterlijke wereld oplossen, het zal je ook helpen om 
verlicht te worden, om een “Mukta” te worden.  
 
___________________________________________________________________  
 
Een video met Bhagavan op 6 april 2010. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YJqUdE7cdxw 
  
Vraag: Hoe ontwikkelen we een sterke band met Amma/Bhagavan? 
  
Als je doorgaat met tegen ons te zeggen: “Amma/Bhagavan of God, dan gebeurt er 
niets. Je moet met ons een relatie opbouwen als met je vader of moeder, of als met 
je broer of zus, of als met je vriend. Je kunt elke relatie kiezen welke voor jou de 
beste relatie is. Je moet ons in die vorm zien. Veronderstel dat je ons in de vorm van 
je vader of je moeder ziet, dan moet je met Amma/Bhagavan omgaan zoals je dat 
doet met je vader of moeder. Dat is de juiste manier waarop je met ons moet 
omgaan. Dan zul je ervaren dat de band met ons heel sterk wordt, en dat de genade 
zal komen, zelfs voordat je om iets gevraagd hebt. Het probleem is dat je ons niet in 
de vorm ziet als die van je broer of zus, van je vader of moeder, van een tante of 
oom, of wat dan ook, een vriend, het kan van alles zijn. Ga met ons om zoals je 
omgaat met die bekende persoon in je leven. Doe het, en je zult zien welke 
geweldige genade, en welke geweldige relatie er zal ontstaan. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Een video met Bhagavan op 11 april.2010. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XmrXM0yk_Iw 
 
Vraag: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen iemand die verlicht is, en 
een heilige? 
  
Normaliter gebruiken we het woord “Wijze” voor iemand die verlicht is, en we 
gebruiken het woord “Heilige” om heilige mensen mee aan te duiden. Wanneer we 
dus het woord “Wijze” gebruiken, heeft dat betrekking op een verlicht iemand, dat 
betekent dat hij of zij niet meer in het “IK” gevangen zit. Het “IK” is verdwenen. Er is 
geen persoon meer aanwezig. Er zijn alleen nog maar persoonlijkheden die 
opkomen en het toneel weer verlaten. Er bestaat geen persoon meer. Als je aan zo 
iemand vraagt; “Ben je er”, dan kan hij niet zeggen: “Ik ben er” maar hij kan ook niet 
zeggen; “Ik ben er niet”. De vraag die je aan hem stelde heeft voor hem geen enkele 
betekenis, “HIJ” is volledig verdwenen. De snelheid waarmee de zintuigen 
gecoördineerd worden is lager dan bij een heilige. De heilige is nog steeds aanwezig. 
Een verlicht iemand, ofwel een “Wijze” is als persoon afwezig. De heilige staat ook in 
verbinding met het Goddelijke, en hij gehoorzaamt volledig aan de wil van God. Hij 
luistert steeds maar weer naar de wil van God, en handelt daarmee in 
overeenstemming. Aan de andere kant gebeuren alle dingen voor de “Wijze” op een 
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spontane manier. Hij overlegt niet zozeer met de wil van God. Voor hem is alles de 
wil van God. Hij heeft niet zo’n speciale binding met God. Hij leeft het leven van 
moment tot moment. Dus de meest markante verschillen tussen een wijze en een 
heilige zijn: De wijze heeft geen “IK”, en de heilige heeft wel een “IK”.  Normaliter 
heeft de wijze geen speciale band met de wil van God. De heilige daar en tegen 
staat steeds in verbinding met de wil van God, en het gedrag van de heilige is 
daardoor voorspelbaar. Hij conformeert zich aan de maatschappij. Hij gedraagt zich 
perfect in woord en gedrag. De wijze is onvoorspelbaar, zijn gedrag kan wel of niet 
voor anderen aanvaardbaar zijn. Dat zijn enkele verschillen tussen de wijze en de 
heilige. 
 
___________________________________________________________________  
 
Een video met Bhagavan op 15 april 2010. 
 
http://www.youtube.com/user/WorldOnenessTV#p/a/u/1/JNFKpwVN7-g 
   
Vraag: Bhagavan, Uw lessen laten me steeds weer zien dat wat ik ben, niet in 
overeenstemming is met wat U onderwijst. Hoe zullen Uw lessen  me doen 
ontwaken in “Eenheid”?  
 
Je bent niet een van de dingen die ik onderwijs. Dat is wat ik op de eerste plaats 
onderwijs (Gelach) De lessen zelf zijn erg eenvoudig. Alles wat de lessen je te 
zeggen hebben is; “Dat je niet kunt veranderen”. De onmogelijkheid om te 
veranderen moet bij je aankomen alsof je wordt getroffen door een kluit steen 1000 
kilo. Het probleem met jullie is, dat je de hele tijd probeert te veranderen. Je 
accepteert niet hoe je nu bent, en je wilt graag iets anders zijn. Dat is het probleem. 
Het onderwijs is opmerkelijk eenvoudig. Alles wat er gezegd wordt is; “Er is iets 
gaande van binnen, kijk er naar, veroordeel het niet, oordeel er niet over, probeer het 
niet uit te leggen”. Zeg niet; “Dat is goed en dat is slecht, dat is heilig, dat is profaan”. 
 
Stop met “Namen geven”. Als je stopt met namen geven aan de dingen die 
gebeuren, zoals jaloezie, woede, haat, en zelfzucht, dan begin je te “Zien”. Het 
probleem met jullie is dat je je verbeeldt, of dat je denkt, dat als je “Ziet”, dat er dan 
iets gaat gebeuren, dat er iets geweldigs gaat gebeuren, dat je gaat ontwaken, dat je 
verlicht wordt, en al dat soort dingen.  
 
Je moet je realiseren dat “Zien” “Ontwaken” is, dat “Zien” verlichting is, dat is het 
begin, en het einde van alles. Verder is er niets te beleven. Het probleem met jullie is 
dat je niet “Ziet”, dat is alles. Als je begint te “Zien”, dan zie je dat er niemand is die 
ziet. Hij of zij is verdwenen. Er is alleen maar “Zien”, en dat is meditatie. Dat is 
verlichting, dat is ontwaken, dat is bewustzijn. Dat is alles wat er is.  
 
Jammer genoeg maak je een fout. Je begint te zien, en je moet daar niet mee 
ophouden. Jullie verwachten dat er iets gaat gebeuren. Op het moment dat je ziet, 
wil je een transformatie ondergaan. Zoiets zal niet gebeuren. Op het moment dat je 
begint te zien, is zien al wat er is. Dan begin je te leven. Je ervaart de werkelijkheid 
zoals die is. Ik kan daar nog lang over spreken, maar dan ga je er weer een concept 
van maken, en ik ben er niet om jullie concepten te leren, dus houd ik er nu mee op. 
Je moet het zelf ontdekken. Wanneer we mediteren, wat ik dan graag doe, is je 
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helpen om te zien. Dat is alles. Wanneer je eenmaal kunt zien, dan mag je besluiten 
om er boeken over te schrijven. Je kunt er tien boeken over schrijven. Die keuze is 
geheel aan jou.  
___________________________________________________________________  
 
Een video met Bhagavan op 19 april 2010. 
 
http://www.youtube.com/user/WorldOnenessTV#p/a/u/0/x49DVutORVI 
 

Vraag: Hoe kan ik er zeker van zijn dat als ik Diksha geef, dat dit ook werkt? 
 
Je moet naar de resultaten kijken. Veronderstel dat er iemand met een bepaalde 
kwaal naar je toe komt. Als na de Diksha de persoon verlost is van zijn ziekte of 
probleem, dan werkt de Diksha. Veronderstel dat iemand psychische problemen 
heeft, en je geeft hem Diksha, en de problemen zijn voorbij, dan is dat het bewijs dat 
Diksha werkt. Het resultaat kan zich onmiddellijk voordoen, of na een paar dagen. 
Als iemand financiële problemen heeft, en je geeft hem Diksha waarna de problemen 
zich oplossen, dan is dat het bewijs dat het werkt. Je kunt Diksha dus gebruiken bij 
het oplossen van problemen bij mensen, welk probleem het ook is. Je kunt het ook 
bij je huisdier toepassen. Als je troeteldier ziek is, kun je hem een Diksha geven. Het 
werkt. Je moet het gewoon uitproberen, en als er resultaten zichtbaar worden, dan 
weet je dat het werkt.   
 
Als niet de juiste resultaten zichtbaar worden, dan moet je eens naar jezelf kijken. 
Misschien is het het ego dat tussen beiden komt, of dat je niet op de juiste wijze 
verbonden bent met het Goddelijke in je. Je moet dan doorgaan met jezelf onder de 
loep te nemen. Door de resultaten die je ziet gebeuren, worden de vruchten van 
Diksha zichtbaar, en dat is een indicatie dat Diksha echt werkt.  
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Bhagavan: Een les over innerlijke integriteit, en een les over het 
gebrek aan verlangens. 
                                                        
 Hoe helpt innerlijke integriteit me in het leven? 
  
Toegang tot de video Video, tijdsduur: 01:27   
http://www.youtube.com/watch?v=5k4-SiWAPJA&feature=channel 
  
Toegang Engelse tekst via MS Word 
http://www.box.net/shared/fgknn55mlr 
  
Je leven wordt volledig gecontroleerd door je programma. 
  
Je programma is een uitdrukking van informatie uit voorgaande levens, van het 
moment van conceptie, en van wat er gebeurde tijdens je verblijf in de baarmoeder. 
Het is een uitdrukking van de manier waarop je werd geboren, van de eerste zes uur 
na je geboorte, en het loopt door tot het moment waarop het “IK” werd geboren, het 
gevoel van afgescheidenheid.   
  
Dat is het programma. Dat alles gaat je leven vormen, bijvoorbeeld hoeveel geld je 
gaat verdienen, welke ziektes je zult krijgen, welke gebeurtenissen er in je leven 
zullen plaats vinden, met wie je zult trouwen, hoeveel kinderen je zult krijgen, hoe je 
huwelijksleven zal verlopen, enz.  
  
Alles wordt gecontroleerd door dat programma 
  
Als we je leven moeten veranderen, dan moeten we dit programma veranderen, en 
er zijn veel manieren waarop we dat kunnen doen.  
  
Een daarvan is; dat je moet ingrijpen in het programma dat in de baarmoeder is 
ontstaan, of in vorige levens, en dat je daar veranderingen in moet aanbrengen. Dat 
doen we voor je door een speciaal proces voor jou te gebruiken. Dat is één manier.   
  
Een andere manier is het beoefenen van innerlijke integriteit, een methode die 
automatisch deze problemen corrigeert.   
  
Door het beoefenen van innerlijke integriteit kunnen deze problemen worden 
rechtgezet, waardoor je leven een andere wending zal nemen. Daarom leggen we er 
zo de nadruk op dat je innerlijke integriteit moet beoefenen.   
  
Innerlijke integriteit zorgt er niet alleen voor dat je problemen van alledag zullen 
verdwijnen, het zal je ook helpen om verlicht te worden, om een “Mukthi” te worden.  
 
___________________________________________________________________  
 
 
Het lijkt wel alsof ik geen verlangens meer heb, wat moet ik doen? 
  
Toegang tot de video, tijdsduur: 01:07 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103446752276&s=707&e=001biayPGsaJRdGqg8MtQNNU_lFPk1JZwIocax57xQRhWGWvwLs1IqGraMRgWSRKprT7f7PajF6k301L7GzvKkJkw4DBNAKqBcChfoatr4b2MgmVCOOFqkfArIy5sG2g4hHruWWpJ9v6Vw6tCzRWDpu4jirMZxumgWp7KFle9QmWOo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103446752276&s=707&e=001biayPGsaJRcvsvTjJ1XlzUXH-k6gxtwawU5APxU9cf0XLxlck4CQA01lVCAp7wgtqekTX5ZKqMH2386yCtA9eYBS856D7wd_Num3NncF6lD8t8DH3kspyIjgKNvMkvp5


http://www.youtube.com/watch?v=FZoIIIRQGYk&feature=digesthttp: 
  
Toegang Engelse tekst via MS Word: http://www.box.net/shared/1q09t61cpd 
  
Als je daarover ontevreden bent, of je voelt je ongelukkig met de situatie, dan moet je 
daar volledig induiken.   
  
Je moet niet proberen daar enige verandering in aan te brengen, door er moeite voor 
te doen. Je moet simpelweg de situatie omhelzen.  
 . 
Als er ontevredenheid is, of een gevoel van ongelukkig zijn, dan zal er door het 
toepassen van interne integriteit een doorbraak komen. 
  
Van de andere kant bezien, wanneer er geen afgescheidenheid is, wanneer er geen 
gevoel van ongelukkig zijn is, dan is het een heel, heel goede toestand om in te 
verblijven. Je kunt heel gelukkig zijn met het gevoeld dat je vrij bent van verlangens. 
Alles is opgelost, ieder verlangen is verdwenen. 
 
Als dat je ervaring is, dan is dat de meest geweldige toestand om in te verkeren, 
maar als je je er ongelukkig bij voelt, dan is er iets grondig mis.  
 
In beide gevallen moet je “Wat er is” omhelzen, en niet proberen iets te veranderen.  
 
De situatie zal op een natuurlijke wijze veranderen door een doorbraak, en je zult 
weten wat je te doen staat.   
  
  
  
 
 
  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103446752276&s=707&e=001biayPGsaJReViLqEzSPPy4C3zzv_dvU1fX4LZnDm0_xutS6m67CPnPh6Dg3LiQcWmWumAUfdS5uHmlC03vXnNV3wrBxyPhqotz8aB2H3wSOJNoZZXReREnvwDUjo5q7Rs-Vvo900rMC5LaDWytIjC5EtwF8FIkhikpA6FmwYy_z0mABoaPKqaQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103446752276&s=707&e=001biayPGsaJRd_rO8JZ87sPHLQpvqqzXWTCNYy-MYcuCefVpzUI9akq-y8MmY2YE4m695b_mLcSFG8TmXQdOx4cTwXwIfycLD7wC0UVN9j1zCvt5GQCasgS3hdx_n7BRxp


Bhagavan over Mukthi Diksha. Webcast van 2 mei 2010 
 

 
Dank je, we houden van jullie allemaal.. 
  
We zullen nu beginnen, en ik zal erg langzaam spreken, om de vertaling in de 
verschillende talen mogelijk te maken.  
 
Er zijn vier factoren betrokken bij het proces van ontwaken. Allereerst de lessen, er 
moet een goed begrip zijn ten aanzien van de lessen. Op de tweede plaats, er moet 
passie aanwezig zijn om te ontwaken. Op de derde plaats, het proces moet worden 
gedaan met een hoge mate van bewustzijn en aandacht, en als laatste; je moet in 
staat zijn Gods genade aan te roepen om je te helpen bij het proces.   
  
Het is heel belangrijk dat de lessen op de juiste wijze worden begrepen. In het 
proces kunnen we gebruik maken van ieder soort onderwijs, van ieder geloof, van 
welke leraar dan ook, maar de kennis moet op de juiste wijze worden begrepen.  
  
Er moet een grote passie in je aanwezig zijn om te ontwaken. Maar hoe ontwikkel je 
die passie? Iedereen die op weg is naar ontwaken moet zich intens bewust zijn van 
de alledaagsheid van zijn/haar leven, hoe succesvol je ook mag zijn, hoe beroemd je 
ook bent, je leven is nog steeds alledaags, tot op het moment dat je ontwaakt. 
Zolang dat bewustzijn niet bij je aanwezig is, zal de passie om te ontwaken bij je 
ontbreken.   
  
 Dan komen we bij het proces. Het proces moet worden gedaan zonder 
onderbreking, dat is de belangrijkste factor, en je moet er de juiste moeite instoppen. 
Dat betekent niet een extreme moeite, en ook geen kleine moeite. Het betekent een 
optimale moeite, precies de juiste hoeveelheid moeite. Teveel moeite zal niet het 
gewenste resultaat voortbrengen.  
 
Dan kijken we verder naar de factor “Genade”. Je moet God aanroepen in welke 
vorm je dat prettig vindt. Er worden hieraan geen voorwaarden gesteld, maar je moet 
Hem/Haar aanroepen hoe dan ook.   
  
Oneness is niet alleen maar een beweging, het is niet alleen maar een 
bewustzijnstoestand, Oneness is ook een wonder, een wonder dat werd geboren in 
1989, en dat sindsdien alleen maar groeit. Toen het wonder werd geboren, was het 
aanvankelijk, gedurende de eerste paar maanden, heel krachtig, maar om bepaalde 
redenen lieten we zelf de kracht van het wonder afnemen. Nu is het weer bezig zich 
volledig te ontwikkelen, en het groeit dag bij dag.  
  
Daarom wordt het steeds gemakkelijke om te ontwaken. In feite zijn we in India bezig 
om  programma’s in stadia in te voeren. Iedere dag doen we op zijn minst twee 
stadia. Nu is het wonder zo krachtig geworden, dat wanneer je je niet prettig voelt bij 
het portrait en de paduka’s, je er geen gebruik van hoeft te maken.  
 

Je kunt God aanroepen op de manier waarop jij dat gewend bent in je eigen cultuur, 
in je eigen geloofscultuur, en ook volgens je eigen idee waarmee je God ziet.  



Je kunt je eigen iconen gebruiken, door ze aan te raken, en wanneer aanraken niet 
mag, kijk dan in de ogen van het icoon. Als het aanraken, en het in de ogen kijken 
van het icoon niet is toegestaan, dan kun je jouw heilige boek aanraken, de Heilige 
Bijbel, of de Heilige Koran, of welke heilige tekst dan ook. Als ook dat niet is 
toegestaan, dan kun je op de jouw gebruikelijke manier bidden tot God.  

Vandaag zullen we voordat we beginnen God aanroepen en dan God bedanken in 
welke vorm je dat wilt doen. Daarbij is het niet nodig dat je het portrait of de paduka’s 
gebruikt. Je kunt het doen op de manier die je het meest prettig vindt.    

Nu zullen we met het proces beginnen. Deze keer zullen we tien lessen gebruiken in 
plaats van de negen die we in de maand april gebruikten. Deze keer zullen we dus 
tien lessen gebruiken. De tiende les is datgene wat we in april ook al deden, 
namelijk; “Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid”. Deze les voegen we nu toe 
aan de negen eerdere lessen, zodat we er nu tien hebben. 

Ik zal ieder van de tien lessen herhalen, en dan moeten jullie mij zeven keer 
nazeggen. Deze keer zal de les die we gebruiken gedurende de 49 minuten als volgt 
luiden; “Ik ben Liefde”. Dat is de les die we deze keer zullen gebruiken.  

Je moet goed begrijpen dat deze LIEFDE niet hetzelfde is als de liefde jij die kent. 
Deze LIEFDE is niet bezitterig, ze hecht zich nergens aan, ze maakt geen gebruik 
van de ander. Deze LIEFDE stelt geen voorwaarden. Het is iets waaraan gedachten 
niet aan kunnen raken. Het is iets dat de geest niet kan begrijpen. Alleen wanneer je 
het ervaart, kun je het begrijpen, en als je het ervaart, dan weet je dat er niet over 
gesproken kan worden.  

Dit is dus de les voor de maand mei. Hoe zul je weten dat je ontwaakt bent? Er zijn 
vele manieren waarop je kunt weten dat je ontwaakt bent. De gemakkelijke manier 
om te weten dat je ontwaakt bent is: laten we aannemen dat er iets gebeurd is, en 
dat de geest door dat gebeuren geraakt is, en dat daardoor pijn is ontstaan, dat je 
gekwetst bent, dat er lijden is. Als je ontwaakt bent dan duurt die pijn, die 
gekwetstheid, dat lijden, of hoe je het ook wilt noemen, niet langer dan 30 minuten.  

Laten we aannemen dat je door iemand gekwetst bent, en je reageert daarop de 
volgende 30 minuten. In die 30 minuten kun je die gekwetstheid, die pijn, die 
emotionele lading achter je laten. Maar vanaf de 31e minuut kun je die pijn of 
gekwetstheid niet meer loslaten, omdat de emotionele lading is verdwenen.  

.Wat er na de 31st minuut gebeurt is een respons. Een reactie kan een juiste of een 
onjuiste reactie worden genoemd, of simpelweg een juist of onjuist handelen. Een 
respons is echter een perfecte handeling. Een respons is noch goed, noch fout. Hij is 
alleen maar perfect. Op het moment dat je bent ontwaakt duurt dit alles niet meer 
dan 30 minuten. Voor de meeste mensen zal dit alles worden bekort tot 5 minuten.    

Voor anderen zal het geleidelijk afnemen tot 25 minuten, 20, 15, 10 en uiteindelijk 5 
minuten. Dat betekent dat je de emotionele lading niet langer kan vasthouden dan vijf 
minuten. Als je aan de vijf minuten voorbij gaat, is er alleen nog maar de respons.  

Aanvankelijk duren emotionele ladingen, wanneer je ontwaakt bent, ongeveer een 
half uur. Voor sommige mensen is dat al 5 minuten Voor anderen neemt dat 



geleidelijk af tot 25, 15, 10 minuten enz. Laten we als voorbeeld nemen een man en 
een vrouw, als de man is geraakt, of als de vrouw is geraakt, dan kun je het beste in 
de eerste 5 minuten reageren. Op de 6de minuut is er geen reactie meer mogelijk, 
alleen nog maar een respons.    

Als er een respons is, dan is er compassie, dan is er liefde. Spoedig daarna wordt de 
tijd verkort tot 4, 3, 2, 1, en 0 minuten. Aangekomen bij nul, is er überhaupt geen 
reactie meer mogelijk. Op dat moment zeggen we dat je volledig ontwaakt bent. 
Eenmaal daar beland zul je in dieper en diepere staten van bewustzijn belanden  

De 64 Diksha’s die jullie spoedig zullen beoefenen, zullen je niet alleen helpen om te 
ontwaken, maar zullen ook je bewustzijnstoestand verdiepen. Het 64 Dikshaproces is 
een proces dat de trainers zullen begeleiden.  

De trainers zullen de Oneness Experience Cursus, en de Oneness Awakening 
Cursus, begeleiden. Zij beschikken ook over het Mukthi Diksha Programma dat ze 
aan de Oneness Awakening Cursus kunnen toevoegen, of zij kunnen dit programma 
ook afzonderlijk geven. Ze hebben ook het 64 Diksha’s Programma die ze aan de 
cursus kunnen toevoegen, of ze kunnen het afzonderlijk geven. Met andere woorden; 
er bestaat nu een Oneness Experience Cursus, een Oneness Awakening Cursus, 
een Mukthi Diksha programma, en een 64 Diksha’s Programma. 

Het kunnen 4 verschillende cursussen zijn, of het Mukthi Diksha Programma kan 
worden toegevoegd aan de Oneness Awakening Cursus, en misschien, als dat 
mogelijk is kun je daaraan ook het 64 Diksha’s Programma toevoegen. Het 64 
Diksha’s Programma wordt idealiter uitgesmeerd over twee dagen. Je kunt het echter 
ook in één dag doen. 

Het 64 Diksha’s Programma is een heel krachtig proces, dat alleen mag worden 
gedaan onder de leiding van een trainer, en alleen Dikshagevers kunnen er aan 
deelnemen  

Als er nog vragen overblijven, dan kun je met Doug contact opnemen, of met de 
Universiteit hier, dan kunnen we al jullie twijfels wegnemen. Je kunt contact opnemen 
met de gidsen die bij jullie land horen, en ze zullen jullie alle noodzakelijke uitleg 
geven.  

Nu duiken we in het proces zelf, en nadat jullie zeven keer de les herhaald hebben, 
steek dan a.u.b. je hand op zodat ik kan zien dat jullie klaar zijn. Dat is omdat ik geen 
audio-feedback heb, en ik jullie dus niet kan horen. Een van jullie moet zijn hand 
opsteken, zodat ik kan zien wanneer jullie klaar zijn.  

Voor we beginnen moeten jullie God aanroepen, en dan beginnen we. Dan zal ik nog 
gedurende 5 minuten zichtbaar zijn via het scherm, waarna we de aandacht op jullie 
blijven richten. Zowel Amma als ik blijven met onze aandacht op jullie gericht 
gedurende de volgende 49 minuten. Daarna kom ik weer terug om jullie Nayana 
Diksha te geven, de Diksha via de ogen. Daarna moeten jullie God bedanken in de 
vorm waarin je Hem/Haar hebt aangeroepen.     

Ondanks dat we naar een nieuwe les zullen overgaan, kunnen jullie altijd doorgaan 
met de oude les als dat noodzakelijk is, zoals met; “Ik ben bestaan, bewustzijn, 



gelukzaligheid”. Om het moment dat je het gevoel hebt dat je die les onder de knie 
hebt, dan kun je de nieuwe les aan het programma toevoegen.  

Van de andere kant bezien, als je met een oude les een betere realisatie wilt 
bereiken, bij voorbeeld met de les; “Gedachten zijn niet van mij”, dan kun je zo’n les 
in het 49 minuten proces stoppen. Of als je een betere realisatie wilt bereiken met; 
“Alle dingen gebeuren automatisch”, dan kun je die les in het 49 minuten proces 
stoppen. Iedere les die je het gevoel geeft niet zo tevreden te zijn met de ervaring, en 
waarvan je een betere realisatie van de waarheid zou willen, die kun je in het 49 
minuten proces stoppen. 

We zullen twee minuten nemen waarin je God kunt aanroepen, en na die twee 
minuten zal ik met het proces beginnen. Roep God aan als een vriend, als je vader of 
je moeder, je broer of je zus, of welke vorm van relatie die voor jouw belangrijk is.   

Probeer een goede verstandhouding op te bouwen, een heel goede relatie met God, 
want tijdens de webcasts die in het vervolg gaan plaats vinden, zullen we met God 
omgaan op een hele geweldige manier. Na het ontwaken zullen we een duik nemen 
in Godrealisatie.  

Nu zullen we het proces beginnen. Jullie moeten iedere les die ik geef, zeven maal 
herhalen. Als dat klaar is, steek dan a.u.b. je hand op, zodat ik weet dat het klaar is.  
.  

Gedachten zijn niet van mij. 

De geest is niet van mij. 

Dit lichaam is niet van mij. 

Alle dingen gebeuren automatisch. 

Er is denken, maar geen denker. 

Er is kijken, maar geen kijker. 

Er is luisteren, maar geen luisteraar 

Er is helemaal geen persoon. 

Ga nu verder met de volgende les: 

Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid. 

Nu gaan we verder met de les voor de maand mei 

Je moet goed begrijpen dat wanneer we zeggen; “Ik ben Liefde”, dan is dit niet de 
liefde is die jullie gewoonlijk ervaren. Wat er is, is alleen maar Liefde. JIJ, degene die 
liefde ervaart, is niet aanwezig. JIJ BENT LIEFDE. Wat er is, is alleen maar liefde, 
een Liefde die heel verschillend is van de liefde die jij doorgaans kent. 



Als we doorgaan met de zin te zeggen, dan zijn de hersenen bereid zich voor het 
onbewuste te openen, en dan komt de les in je onderbewustzijn. Het onbewuste deel 
van de geest is twee miljoen maal krachtiger dan het bewuste deel. Daarná neemt de 
Diksha het over.  

Ik zal het drie maal voorzeggen, en wanneer ik daarmee klaar ben, dan moeten jullie 
onmiddellijk beginnen, en zonder onderbreking doorgaan gedurende 49 minuten. Ik 
zal bij jullie zijn via het scherm gedurende 5 minuten, en terugkomen om jullie 
Oogdiksha te geven op de 49e minuut.  

 

Ik ben liefde, ik ben liefde, ik ben liefde……..  

 



 

Bhagavan over Mukthi Diksha, Webcast van 9 mei 2010 
 

  
We zullen herhalen wat we vorige week deden. Er zijn dit keer geen veranderingen. 
In feite is het precies hetzelfde proces als toen. 
 
Een ding wil ik graag verduidelijken, en dat is het gebruik van het woord “IK”, zoals 
we dat gebruiken wanneer we zeggen; “Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid” 
of als we zeggen: “Ik ben liefde”. We verwijzen dan niet naar het egoïstische “IK“, 
maar naar het universele “IK”. Dat betekent dat er maar één “IK” is, namelijk het 
universele “IK”  
  
Het is vergelijkbaar met wanneer we verwijzen naar het begrip “Bewustzijn”, er is 
slechts één bewustzijn. Er bestaat geen meervoud voor het woord “Bewustzijn”, 
zoiets als “Bewustzijnen”. Dat begrip bestaat niet, er is maar één “Bewustzijn”. 
 
Vergelijkende wijs is er maar één “IK”, één bewustzijn, één “IK”, en één ziel. We 
spreken niet over zielen, we spreken niet over bewustzijnen, we spreken niet over 
“IKKEN” (het meervoud van IK).  
 
Iedere keer als het woord “IK” wordt gebruikt, verwijst het niet naar het kleine 
egoïstische “IK” waar we ons normaliter van bewust zijn, maar het verwijst naar het 
Universele “IK” dat in je aanwezig is. Dat “IK” dat in MIJ aanwezig is, in hèm en in 
háár. Het is overal aanwezig, overal hetzelfde “IK”.  
 
Het geeft niet als je dit nog niet ervaart, het is voldoende dat je dit verstandelijk 
begrijpt. De realisatie ervan komt na het proces waarin je ervaart dat er maar één 
enkelvoudig “IK” bestaat, en dat jij in feite dat “IK” bent.  
 
Zo ook, wanneer we het woord “Liefde” gebruiken. Dan verwijzen we naar de 
Universele Liefde, en niet naar een individuele of persoonlijke liefde.  
 
Deze keer zullen we meer kracht in de Diksha tot uiting brengen, en naar mate we 
verder gaan zal de kracht meer en meer toenemen. We zullen in steeds diepere 
toestanden van bewustzijn binnengaan, en uiteindelijk zullen we op een punt 
aankomen waarbij de innerlijke dialoog volledig zal stoppen. 
 
Je zult merken dat er vanbinnen een innerlijke dialoog gaande is die steeds maar 
doorgaat. Het is een verspillende dialoog, die je energie verspilt.  
 
We zullen proberen deze innerlijke dialoog te doen stoppen, misschien al vandaag. 
We zullen proberen hem te doen ophouden bij verschillende mensen. 
 
Nu starten we het proces. Zoals gewoonlijk zal ik de brokjes onderwijs herhalen, de 
10 stukjes onderwijs, en nadat ik ze heb voorgezegd, moeten jullie ze zeven keer 
herhalen. Daarna gaan we aan de meditatie beginnen.  
 
Het zal net zo verlopen als de vorige keer, behalve dan dat we meer kracht zullen 
stoppen in de Diksha. We zullen deze kracht stap voor stap opbouwen.  



 
 Les 1 is:  Gedachten zijn niet van mij. 
 
De geest is niet van mij. 
 
Dit lichaam is niet van mij. 
 
Alle dingen gebeuren automatisch 
  
Er is denken, maar geen denker . 
 
Er is kijken, maar geen kijker.  
  
Er is luisteren, maar geen luisteraar.  
 
Er is doen, maar geen doener.  
 
Er is helemaal geen persoon aanwezig.  
 
Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid.  
 
Nu gaan we verder met de Mukthi Mantra voor de maand mei. Ik zal hem drie maal 
herhalen, en dan moeten jullie verder gaan, en doorgaan gedurende 49 minuten. 
 
Ik ben Liefde, ik ben Liefde, ik ben Liefde………….   
  
  
  
 



Bhagavan over Mukthi Diksha. Webcast van 16 mei 2010. 
 

Namaste voor jullie allemaal, Namaste, we houden van jullie allemaal.  
 
In feite zullen we hetzelfde proces herhalen dat we vorige week ook deden.  
  
We moeten nu de tijd gaan verkorten. De tijd dat een letsel of pijn voelbaar is gaan 
we terugbrengen tot ongeveer vijf minuten. Ieder letsel, iedere pijn, ieder lijden, 
iedere belasting, die ten gevolge van een bepaalde situatie voelbaar is als gevolg 
van een voorval of gebeurtenis, moet niet langer duren dan vijf minuten, en die tijd 
moet stapje bij stapje worden teruggebracht tot 4, 3, 2, 1, en 0 minuten. 
 
Als dat niet gebeurt, dan moet je ieder van de 10 lessen gedurende 49 minuten doen 
in de bescherming van je eigen huis.  
 
Bijvoorbeeld: veronderstel dat je geen helder inzicht hebt in de les: “Gedachten zijn 
niet van mij”, dan moet je, nadat je het verstandelijk hebt begrepen, het in het 49 
minuten durend proces stoppen. Hetzelfde kun je doen met: “Het lichaam is niet van 
mij”, of “Alle dingen gebeuren automatisch”. 
 
Als één van de 10 lessen niet duidelijk voor je is, dan moet je die les nog eens in het 
49 minuten proces stoppen, nadat je hem correct hebt begrepen. (Zie de 
aantekeningen onderaan, die verwijzen naar zo’n les in het Mukthi Proces op te 
nemen, en niet als een op zichzelf staand onderdeel te gebruiken) 
 
Wanneer dat gebeurt, dan zul je ondervinden dat de emotionele lading verdwijnt in 
vijf minuten, en dat dit verschuift naar 0 minuten.  
 
Ik zal je meer en meer duidelijkheid verschaffen over het proces naarmate we verder 
gaan. 
 
Oneness zal de tijd waarin we lijden ervaren of ons geraakt voelen verkorten. Dat is 
één ding. Een ander ding is de bevrijding van de zintuigen. Deze twee factoren zijn 
onderling van elkaar afhankelijk, alhoewel het in feite twee verschillende dingen zijn. 
 
Lijden en emotionele belasting hebben te maken met de hersenen, die dat lijden 
kunnen opslaan. Bevrijding van de zintuigen heeft te maken met de reactietijd van de 
hersenen. We spreken vaak over de bevrijding van de zintuigen. Wanneer dat 
gebeurt, dan ervaar je de werkelijkheid zoals die is.  
 
Iedere keer dat een zintuig informatie binnenkrijgt, duurt het 1/00 van een seconde 
voordat de informatie het verwerkingsgedeelte van de hersenen bereikt. 
 
Ik herhaal dat iedere zintuiglijke informatie er 1/100 van een seconde overdoet om 
het verwerkingscentrum van de hersenen te bereiken, en de hersenen hebben 1/10 
van een seconde nodig om de informatie te verwerken. Maar wij hebben een halve 
seconde nodig om te reageren.  
 
Waarom hebben we zoveel tijd nodig? Dat komt omdat dit de tijd is die de geest 
neemt om tussenbeide te komen, en ons even verhindert om te reageren.  



 
Terwijl we maar 1/10 seconde nodig hebben om te reageren, hebben we een halve 
seconde nodig voor een reactie. Dat is een hoeveelheid tijd die we hebben verloren, 
maar waarom? Dat komt omdat de geest tussenbeide komt, en de ervaring 
vertekent.  
 
Als we de reactietijd weten terug te brengen tot 1/10 seconde, dan kan de geest niet 
tussenbeide komen om invloed uit te oefenen op de zintuigen. In dat geval worden 
de zintuigen bevrijd, en ervaren we de werkelijkheid zoals die is. Deze kennis werd 
gegeven tijdens level 1. 
 
Nogmaals, wanneer de reactietijd wordt teruggebracht tot 1/10 seconde, dan ervaren 
we de werkelijkheid zoals die is.   
 
Wanneer je de werkelijkheid ervaart zoals die is, dan leef je in de hemel, dat betekent 
dat je het Paradijs opnieuw hebt bereikt.  
 
Vanaf het moment dat we begonnen te snoepen van de vruchten van kennis, 
sindsdien werd die 1/10 seconde een halve seconde, en verloren we het Paradijs. 
Als we de reactietijd weer kunnen terugbrengen tot 1/10 seconde, dan hebben we 
het Paradijs weer opnieuw veroverd. 
 
Dit zou: “De hemel op Aarde” betekenen, en dat is ons natuurlijk erfdeel. 
 
Dus, met het verkorten van de tijd waarin we onze emotionele lading vasthouden, 
verkorten we ook onze reactietijd, en om dat mogelijk te maken moet je bij jezelf 
nagaan of je ieder van deze lessen hebt gerealiseerd.  
 
Terwijl we hier door ieder van de lessen gaan, moet je thuis er voor zorgen dat je de 
anderen vervolmaakt, in het geval je ze nog niet gerealiseerd hebt, omdat we niet 
alleen een einde willen maken aan het lijden, maar ook omdat we de Hemel willen 
ontdekken.  
 
Wanneer je de reactietijd hebt teruggebracht tot 1/10 seconde, dan heb je niet alleen 
de Hemel ontdekt, maar je ontdekt dan ook God die je bent kwijt geraakt. Meer over 
dit alles in de volgende webcasts  
 
Nu zal ik de 10 lessen herhalen, en daarna moeten jullie ze 7 keer herhalen, en dan 
gaan we naar de belangrijkste mantra.   
 
Nu beginnen we:  
 
Gedachten zijn niet van mij. 
 
De geest is niet van mij. 
 
Dit lichaam is niet van mij 
 
Alle dingen gebeuren automatisch. 
 



Er is denken, maar geen denker. 
 
Er is kijken maar geen kijker.  
 
Er is luisteren, maar geen luisteraar. 
 
Er is doen, maar geen doener. 
 
Er is helemaal geen persoon. 
 
Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid. 
 
Nu ga ik over naar de belangrijkste mantra, en ik ben terug op het scherm over 49 
minuten om jullie oog Diksha te geven. 
 
Ik ben liefde, ik ben liefde, ik ben liefde…….. 
   
  
Aantekening: Wanneer Sri Bhagavan spreekt over een les in het 49 minuten 
durende proces stoppen, dan wijst hij erop dat je ieder van bovenstaande 
lessen gedurende 49 minuten kan zeggen, indien je die speciale les nog niet 
gerealiseerd hebt. Wanneer je deze 49 minuten durende zegging doet, dan 
moet je dat doen als onderdeel van het complete Mukthi Diksha Proces, eerder 
dan dit afzonderlijk te doen.   
 



Bhagavan over de Advaitafilosofie. (Filosofie over Niet – Tweeheid) 
 
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv 
  
Video with Sri Bhagavan: 27.4.2010 
  
Kunt U commentaar geven op de klassieke methode van Advaita die vraagt; 
„Wie ben ik?“  
 
Vanuit een psychologisch niveau bezien, ben JIJ de vraag „Wie ben ik“? Jijzelf bent 
de vraag, en wanneer die vraag is verdwenen, ben JIJ verdwenen, tesamen met de 
vraag. Zolang er een vraag is ben JIJ aanwezig, als er geen vraag is, dan ben JIJ 
vertrokken. Door de vraag te stellen: „Wie ben ik“, ondersteun je het IK. Er bestaat 
geen antwoord op die vraag. Wanneer de vragensteller zich realiseert dat er geen 
antwoord bestaat, is de vraag verdwenen tesamen met de vragensteller. Wat er van 
nu af aan gebeurt is het volgende; degene die observeert (de Rishi) wordt het 
onderwerp (Chandas) van observatie. Veronderstel dat je in een kamer bent. Er staat 
een televisie, er zijn muren en lampen, en er zijn mensen. Omdat dit alles aanwezig 
is, ben JIJ er. Verwijder al die dingen, en JIJ bent verdwenen. Verwijder ze, en JIJ 
bent verdwenen. Met andere woorden; „De observeerder is het geobserveerde“. 
Laten we het voorbeeld nemen dat ergens een boom staat. Omdat die boom er staat, 
kom JIJ tot bestaan. De boom is de bepalende factor. Met andere woorden; „JIJ bent 
de boom“. Omdat er een muur staat, kom JIJ tot bestaan. De muur is datgene wat JIJ 
bent geworden. JIJ bent de muur. JIJ bent de boom. JIJ bent de mensen die je ziet. 
De observeerder wordt het geobserveerde. Dat is wat een verlicht iemand ervaart. 
Maar in een nog hogere staat van Eenheid, wordt je volledig de boom. Je zult 
ervaren dat de boom adem haalt. Je wordt volledig de muur.  
 
Dat is een super staat van verlichting. We gaan niet verder praten over dat soort 
toestanden, maar ze zijn mogelijk. Het kan komen en weer gaan. Wat er gebeurt is 
dat JIJ bent vertrokken. Wat er ook maar in de omgeving is, dat ben JIJ. JIJ bent 
nergens, en daarom ben je overal. Wat er ook maar is, dat ben JIJ. Niet dat jij dat 
geworden bent, maar omdat iets er is, kom JIJ tot bestaan. JIJ bent aanwezig. JIJ 
wordt bepaald door het andere. Maar de persoon is volledig verdwenen. Hoe we ook 
over deze staten van bewustzijn spreken, je kunt het niet begrijpen voordat je het zelf 
ervaart. Maar vanaf nu komen meer en meer mensen snel in dit soort toestanden van 
bewustzijn. Heel wat Westerlingen komen snel in deze vormen van bewustzijn. Ik 
ben er van overtuigd dat veel van de mensen die hier nu aanwezig zijn, dit spoedig 
zelf zullen ervaren. Dan weet je voor je zelf wat het is. Hoeveel ik er ook over spreek, 
het kan moeilijk duidelijk worden gemaakt. Je moet het zelf ervaren, en omdat te 
bereiken moet de coördinatie van de zintuigen zich vertragen. 
 
Wanneer je naar me kijkt, dan luister je niet naar mij, en wanneer je naar mij luistert, 
dan zie je me niet. Ieder zintuig werkt onafhankelijk ten opzichte van de anderen. 
Maar dit proces werkt zo snel, dat het lijkt alsof ze tegelijk werken. Daardoor krijg je 
het gevoel dat er een IK bestaat. Maar als dit proces wordt vertraagt, dan is het IK 
verdwenen. Daarom zeg ik altijd dat de groei naar verlichting een neuro-biologisch 
proces is, en ik heb het gevoel dat veel van jullie snel die kant opgroeien. Ik verwacht 
dat in de komende maanden veel mensen deze toestanden van bewustzijn gaan 
ervaren. Heel wat mensen ervaren nu al een nieuw bewustzijn.          

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103344205128&s=707&e=001JMhY5IZnVmr9NAuN-neLr7qBGk245CUE5Iqyq1me8Q8yNsPvDKYFIqbgWNreqYOcQKS61Ma-tWqFpjfREQbPZHqwo4bwDtE_PtBvrStrKMXf7oypqoXPBRBy68iGul0eYqf8jTvHp_E=


Bhagavan over het geven van Diksha. 
 
Vraag: Is het goed om Diksha te ontvangen van iemand die ik niet mag? En in 
welke geestelijke toestand moet ik zijn om Diksha te geven? 
  
Access video (length 02:14): 
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/0/PVs3OxSiFLs 
  
Access on MS Word: 
http://www.box.net/shared/rfrdur5o1j 
  
Allereerst moet je geen Diksha ontvangen van iemand die je niet mag. Het is het 
beste om dat te vermijden. 
  
Vervolgens, wanneer je Diksha geeft, moet je je volledig bewust zijn dat je een 
instrument bent in de handen van God, met de bedoeling om de mensheid te helpen. 
.  
Je moet heel helder begrijpen dat God door je heen stroomt omdat Hij/Zij de 
mensheid wilt helpen, en dat jij dienstbaar bent aan de mensheid.  
  
Er zijn dus twee dingen aan de orde, je moet heel, heel goed begrijpen dat Diksha 
niet iets is dat jij doet, maar dat je slechts een instrument bent in de handen van God, 
en het tweede ding is: God wil de mensheid helpen, en dat jij op jouw beurt degene 
bent die God helpt.  
 
Niet dat jij de mensheid helpt, want wie ben jij die de mensheid zou kunnen helpen? 
Je moet je ervan bewust zijn dat jij God helpt om de mensheid te helpen. 
  
Als je vanuit dat bewustzijn werkt, dan groeit je goede karma, en het groeit heel snel. 
  
Van dat goede karma kun je gebruik maken om financiële problemen, zakelijke 
problemen, problemen op het werk, en problemen op je pad naar verlichting op te 
lossen. Ook bevordert het de vooruitgang van je gezondheid. Voor ieder doel kun je 
er gebruik van maken  
 
Als je geld hebt staan op de bank, dan kun je kopen wat je wilt. Op dezelfde wijze als 
je goed karma hebt verzameld, dan kun je dat gebruiken waar je maar wilt.  
  
Iedere keer als je aan iemand Diksha geeft, verzamel je goed karma, heel veel goed 
karma, omdat je die persoon helpt.  
 
Maar je moet je ervan bewust zijn dat je God helpt, om die persoon te helpen. Als dat 
bewustzijn er is, dan verzamel je goed karma. Als dat bewustzijn er niet is, dan krijgt 
je dat niet. Dat is hoe je het moet begrijpen. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103420566036&s=707&e=001m3J2Y7coD74ERvpWa2d6x45i1XMA31AMGE-hxbamzno-_NshiInikBq8qgGqlLSzEhczGymHJpPBcnL9Wq2fatKSMr77oOK4SUCGd2Z63itomEMn43OYtJK2ufO-cci0XQYctBHXeFAITH8q-Gn0e7jguM5cHflsvQ_ZCpEEP83fW6VgdY_6jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103420566036&s=707&e=001m3J2Y7coD76f6QGD_EJXOmm8dyqS-fnw0sInyhmaVlM2cTMnO1FLOPnt7RliD5AFSPdONrDBFJxE9HbP3djUlmF_N1-5cgF_2Z9V7VdW4HuulyU7aI26pbtaKVwKVfMA


Kundalini, een artikel geschreven door Dr Rama.  
 
Kundalini is de kern en de kracht van ons wezen. Het is de Goddelijke Godin zelf die 
als levenskracht door ons wezen stroomt. 
  
Kundalini (die ligt opgeslagen als een spiraal) slaapt als een slang aan de basis van 
de wervelkolom. Deze Oer-Godin vertegenwoordigt de Shakti, de oerkracht, die 
werkzaam is in het Universum, en die bekend staat als de Goddelijke Moeder.  
 
Dezelfde processen die in een oogwenk in het Universum gebeuren, namelijk van 
scheppen, behouden en weer ondergaan, zijn ook werkzaam in ons eigen systeem, 
omdat we een holografische uitdrukking zijn van de Universele Eenheid. Het werkt 
net zo als een druppel, die de essentie van de hele oceaan bevat. Alles wat in een 
druppel aanwezig is, wordt ook in de oceaan gevonden. In een oogwenk worden 
ontelbare werelden vernietigd. Ontelbare beschavingen gaan om verschillende 
redenen ten onder door de macht van de schepper. In een oogwenk worden grote 
aantallen werelden en leefvormen geschapen.  
 
Op een zelfde wijze bestaat Kundalini in ieder van ons. Gedurende vele, vele 
eeuwen zijn we Haar latente kracht in ons vergeten door de begrenzingen die het 
lichaam aan ons stelt, en doordat we ons vereenzelvigen met de grenzen van de 
geest. We zijn allemaal onderzoekers die lichaam na lichaam zijn binnengegaan, 
steeds gebruikmakend van de geest. Na verloop van tijd zijn we onze onbegrensde 
vermogens vergeten, door een eeuwenlange reis door onnoembare fysieke en niet-
fysieke werkelijkheden.   
 
In de meeste mensen zijn er slechts een paar vonkjes van de Kundalini levenskracht 
werkzaam, en dat is de oorzaak van de beperkte manier waarop we denken, 
handelen, en ons leven leiden.  
 
Het meeste van de levensenergie is al eeuwenlang in diepe slaap, en we hebben 
ontelbare levens geleefd waarin we niet tot ontwaken zijn gekomen, en onbewust 
waren van de kracht die in ons aanwezig was.  
 
De doelstelling van een Guru, van de Goddelijke Moeder, en van een groep  
vergevorderde lichtwezens is; om deze Kosmische Kracht in ons weer wakker te 
maken. 
 
We moeten altijd eerbiedig, respectvol, en behoedzaam zijn, maar niet angstig. 
Kundalini is als het spelen met vuur. We moeten respectvol zijn voor haar macht en 
ontzagwekkende kracht, die wordt vrijgemaakt door spirituele technieken, door de 
genade van de Guru, of door degene die door initiaties haar ontwaken en ontvouwen 
mogelijk maakt.  
 
Eenmaal ontwaakt door de hulp van een echte Avatar of Guru, zal Kundalini nooit 
meer terugkeren tot haar slaaptoestand. We moeten ons dus voorbereiden op talloze 
manifestaties van Kundalini, nadat ze is ontwaakt door de genade van een leraar of 
door de Goddelijke Moeder, die voor ons het ontwaken heeft mogelijk gemaakt. Vaak 
rijst Kundalini op vanuit de basis van de wervelkolom naar de kruin van het hoofd, 
totdat ze steeds meer een permanent baken wordt van het dynamische licht van de 



Liefde in ons. Ze opent vergezichten van de werkelijkheid die normaliter verborgen 
zijn voor onze waarneming, en daardoor verkrijgen we een kosmische visie op de 
totaliteit. Dat gebeurt wanneer ze samensmelt met de Kosmische Eenheid in de kruin 
van het hoofd. De kruin kan zelfs open gaan waardoor Kundalini opgaat in 
onbegrensd bewustzijn, om ons te laten zien dat we in wezen tijdloos en onbegrensd 
zijn. Dit is het begin van echte spiritualiteit, omdat deze uitbreiding geen grenzen 
kent. 
 
Na een zeker punt van ontwaken, kan de energie zo krachtig zijn, dat het menselijke 
lichaam in zijn huidige staat van evolutie het niet bij kan houden. Daarom moeten we 
transformeren naar lichamen van een hogere orde om haar onbegrensde uitbreiding 
te kunnen begrijpen. 
 
We moeten begrijpen dat Kundalini een superieure vorm van intelligentie is. Ze weet 
perfect wanneer, waar en hoe ze door ons systeem moet bewegen, en wat we nodig 
hebben voor onze persoonlijke evolutie. Ze neemt vele verschijningsvormen aan; van 
schoonmaak en opruimen, van herstellen van onze creativiteit en intelligentie, van 
restauratie van onze intuitie en talloze andere vermogens die verborgen en onbenut 
zijn gebleven.  
 
Allerhande deities (Godheden) vertegenwoordigen de latente vermogens die in 
Kundalini liggen opgeslagen. Door hen te aanbidden en te vereren kunnen we 
proberen hun vermogens in onszelf wakker te maken.  
 
De schoonheid van de “Paden van Genade”, zoals Oneness daar één van is, is dat 
zo’n ontwaken en openbaren in feite voor ons gedaan wordt.  
 
We moeten echter wel waakzaam en voorzichtig blijven, en zuiverheid van geest 
beoefenen. Dat laatste vinden we terug in de Yma’s en Niyama’s, waarover later 
meer. (Lees meer over de Yama’s en de Niyama’s in de Sutra’s van Patanjali, een 
Vedische meester die een van de zes systemen van de Vedische Filosofie, namelijk 
het systeem van Yoga, heeft beschreven). 
 
Kundalini verbrandt en verteert grote hoeveelheden negatief karma en negatieve 
indrukken in ons systeem, maar sommige negatieve invloeden manifesteren zich in 
ons uiterlijk leven. Anderen zullen zich nooit manifesteren, zonder dat we ons daar 
bewust van zullen zijn.  
 
Uiterlijke manifestaties kunnen heel subtiel zijn of zich onverholen voordoen in de 
vorm van lachen, huilen, schreeuwen, rollen, het spontaan beoefenen van mudra’s 
(tekens met de handen) of heilige gebaren, het spontaan beoefenen van Hatha Yoga 
houdingen, het wiegen of schokken van het lichaam, het spontaan dansen, het 
maken van allerlei dierlijke geluiden, het reciteren van mantra’s, enz. Dit gebeurt 
allemaal door de genade van de ontwaakte Shakti  
 
We moeten onszelf trainen om simpelweg getuige te zijn van al die processen die 
Goddelijk van aard zijn, en we moeten er van overtuigd zijn dat er niets gebeurt om 
bang voor te zijn. Deze processen komen en gaan, en uiteindelijk zullen ze allemaal 
verdwijnen.  
 



Dikwijls kunnen we hitte voelen, of kou, er kan een zwaar gevoel zijn, je kunt 
bezweet geraken of uitzonderlijk droog. We kunnen snelle of langzame vibraties 
voelen, of een pulserende gewaarwording. Dit kan seconden of dagenlang 
aanhouden. Soms slaat urenlang het hart heel snel. Soms ontstaan spontane 
ademhalingspatronen. Dit alles is een gevolg van de zuiverende werking van de 
intelligentie van de Godin. 
 
Kundalini kan op elke tijd van de dag werken op welk chakra dan ook. Er is geen pijl 
op te trekken. Ze kan werken op ons fysieke en astrale lichaam, op het oorzakelijke 
lichaam en op het supra-oorzakelijke lichaam, op de zeven andere lichamen, en dat 
alles één voor één, of alles tegelijker tijd.  
 
Soms gebeurt er schijnbaar niets, maar als we zuiverder worden kunnen we hele 
subtiele bewegingen ervaren en ook subtiele gevoelens hebben. 
 
Soms ontstaan door de werking van Kundalini inzichten, genezingen, doorbraken en 
ideeën, die in ons leven problemen kunnen oplossen.  
 
Soms komen latente ziektes aan de oppervlakte zoals; psoriasis, waterpokken, 
steenpuisten, bloedingen, maagproblemen, en talloze andere ziekten kunnen zich 
voordoen en weer verdwijnen. Alles wat het lichaam moet verlaten wordt naar buiten 
gebracht of verteerd.  
 
Kundalini werkt Multi-dimensionaal en zuivert voorgaande levens. Dit kan plotseling 
gebeuren, en zich uitstrekken over vele dimensies en over talloze levens, terwijl we 
op een bewust niveau er geen weet van hebben. 
 
Wat normaliter miljoenen jaren zou kosten om gezuiverd te worden, kan worden 
teruggebracht tot seconden, minuten, uren, dagen maanden, of enkele jaren. Dit 
alles door de genade van de Godin zelf, terwijl dit zelden beschikbaar was voor de 
grote massa van de mensheid op deze planeet, dat wil zeggen tot aan NU. 
 
Seksuele energie wordt gewekt gedurende de periode dat Kundalini ontwaakt, en het 
is van vitaal belang om vol respect te blijven, bedachtzaam, en voorzichtig ten 
aanzien van deze energie. Kundalini doorboort het tweede en vierde chakra, met als 
voornaamste bedoeling onze seksuele verlangens te zuiveren, en ze uiteindelijk 
volledig te sublimeren. We moeten extreem voorzichtig zijn door niet in te gaan op 
die verlangens, en eenieders integriteit te respecteren. We zijn vertegenwoordigers 
van een heel zuiver pad, dat gemakkelijk op een verkeerde manier kan worden 
begrepen, en in een verkeerd daglicht kan worden geplaatst door een groot publiek. 
 
Iemand waarvan de seksuele energie volledig is gesublimeerd, staat bekend als een 
aUrdvaretra Yogi, iemand wiens seksuele energie zich heeft gericht in een verticale 
beweging naar boven, zodat de seksuele verlangens zijn getransformeerd in een 
steeds maar toenemende gelukzaligheid, die op en neer gaat als het water van een 
fontein. Zo iemand is waarlijk een Siddha Yogi. Hij/zij zal worden gezegend en een 
grote avatar worden als uitdrukking van zijn/haar geboorterecht.  
 
Het zien van Goden en Godinnen, op verschillende niveaus van bestaan, van 
overleden familieleden en vrienden, van engelen, aartsengelen, en van gidsen uit de 



lichtwereld zal komen en gaan. Zij zullen zichtbaar zijn door ons spirituele oog. Buig 
vol eerbied, maar maak geen gebruik van wat ze je aanbieden, totdat je er zeker van 
bent dat ze uit de lichtwereld komen. Veel wezens van verschillende aard staan 
vijandig ten opzicht van het ontwaken van Kundalini, en zullen proberen ons te 
verleiden om bij hen te blijven in hun beperkte niveau van bestaan, en zullen 
proberen onze vooruitgang te blokkeren. 
 
Accepteer geen geschenken van wezens die vanaf je linker kant komen. Als het 
betrouwbare wezens zijn, dan kun je ze waarnemen ten opzichte van de bovenzijde 
van je hoofd, vanaf je rechterzijde, of recht voor je. Accepteer geen wezens die met 
je communiceren vanaf je achterzijde. Reciteer de naam van Amma/Bhagavan, of 
van een ander lichtwezen, en zulke wezens zullen verdwijnen.  
 
Kundalini meditatie moet niet overdreven worden. We moeten ons gezond verstand 
gebruiken. Beoefen deze meditatie niet uitputtend, en ken je grenzen. Het is geen 
competitie.   
 
Je moet veel rust nemen, vers water drinken, en geen voedsel gebruiken dat het 
lichaam niet kan verdragen. Vermijd het overdadig gebruik van vlees, vis, eieren en 
zuivelproducten. De rest van het voedsel moet in evenwicht zijn met je 
constitutietype. (Vata, Pitta, Kapha, en combinaties daarvan). Je moet een arts 
consulteren die vertrouwd is met Ayur Veda (de Vedische Geneeskunde) en met 
Kundalini. Gebruik veel amandelen voordat je aan het Mukthi Diksha Proces, en aan 
de komende nieuwe methodes deelneemt, en ook donkere suiker, gedroogde 
vruchten, en cornflakes met wat warme melk, om het gele beenmerg te laten 
toenemen. Dat zal helpen om de Shakti die wordt doorgegeven een plaats te geven. 
Probeer op zijn minst enkele dagen celibatair te leven voor er een nieuwe webcast is. 
Doe zo regelmatig mogelijk enkele lichte en gemakkelijke Yoga-oefeningen. 
 
Geef of ontvang niet te veel Diksha’s als je je daar niet prettig bij voelt, als je teveel 
vage klachten of hoofdpijn ervaart. Je moet zorgvuldig je eigen tempo bepalen.   
 
Amma  en Bhagavan zenden ongelooflijke hoeveelheden kosmische energie toe 
naar hen die daar ontvankelijk voor zijn, maar we moeten ook onze eigen 
mogelijkheden goed in de gaten houden.  
 
Als we een kleine emmer water uit de oceaan nemen, dan moeten we die 
hoeveelheid eerst verwerken, niet waar? 
 
Stukje bij beetje zullen we grotere emmers kunnen vullen en verwerken, totdat we 
zelf de oceaan worden. 
 
Meer over dit alles later. 
 
Met dank, Dr. Rama.   
 
 



Bhagavan over de “Vrije wil”. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1g58O75zzWs 
 
Vraag: Waarom kan het gebeuren dat kinderen lijden door het handelen van de 
ouders. Wat kan een kind in zo’n situatie doen? 
 

Bhagavan: Je moet je voorstellen dat een ouder ook ooit kind is geweest. Hij of zij is 
dus ook getraumatiseerd door zijn of haar ouders. Dit gaat zo verder van generatie 
op generatie. Het kan gebeurd zijn met je overgrootvader, en van hem gaat het over 
op je grootvader, en dan naar je vader, en dan weer naar jezelf. Het wordt op die 
manier doorgegeven, dat soort van gedrag, deze instelling, en zo gaat het verder. 

Als je uiteindelijk diep in dat probleem duikt, is niemand verantwoordelijk, omdat wat 
je bent, berust op de dingen die voor jou gebeurden tijdens de zwangerschap.  

Het begint al met de gedachten die jouw ouders hadden voor de conceptie, 
gedurende de conceptie, en wat er in de baarmoeder gebeurde.  We noemen dat; 
“De vier manden”, en wat de gedachten van je moeder waren terwijl jij in de 
baarmoeder zat. Wat waren de gedachten van je vader? Dan, toen je werd geboren, 
wat was jouw reactie op het geboorteproces, en toen je eenmaal was geboren, wat 
voor commentaar had je omgeving op jouw komst? Dit alles werd geregistreerd door 
het onbewuste deel van je geest, iets dat we kunnen terughalen en bekijken. Dit zijn 
allemaal dingen die controle op je uitoefenen. 

Je hebt geen vrijheid, je vader heeft geen vrijheid, niemand heeft vrijheid. Er bestaat 
op geen enkele wijze een vrije wil. 

Maar we leven in de illusie dat er een vrije wil bestaat, en geniet daarvan. Als je 
denkt dat je vrij bent, geniet daarvan. Maar de waarheid is dat je niet vrij bent. Daar 
kun je niets aan doen. Zo gaat het in het leven. Maar als je het begrijpt, verkrijg je 
enige vrijheid, en is het mogelijk om sommige dingen te veranderen. Dat betekent dat 
we je script kunnen veranderen. Natuurlijk is het zo dat dit in een proces moet 
gebeuren. 

Zo niet dan wordt je gecontroleerd door je programma. Als je dus beseft dat je wordt 
gecontroleerd, dan is er geen keuze, omdat je weet dat je onder controle staat. Waar 
geen keuzemogelijkheid bestaat, kan alleen maar overgave zijn. Wanneer er 
overgave is, wat heb je dan? Dan heb je vrijheid. Als je je werkelijk realiseert dat er 
geen vrije wil bestaat, dan is er totale vrijheid. Het is een paradox.van tegendelen.  

Als je denkt dat je een vrije wil hebt, dan denk je; “Oké, ik zal dit doen, of ik zal dat 
doen” je bent in verwarring. Veronderstel dat je naar de supermarkt gaat, en je treft 
daar vele soorten zeep aan, dan ben je in verwarring welke zeep je zult kopen. Alle 
dingen die je op de televisie hebt gezien, trekken je in een bepaalde richting, of in 
een andere richting. Daarom bestaat er geen enkele manier van vrijheid voor je, er is 
alleen maar strijd. Veronderstel dat je maar één soort zeep in je leven had gezien, en 
die ene soort ligt voor je, wat is dan het probleem? Klaar, uit!  

Dat is het probleem met mensen, Vergeet het volgende niet! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103480124020&s=707&e=001n4cg_sLDMbbcfvmbZlPKbxRzJgWwBhBIa64JUSuHGyZc3yOFpOg964Y8GFflWI8xx7GhhvdMwzaFEAyYE31jMeo4Baiot2Qjkn0Iwj0n-bwEsdvvsZ1gpG-wpvQrXZhBozLV7s5SyoA=


Waar een keuzemogelijkheid is, bestaat geen vrijheid.  

Waar geen keuzemogelijkheid is, daar bestaat vrijheid. 

Ga alleen maar met de stroom mee. Je hebt niet gekozen waar je werd geboren, je 
hebt niet gekozen voor de baan van je leven, het programma dat in je aanwezig is 
doet al deze dingen. Als je je dat realiseert, dan ben je een vrij mens, dan ben je 
bevrijdt, dan ben je een Muktha.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bhagavan’s Webcast op 13 juni 2010 over Mukthi Mantra 
 
 
Een kopie via MS Word op: http://www.box.net/shared/rgq6atoi5l 
  
  
Namaste voor iedereen. Love you all. We gaan nu het proces zonder uitstel 
beginnen.   
 
De eerste les is: Gedachten zijn niet van mij 
  
De geest is niet van mij. 
  
Dit lichaam is niet van mij 
  
Alle dingen gebeuren automatisch. 
  
Er is kijken, maar geen kijker. 
  
Er is denken, maar geen denker. 
  
Er is luisteren, maar geen luisteraar.  
  
Er is doen, maar geen doener. 
  
Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid.  
  
Ik ben liefde. 
 
Ik zal nu de Mukthi Mantra voor deze maand drie keer herhalen, en daarna beginnen 
jullie hem te zeggen gedurende 49 minuten. Daarna kom ik 7 tot 10minuten voor het 
einde weer bij jullie terug, om jullie Nayana Diksha te geven. 
 
De nieuwe Mukthi Mantra is: “De hele wereld is mijn familie”.   
  
.  
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Bhagavan over de toenemende menselijke Crisis en de Media 

http://www.youtube.com/watch?v=BkYYbFE42Qo&feature=related 
Bhagavan: Beginnend in juli 2010, en doorlopende tot het einde van 2012, zal de 
mensheid door een grote crisis gaan op alle niveaus van het menselijk bestaan, een 
crisis die zich doet gelden in alle menselijke activiteiten. Het is voor de hele 
mensheid van belang dat eenieder in de juiste gemoedstoestand is, om op een 
succesvolle wijze door deze zeer moeilijke jaren heen te komen. De media omhullen 
ons als een huid. Zij herscheppen steeds onze collectieve zienswijzen, onze 
persoonlijke begrenzingen, en morele standpunten. De media zouden moeten 
optreden als een stroom van positieve energie. Ze moeten positief gestemd zijn en 
de waarheid naar buiten brengen, en zij moeten mededogen en geduld 
aanmoedigen. Ze moeten de hogere waarden van het leven uitdragen. Ze moeten 
geleidelijke de maatschappij doordringen van een sterke hoop op een prachtige 
toekomst. Als de media een andere boodschap naar buiten brengen dan ze de 
laatste jaren gedaan hebben, dan zullen ze de komende tijd een grote rol spelen in 
het redden en omvormen van mensenlevens. Als ze echter blijven functioneren op 
de manier zoals ze nu doen, dan moeten ze de verantwoordelijkheid op zich nemen 
voor het leven van mensen die zich hopeloos en ellendig voelen, en uiteindelijk 
zullen ze de oorzaak van hun ondergang worden. In dat geval moeten mensen 
zichzelf tegen de media beschermen.    
 

Vraag: Bhagavan, bestaat er lust voor een verlicht iemand? 

http://www.youtube.com/watch?v=0WnjTclRBnI&feature=related 

Verlichte mensen kunnen, net zoals onverlichte mensen, kinderen krijgen. Als een 
verlicht iemand lust ervaart, dan is dat een biologische lust. De lust van gewone 
mensen kan worden omschreven als “Een psychologische lust”. De lust van een 
verlicht persoon lijkt meer op de lust van een dier. Het is een deel van de werking 
van het lichaam, dat is alles. Een onverlicht iemand kan in zijn eentje zitten  
nadenken over lust. Een verlicht mens kan dat niet, omdat zijn geest zich niet bezig 
houdt met opkomende beelden. Er is dus geen mentale en geen psychologische lust. 
Laten we zeggen dat er een vrouw in het spel is, dan kan er fysieke lust zijn. Hij zal 
geen enkele wet overtreden. Hij kan met haar een relatie hebben wanneer ze zijn 
vrouw is, en kindertjes maken. Zijn biologische lust is maar voor een heel klein beetje 
aanwezig. Het kan een goede oplossing zijn voor het probleem van de 
overbevolking. Er is wel degelijk lust aanwezig, maar laten we eens aannemen dat er 
een verlicht persoon is, en er gaat een vrouw voorbij. Dan kan er fysieke lust zijn. 
Nadat ze uit het beeld is verdwenen, is de lust voorbij. Hij kan er niet over nadenken, 
de lust kwam en ging, dat is alles. Het zal geen probleem veroorzaken. Maar de 
onverlichte mens zal er over na blijven denken. Hij zal achter haar aangaan, en 
proberen haar te “Versieren”. Dit zal niet gebeuren bij iemand die verlicht is. Voor 
een verlicht iemand is alles zoals het is.  

  

Bhagavan over de belangrijkheid van het hart.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=707&e=0014rOfigDd27jAggkStKiI9jqLeA3TcyTvaiqpuOGnTNXqlSq90bK23OGj__b6Bwxsa7izLfYY_qKK8voDTNeQdQ8v9YI9qLAI7JAoa1BUVJ1wrhf2vfINAGuW_CWj53SYZP_tTThpHbf1bMl7KCUixxd3leV6AvB2FvhS1JzIepU=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=707&e=0014rOfigDd27j_tIncsVvdIto4qQWKAMLAVnMpOyYX6pcceH2fCz6LPSfRCKvQ9fnYPFOXiHi4Lai0iDFjXoUzS0YXEOdS8uB8wHYf73wGlN9Kjsv36w9watt8YLClrAUkrd-WQWtAfvZwZQnAccP3o2bCXpxj9LUo8fdEey3htns=


http://www.youtube.com/watch?v=tgpB9AtYrxg 

Voor mij is het hart de enige werkelijkheid. Wat het hart zegt, dat is de waarheid en 
niet anders. Het hart kan zeggen; „Help hem”, en dat betekent dat dit de perfecte 
manier van handelen is. Het hart kan zeggen; „Help hem niet” en als je hem dan niet 
helpt, dan is dat de perfecte manier van handelen. Waarom het hart in het ene geval 
aangeeft te handelen, en in het andere geval niet, dat kun je niet begrijpen. Dat is 
een richtlijn die komt uit het Kosmisch Bewustzijn, van God zelf. Je kunt niet 
begrijpen waarom God dit zegt, en waarom God dat zegt. Naar je hart luisteren 
betekent; „Naar God luisteren” 

Voor mij is het zo dat het „Deel” het „Geheel” moet gehoorzamen, en jij bent het deel, 
of je moet inmiddels God zijn geworden. Wanneer je God hebt gerealiseerd, dan ben 
je één met God geworden. Het Geheel manifesteert zichzelf in het hart, en jij moet 
gehoorzaam zijn aan het Geheel, dat is God, dat is je hart. Als je hart zegt; „Doe dit”, 
doe het dan, en als het zegt „Doe het niet”, doe het dan niet. Dat is gehoorzamen 
aan het hart.   

In de tijd waarin wij leven gehoorzamen mensen niet meer aan het Geheel. Ze 
volgen niet de ingevingen van hun hart. Ze volgen alleen maar de geest. Daarom is 
het zo’n rommeltje in de wereld. Wanneer mensen verlicht worden, bloeit hun hart 
weer open. Wanneer je heel simpel je hart volgt, dan volg je de wil van God. Als 
mensen de wil van God opvolgen, dan zullen er geen problemen meer op aarde zijn.  

   
Bhagavan over de levensfazen.   

http://www.youtube.com/watch?v=x64ngHSS5uA 

Je bent hier op de eerste plaats om jezelf te vermaken. Waarom zou het Universum 
anders bestaan? Heb je Natfalis wel eens zien dansen? Hij danst alleen maar, niet 
waar? Het is de dans van de schepping. Hij viert eenvoudigweg het leven 
 
Iedereen moet uitvinden hoe hij het leven kan vieren. Wat er ook op je pad komt, 
aanvaard het en geniet ervan. Het is aan jou te scheppen wat je wilt.  
 
Het leven kan worden onderverdeeld in vier fazen.  
 
In de eerste fase wordt er van je verwacht dat je kennis vergaart, en dat je je lichaam 
in een gezonde en sterke conditie houdt. In die fase van het leven moet je gefocust 
zijn op leren, je moet vaardigheden verwerven en je voorbereiden op de toekomst. 
 
In de tweede fase moet je bezittingen verwerven, gaan trouwen, kinderen krijgen en 
de verantwoordelijkheid op je nemen voor je gezin, van de wereld genieten en je 
verlangens tot vervulling brengen.  
 
In de derde fase, als je werkelijk voldaan bent over je leven, zullen verlangens 
verdwenen zijn. Je kunt samen met je gezin zijn, maar je moet je er niet afhankelijk 
van voelen. Je moet de wereld dienen. Je moet je aandacht richten op de mensen, 
maar er moeten geen persoonlijke belangen een rol spelen.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=707&e=0014rOfigDd27g6HgzlqhGj8a7cVtBswROFbD1tVzmUOjTAPPpVh6O96mTu2k90rGtJ1-M46L8AAnXTujv8Kzl5IyCXLtrT5N8Li65-4K25WqLRZvt6auABR0gmWpsEd-jGLH18xSWBrBk=
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In de laatste fase moet je niet meer gehecht zijn aan de wereld. In die fase zoek je 
bevrijding. Je kunt de eerste fase van je leven niet voortzetten, omdat het leven 
anders doelloos wordt. Daarom moet je duiken in de tweede fase en alle pleziertjes 
en pijntjes omhelzen. Ook dat zal spoedig zijn betekenis verliezen, en dan verhuis je 
naar de derde fase, de fase van dienstbaarheid aan de mensen. Uiteindelijk zal ook 
dat ophouden voldoening te geven. Op dat moment is het tijd om verlicht te worden. 
Hopelijk zul je ontwaken, en dan zullen de bergen, en de sterren die je vroeger zag, 
er heel anders uitzien. Je kunt van de wereld genieten, en er op een simpele wijze 
afscheid van nemen. Dat is het spel van het leven.  
 
Gebeurt dat niet, dan blijf je het leven erg serieus nemen. Er moet bevrijding van 
arbeid komen, Dat betekent niet dat je geen werk meer verricht. Je ziet het alleen 
niet meer als werk,  je ziet het als een spel.  
 
Je moet alles zien als een spel. Je moet zien dat alles uiteindelijk door je vingers 
stroomt. Aan alles komt spoedig een einde, en dat komt omdat niets blijvend is.  
 
Orde verandert in chaos, en chaos zal in orde veranderen. Een zwak mens kan sterk 
worden, en een sterk mens zwak. Intelligente mensen kunnen dom worden, en 
schijnbaar domme mensen intelligent. Liefde kan in haat veranderen, en haat in 
liefde.  
 
Dat is de wet van het Universum. Je kunt die dingen niet tegenhouden. Je hebt ze 
maar te aanvaarden, en als je ze aanvaardt, dan begin je van het leven te genieten. 
Je gaat met alles spelen, dat is pas echt leven.  
 
Alles is net zoals een ui. Als je een ui gaat afpellen, dan merk je dat er uiteindelijk 
niets overblijft. Als je op een gelijke wijze de ervaringen van het leven afpelt, 
bewustzijn, God, of wat dan ook, op het eind zul je voelen dat er niets dan stilte 
overblijft. Het leven is een mysterie dat geleefd moet worden, er is niets dat opgelost 
of begrepen moet worden. Dat is alles wat er is. Alles komt tevoorschijn vanuit de 
stilte, en keert terug naar de stilte. Eventueel zullen jullie onderduiken in die stilte, 
een stilte waar je in een eerdere fase uit te voorschijn bent gekomen.  
 
Vraag: Wat maakt U en Amma gelukkig? 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4FFA7cBhuv4 

Bhagavan: Het proces dat iemands hart tot bloei brengt geeft me een grote vreugde. 
Ook wanneer iemand een fundamenteel inzicht ontwikkelt geeft me een grote 
vreugde. Maar wat me een geweldige vreugde bezorgt is wanneer ouders en 
kinderen hun relaties op orde brengen. Wanneer dat gebeurt dan is dat voor mij een 
teken, een garantie, dat het gezin op weg is naar verlichting. Dat is de 
toegangssleutel. Het is een erg uitdagend iets. Als die relaties op orde komen, dan 
vallen alle puzzelstukjes op hun plaats, hun financiële problemen worden opgelost, 
hun gezondheids-problemen worden opgelost. Het is dus de oplossing voor al hun 
problemen, plus dat wanneer een enkel gezin dat bereikt, dat van invloed is op 
100.000  andere mensen. Zoveel voordeel heeft dat voor de mensheid. We kunnen 
droogte voorkomen, we kunnen watersnood voorkomen, we kunnen oorlog 
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voorkomen, we kunnen zoveel doen wanneer één familie het voor elkaar krijgt. Dat is 
wat er gebeurt wanneer relaties op orde worden gebracht. De oorzaak daarvan is 
een vreemd verschijnsel namelijk, dat wanneer relaties worden geheeld, het hart 
andere signalen naar de hersenen gaat zenden. De hersenen functioneren als een 
zendstation, en zenden bepaalde boodschappen, bepaalde gedachten, bepaalde 
gevoelens naar de gedachtesfeer, van waaruit andere mensen die weer opvangen. 
Er worden dus 100 000 mensen beïnvloed wanneer in één familie de relaties worden 
geheeld, en dat betekent dat we het wereldbewustzijn beïnvloeden. Voor mij is de 
wereld één familie, en wanneer er zoiets gebeurt, dan ondervindt iedereen daar 
voordeel van, en dat geeft een geweldige vreugde. Dat is de reden waarom ik zo op 
het gezin ben gefocust.  
 

   

Bhagavan over de relatie met de ouders.  
http://www.youtube.com/watch?v=6DXlOZOHUCM&feature=related 

   
Het helen van de relatie met je ouders is van groot belang. Het is iets dat voorrang 
moet krijgen. Technisch gezien is het zo dat al je relaties, de relatie met je ouders 
weerspiegelen. Ze weerspiegelen precies datgene dat er tussen jou en je ouders 
gebeurt. De relatie die je hebt met je familie en je vrienden, met je collega’s, dat alles 
berust op de relatie die je hebt met je ouders. Wanneer die relatie wordt geheeld, 
dan valt alles op zijn plaats. Het leven bestaat uit relaties. Alles wat er gebeurt, 
weerspiegelt de relatie met je ouders. Als je een verschrikkelijke relatie met je vader 
hebt, dan heb je zeer waarschijnlijk financiële problemen, omdat het leven daar een 
afspiegeling van is. Heb je een slechte relatie met je moeder, dan zul je nodeloze 
obstakels op je weg ontmoeten. Dat is hoe het leven dit zal weerspiegelen, omdat 
het leven bestaat uit relaties. Wat er gebeurt wanneer de relaties met je ouders 
worden geheeld, is dat er iets met het hart gebeurt. Het hart is verbonden met de 
hersenen. De hersenen zenden een bepaald signaal uit. Laten we zeggen dat 
iemand jou nog geld schuldig is, en dat hij weigert je te betalen. Wanneer je je 
relaties hebt geheeld, dan zend je hart een signaal naar je hersenen. De hersenen 
zijn het instrument dat energieën uitzendt. De wanbetaler pikt het signaal op, en er 
treedt bij hem een verandering op in zijn hart, en hij zal je het geld teruggeven. De 
technisch aspecten zijn niet zo belangrijk, maar je kunt empirisch vaststellen dat het 
zo werkt. Je doet dit, en krijgt dat. Probeer het, en kijk wat er gebeurt. Iedereen die 
geweldige financiële problemen heeft, moet de relatie met zijn vader op orde 
brengen, en kijk wat er gebeurt. Er ontstaan een onmiddellijke verbetering. Als je 
nodeloze obstakels in je leven ontmoet, maak dan de relatie met je moeder in orde, 
en je zult een onmiddellijke vooruitgang ervaren. Dit kan experimenteel worden 
geverifieerd. Alles waar we over spreken kan op een heel basaal niveau worden 
geverifieerd  
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103487392041&s=707&e=0014rOfigDd27h8vOHFlAOlo_O-Vw5yIwIiV-oOd9xX22J5E8txJf67ZTLTghXMsWgLc0n3t2U_gW7EFRiMdtvNJlKgS0072r0sfDoIRwg4GqKYMkPFeRTv3pnp2D5zwkfuV-08_lyr1y1x5cjKb-RpF1-5N4nRGgvfMVaDVoYXrKI=


Bhagavan over Mukthi Diksha. Webcast  op 23 May, 2010 
  
Namaste voor jullie allemaal. Namaste. We houden van jullie allemaal, Het geeft een 
grote vreugde om met jullie allemaal verbonden te zijn. 
  
Het proces zal hetzelfde zijn als vorige week. Er zullen deze week geen 
veranderingen zijn, en ook volgende week niet. Er zullen echter wel veranderingen 
zijn in de maand juni  
  
Het aantal mensen dat het akwakening proces op zondag meemaakt, groeit iedere 
week.  
 . 
Dat is een bron van grote vreugde, want het ziet er naar uit dat we in februari 2011 
het aantal van 70.000 zullen bereiken over de hele wereld. Allemaal mensen die door 
het awakening proces gaan.  
 
Als dat inderdaad in februari 2011 gebeurt, dan kunnen we vuurwerk verwachten! 
  
Het aantal mensen dat de wereldbevolking vormt ligt dicht bij de zeven miljard, en we 
mogen verwachten dat er rond de 70.000 nodig zijn om de meest belangrijke 
verandering van bewustzijn te kunnen bewerkstelligen.   
  
Waar je je intens bewust van moet zijn, is dat het proces van ontwaken er niet alleen 
voor jou is, maar dat je er mee bezig bent voor het nut van heel de mensheid.    
  
Je moet je daar heel bewust van zijn, wanneer je door het proces gaat.   
  
Het is ook heel belangrijk dat degene die ontwaakt, zijn/haar ervaringen deelt met 
anderen.  
  
We beginnen nu het proces. Zoals gewoonlijk zal ik de negen basis lessen herhalen, 
en natuurlijk zijn het er nu tien 
  
De eerste les; gedachten zijn niet van mij.  
De geest is niet van mij. 
Dit lichaam is niet van mij. 
Alle dingen gebeuren automatisch. 
Er is denken, maar geen denker. . 
Er is kijken, maar geen kijker.  
Er is luisteren, maar geen luisteraar. 
Er is doen, maar geen doener. 
Er is al helemaal geen persoon aanwezig.  
Ik ben bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid.   
  
Nu beginnen we de 49 minuten durende mantra, en ik zal met jullie gedurende 7 
minuten mediteren, terwijl ik op het scherm zichtbaar blijf. Aan het eind zal ik weer 
aanwezig zijn om jullie Oog Diksha te geven.   
  
Ik ben Liefde, ik ben Liefde, ik ben Liefde……. 



Bhagavan over het lijden. 

 

Bhagavan’s onderricht: “Ieder lijden is een verhaal” 
  
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/2/VFuoXU1lG0M 
 
Toegang tot de Engelse tekst:  http://www.box.net/shared/bthabm8bpz 
  
Vraag: Bhagavan, wanneer we lijden, is het dan zo dat onze waarneming een 
verandering moet ondergaan, of dat we in een toestand komen waar er geen 
waarneming meer is? Wat moet er precies gebeuren? 
  
Bhagavan: Het eerst dat we moeten begrijpen is dat ieder lijden alleen maar een 
verhaal is. Een verhaal dat lijden veroorzaakt. Het begrijpen dat het alleen maar een 
verhaal is, is niet voldoende. Je moet er achterkomen wat het verhaal is.  
  
Je moet het lijden naar een hoger niveau tillen. Wanneer je bij het lijden blijft, dan zal 
het lijden je haar eigen verhaal vertellen, dat heel verrassend voor je kan zijn. Je zult 
het verhaal in die vorm niet verwachten.  
  
Vele jaren geleden kende ik een jonge man, die aan het IAT (Institute of Applied 
Technology).studeerde. In zijn latere leven werd hij een groot wetenschapper. IAT is, 
zoals jullie weten, de beste universiteit van India. Terwijl hij bezig was met zijn studie 
natuurkunde, ontwikkelde hij een geweldig lustgevoel. 
 
Hij begon met yoga, maar de lust verdween niet. Dan begon hij met velerlei andere 
technieken, maar zijn lustgevoel was niet onder controle te krijgen. Dat was de 
toestand waarin hij verkeerde. Wat hij ook probeerde, hij kon zijn lust niet onder 
controle krijgen, en dit alles beïnvloedde zijn studie. Dat was zijn lijden.  
 
Hem werd geleerd hoe hij dat lijden kon ervaren door er helemaal in te duiken. Wat 
er toen gebeurde was; dat het verhaal naar voren kwam. Het verhaal was; dat hij 
experimentele natuurkunde haatte. Hij had er echt geen zin in.   
  
Hij hield van wiskunde, en van alle abstracte concepten van natuurkunde. Dat was 
zijn fascinatie, en hij wilde zijn tijd niet verspillen aan experimentele natuurkunde. 
Deze aversie, die nog werd versterkt door zijn haat tegen experimentele 
natuurkunde, manifesteerde zich als lust.  
  
Steeds als je betrokken bent met enig werk waar je geen zin in hebt, dat je haat, dan 
wordt lust je teveel. Dat komt omdat je alleen maar werkt om te overleven, en je leeft 
altijd in angst om te overleven.  
  
Hij wist dat als hij zou mislukken als  experimenteel natuurkundige, hij zou mislukken 
voor zijn MSc (meester in de exacte wetenschappen), wat zou betekenen dat hij niet 
de wetenschapper zou worden die hij hem voor ogen stond. Dat zou betekenen dat 
zijn overlevingskansen op de tocht zouden staan. Zijn kans om te overleven had hij 
geprojecteerd in de wens om een groot geleerde te worden.  Dat was een gruwelijk 
vooruitzicht.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103485283233&s=707&e=001v7CBCLEH3FlhosCDTD7P7bs5MpU04PRr_Q-6rNL2WW9i7FUROJfMT3xrioB-Lsy1Mlz8DljF4fDg8CJI44gSUlhCdgYi_Q3nRZVWShgDv1l1sT0nXYcOIXxQ7beLQ54XOhvej-BbBYirofr3JIjIrYmYNVYwrvfvL_tNYWMbgNjsHab6qREVlQXridqQFXk0BowFQycNsxdChbaiNcDQbxXFQbb0hWgy
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103485283233&s=707&e=001v7CBCLEH3FlO3bIU6nKiyABAONkBHCAu-gtNhkTVqeIH9EUiSkQHtNSDumqtJt1Rbsbcqe5nIoPiXusH1HjmPJEr7i0O-_Pa7M9riGl6HBS24sy41bfc3FQ5bjTIoEAU


  
Toen zijn overlevingskansen onder druk kwamen te staan, stak de lust automatisch 
de kop op. Ze zijn nauw met elkaar verbonden. Lust, overlevingsdrang, en veiligheid 
zijn nauw met elkaar verweven. Veronderstel dat je in zaken zit, en de zaken gaan 
niet goed, onmiddellijk steekt de lust de kop op.  
  
Veronderstel dat je in de aandelenmarkt zit, en dat de beurs in een dip zit, dan zul je 
merken dat de lust de kop op steekt. Veronderstel dat je in zaken zit, en dat alles 
negatief uitpakt, dan steekt de lust de kop op.  
 
Ieder falen dat gerelateerd is aan de angst om te overleven, doet het lustniveau 
automatisch stijgen.  
  
Dat werd toen erg duidelijk voor hem. Hij had de moed om in het lijden te duiken, en 
het volledig te ervaren. Toen begon voor hem het verhaal dat achter het lijden zat 
duidelijk te worden, en hij dacht; “Dat is het, niet waar?”  
 . 
Wat gebeurde er toen? Plotseling ontwikkelde hij liefde voor experimentele 
natuurkunde, omdat hij wist dat zijn lust werd veroorzaakt door zijn onvrede met de 
experimentele natuurkunde, en hij zei; “Oké, ik zal een beetje meer moeite doen, en 
toen hij dat deed verdween zijn overdreven lustgevoel. Het nam normale proporties 
aan, en later werd hij een wereldberoemd wetenschapper.   
 
Dit verhaal maakt veel duidelijk. Daarom spreken we altijd in termen van “Door jezelf 
gemaakte problemen” en “Echte problemen”. Steeds wanneer jullie tegen ons 
zeggen; “Dit is ons probleem”, dan weten we dat het een door jezelf gemaakt 
probleem is. Een echt probleem is iets anders.  
  
Hoe moet je dus met problemen omgaan? Duik erin. Bedenk op de eerst plaats dat 
alles alleen maar een verhaal is. In werkelijkheid kan er geen lijden bestaan, omdat 
wanneer je de werkelijkheid ervaart, er alleen maar vreugde is. Dan is er alleen maar 
gelukzaligheid, dan is er alleen maar liefde, ongeacht wat zich voordoet. Maar jullie 
ervaren de werkelijkheid niet, omdat de geest steeds tussenbeiden komt, en wat is 
de Geest?. Het is steeds maar weer oordelen, en commentaar leveren. 
 
De geest is niets anders dan een stroom van gedachten. Wat zijn gedachten? 
Gedachten zijn metingen. De geest vergelijkt gisteren met vandaag, vandaag met 
morgen, hem met iemand anders. Heel de tijd is de geest aan het vergelijken, aan 
het meten.   
  
Gedachten zijn een meetinstrument, continu zijn ze aan het meten. Wanneer je naar 
een vaas kijkt, dan moet je de vaas ervaren, en hem niet meten in termen van kleur, 
van grootte, van vorm. De geest is niets anders dan een stroom van gedachten uit 
het verleden, en het verleden is herinnering, en herinneringen zijn als de dood.  
  
De dood stroomt dus door je heen, en als je werkelijk in psychologische zin bent 
gestorven voor het verleden en voor de toekomst, dan leef je in het heden. Dan 
bestaat er alleen maar vreugde en gelukzaligheid. Dat is waar we jullie naar toe 
willen leiden.  
  



Wanneer je dus bij het lijden kunt blijven, dan begint zich in de meeste gevallen het 
verhaal te onthullen. Als dat niet gebeurt, dan moet je het lijden blijven ervaren. Dan 
zal het verhaal zichzelf zeker aan je onthullen, en dat niet alleen, er kan een 
emotionele lading zijn. Bij het lijden verblijven, kan het verhaal voor je duidelijk 
maken, maar nog niet de emotionele lading oplossen.  
 
In het geval van je jongen dat ik zoeven vertelde, werd het verhaal voor hem 
duidelijk, zijn haat voor experimentele natuurkunde, en alle dingen die daarbij 
hoorden. Maar dat was niet het einde van het verhaal. Er bleef nog steeds ongemak 
aanwezig.  
 
Toen hij begon met het ervaren van zijn lijden, kwam bij hem een opmerking naar 
boven die een oom van hem ooit had gemaakt. Die oom was een beroemd professor 
in de natuurkunde aan een Amerikaanse universiteit. Toe de student nog een 
jongetje was had die oom ooit gezegd; ”Alleen dwazen gaan experimentele 
natuurkunde studeren, als je meer hersens hebt, dan ga je theoretisch natuurkunde 
doen:” Dat was het beginpunt van zijn weerzin tegen experimentele natuurkunde, de 
weerzin op het moment dat hij studeerde.  
  
Toen hij dat lijden ervoer, was de emotionele lading verdwenen. Om de emotionele 
lading te verwijderen, moet je het lijden ervaren. 
 
Steeds wanneer je iets herbeleeft, verdwijnt de emotionele lading. Klaarblijkelijk moet 
je het opnieuw ervaren. Het is net zo iets als twee mensen die niet met elkaar door 
dezelfde deur kunnen. Je moet de één verwijderen, om de ander toe te laten.  
  
Op vergelijkbare wijze wordt een emotionele lading weggewerkt, wanneer je dat wat 
is gebeurd herbeleeft. De lading is verdwenen, en met het verdwijnen van de lading 
verandert  de hele waarneming omdat die afhankelijk is van je verhaal, of van de 
emotionele lading. 
 
Als de waarneming verandert, dan verandert alles. Jouw ervaring van de 
werkelijkheid is afhankelijk van je waarneming. Als die verandert, dan zal de ervaring 
veranderen, en dan komt het lijden tot een eind. Wanneer de subtielste waarneming 
is opgelost, dan is er geen lijden meer aanwezig.  
  
Dat is niveau één, waarbij het gaat over normaal lijden. Maar als je naar een niveau 
wilt gaan waarbij je de dingen wilt ervaren zoals ze zijn, dan moeten de gedachten 
stoppen. Dat is iets dat mogelijk is.     
 
Wanneer je koffie drinkt, dan moet je koffie drinken. Waarom zou je dan moeten 
denken aan de voetbaluitslagen? Je moet alleen maar koffie drinken. Als je dat doet 
dan betekent dat het complete einde van al het lijden. Dan bestaat er alleen maar 
vreugde en liefde in je leven. Wat is vreugde? Een vreugde die nergens  aan 
gebonden is. Liefde die nergens aan gebonden is.  
   
Je kunt een bedelaar zijn of een lepraleider, maar je hebt een vreugde die zich 
nergens aan bindt. Die vreugde is niet afhankelijk van wat je verdient, of wat je 
verliest. Die vreugde is er alleen maar. Je kunt wie dan ook zijn.   
 



Je kunt de meest machtige man in de wereld zijn, of de meest rijke, maar je zult deze 
vreugde niet ervaren totdat je de werkelijkheid ervaart zoals die is. Dat geldt ook voor 
liefde zonder voorwaarden. Die liefde kan zowel uitgaan naar de koning als naar de 
bedelaar, omdat er geen gedachten meer zijn. 
 
Al dit soort dingen zijn bereikbaar. 
 

-------------------------- 
 

Bhagavan over: “Getuige zijn”. 
 

   
http://www.youtube.com/watch?v=LyOYwhD1_qE&feature=digest 
 
. 
Engelse versie:: http://www.box.net/shared/qq0jrhire0 
 
Vraag: Bhagavan, U zegt vaak dat we naar de geest zullen kijken. Wie is het die 
naar de geest kijkt, wanneer er geen “IK” meer is.  
 
Bhagavan: Het is het Bewustzijn dat getuige is, dat wat we “Chit” noemen, en er is 
ook een grote vreugde, die we “Ananda” noemen. Dat is waarom we “Sat Chit 
Ananada” zeggen. Dit zijn de eigenschappen van Bewustzijn, die we kunnen 
waarnemen.  
  
Bewustzijn kan niet ergens bij betrokken zijn, het kan alleen maar het “Getuige zijn”. 
Bewustzijn is dus de getuige van de geest, het is de getuige van de gedachten. 
Wanneer Bewustzijn getuige is, dan identificeert het zich nergens mee. Het ziet 
alleen maar de gedachten, het ziet alleen maar de geest, het ziet alleen maar alle 
handelingen.   
 
Jij bent dat Zuivere Bewustzijn. Zoals je nu bent identificeer je je met de geest. Dat is 
de reden waarom je in de gevangenis van “De Geest” leeft. Maar wanneer je daaruit 
stapt, dan ben je bevrijd uit de klauwen van de geest, en alles wat je dan nog doet; is 
“Getuige zijn”. 
 
Om getuige te zijn, moet je werkelijk getuige zijn, en de dingen zien zoals ze zijn. Ik 
ga dat niet voor je beschrijven, anders maak je er weer een concept van. Wanneer je 
het zelf ervaart, dan is het duidelijk voor je. Niemand hoeft je iets daarover te 
onderwijzen, je zult het uit eigen ervaring weten.  
 
Je zult het ervaren, maak je daar geen zorgen over. Iedere dag maken mensen de 
overstap. Het proces is in een versnelling geraakt. Meer en meer mensen steken op 
een moeiteloze wijze de grens over. Dan zul je in lachen uitbarsten en je afvragen; 
“Hoe bestaat het dat ik dat al die jaren ben misgelopen”. Zo eenvoudig is het, even 
eenvoudig als ademhalen.   
 
Je zult echt bij jezelf lachen. Je bent de getuige van alle dingen, dat is alles. Het is 
dus Bewustzijn dat Getuige is. Bewustzijn dat hier en overal aanwezig is. Je kunt niet 
zeggen: “Het is hier”, en je kunt niet zeggen: “Het is daar”. Het is overal. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103485283233&s=707&e=001v7CBCLEH3FlhosCDTD7P7bs5MpU04PRr_Q-6rNL2WW9i7FUROJfMT3xrioB-Lsy1Mlz8DljF4fDg8CJI44gSUlhCdgYi_Q3nRZVWShgDv1l1sT0nXYcOIXxQ7beLQ54XOhvej-BbBYirofr3JIjIrYmYNVYwrvfvL_tNYWMbgNjsHab6qREVlQXridqQFXk0BowFQycNsxdChbaiNcDQbxXFQbb0hWgy
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103485283233&s=707&e=001v7CBCLEH3FlNq1p6UH7Txo_VjAWEjw5ArLzoIOaz1kJS1x_X38p7pS7ZbAVwXAnEB9daBc9HfZ4FgD_ApltBypLW9vm7Dikh8vcGxgpg8zeDJsHleNHXTZSlJalvdiSC


 
Van alle dingen ben je slechts de getuige. Hoe meer ik er over spreek, hoe meer je 
er een concept van maakt. Ik wil dit onderwerp laten rusten, tot je het zelf ervaart.     
  
Vraag: Bhagavan kunnen we iets doen om deze moordende race om te 
overleven achter ons te laten? 
 
Bhagavan: Op dit moment ben je de gevangene van de geest. Je blijft van alles doen 
om aan je eigen lijden te ontsnappen. Als je eenmaal ontwaakt, zul je dezelfde 
dingen doen, hetzelfde werk zul je doen, hetzelfde beroep uitoefenen, dezelfde 
zaken doen, maar de ervaring zal totaal anders zijn.  
  
Nu doe je alleen maar waar je mee bezig bent, verder niet. Als je eenmaal ontwaakt 
bent, en je bent bijvoorbeeld timmerman, dan bestaat er geen werk meer. Als je aan 
het timmeren bent ga je daar volkomen in op, je vindt het geweldig, je ervaart iedere 
seconde van wat je doet. 
 
Als je bijvoorbeeld kantoorbediende bent, en inkt op papier aanbrengt om bepaalde 
tekeningetjes weer te geven, dan geniet je daarvan. Het is geen werk meer. Als je 
bijvoorbeeld hotellier bent, ook dan is het werk vreugdevol. Ieder werk wordt een 
volmaakte vreugde.  
 
Zoals je nu bent is werk geestdodend. Je hebt het te doen om te overleven, of om 
aan je eigen lijden te ontsnappen. Maar dat is niet meer nodig. Hetzelfde werk gaat 
door, wat dat betreft is er niets veranderd.  
 
Als je een kleermaker bent, dan blijf je na het ontwaken gewoon kleermaker, een 
kapper blijft gewoon kapper, en een wetenschapper blijft gewoon wetenschapper. 
Daar verandert niets aan.   
 
Dezelfde vrouw, dezelfde kinderen, hetzelfde huis, maar alles lijkt totaal anders. De 
ervaring is totaal anders. Dat is wat er gebeurt. Het zal het normale leven niet 
verstoren. Je zult zelfs veel effectiever te werk gaan. Je wordt zelfs heel handig in 
datgene wat je doet, omdat er geen stress, geen spanning, en geen conflict meer zit 
in de dingen waar je mee bezig bent.  
  
Een geweldige effectiviteit komt er uit je handelen. Je hoeft je nergens meer zorgen 
over te maken. 
  
  
  
  
 
 



Bhagavan’s Webcast van 20 juni 2010 

De tekst in Word is te vinden op: http://www.box.net/shared/8699vzlkk3  

We zullen nu met het proces beginnen. Deze keer zullen we de palmen van de 
handen in Pranakriya houden, in de derde Mudra. Mudra betekent; “Houding”. De 
wijsvinger moet de basis van de duim raken. Dat is Pranakriya, de derde Mudra.  

In deze houding moet je je handen op het midden van je dij leggen (met de palmen 
naar boven gericht). Zoals ik de les zal voorzeggen, moeten jullie hem zeven maal 
herhalen, zoals gebruikelijk.    

"Gedachten zijn niet van mij." 

"De geest is niet van mij." 

"Dit lichaam is niet van mij." 

"Alle dingen gebeuren automatisch." 

"Er is kijken, maar geen kijker." 

"Er is denken, maar geen denker." 

"Er is luisteren, maar geen luisteraar." 

"Er is doen, maar geen doener." 

"Er bestaat al helemaal geen persoon." 

"Ik ben liefde." 

"De hele wereld is familie." 

Het belangrijkste proces is wat anders dan andere keren. Jullie moeten terecht 
komen in een heel gelukkige toestand door, als dat nodig is, je mentale beelden, je 
emoties, en je lichaamshouding te veranderen. Je moet in beweging komen, behalve 
als je ziek of vermoeid bent. Je moet in een dansende beweging komen.  

Gedurende de volgende 49 minuten moet je dansen, en gelukkig zijn zoveel dat 
mogelijk is. Het lichaam moet dat tot uitdrukking brengen, de beelden die door je 
geest of bewustzijn trekken moeten het uitdrukken, en ook je ademhaling, en je moet 
zeggen; “Ik ben bestaan, Bewustzijn, Gelukzaligheid”. 

Ik zal het nog een keer zeggen, de mantra is; “Ik ben bestaan, Bewustzijn, 
Gelukzaligheid. Wat het meest belangrijk is, is je lichaamstaal, is je ademhaling, en 
zijn de beelden die door je bewustzijn stromen. Wees de volgende 49 minuten zo 
gelukkig als je maar kunt zijn.  

Nadat jullie tot rust zijn gekomen, zal ik weer op het scherm verschijnen om jullie 
Nayana Diksha, Ogendiksha, te geven. Voor hen die tot nu toe nog geen doorbraak 
hebben ervaren, zal deze doorbraak vandaag komen, mits ze alles op de juiste wijze 
uitvoeren.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103498986605&s=707&e=001v7vYfNwbOjBe_EljKNvYQtBJ-KLk45l6aScB3Wn_AHgav2urQh2PBUs6OyB5nNcejDzfwngDSHhk1sMBko2YWLihUMu3wQoURZNqxnXx1FSN6KBlFB0iSy0rHJ0XFR0w


Bhagavan Internationale Webcast vanuit Pune, India  op 6 Juni 2010 
 
Copy in Word via: http://www.box.net/shared/srbu9yn8gg 
 
Video via: 
 
http://www.youtube.com/user/vipul11522#p/u/8/OfDLx1DOcMQ 
 
http://www.vimeo.com/12434320 
 
 
De eerste paar woorden werden gemist  
  
De Dvd-speler is aanwezig, de bedrading is aanwezig, de elektriciteit is aanwezig, 
Alles is aanwezig. Wat ontbreekt hier? De Dvd-speler is de geest, die is aanwezig. 
Dan kijken we naar de DVD.  Wat daarop staat, wordt getoond op de televisie. De 
lessen die aan jullie worden gegeven, zullen door jullie worden gerealiseerd. Als je 
nu zorgvuldig luistert naar de les die ik aan jullie geef, gaat die werken als een 
sadhana (een spirituele oefening) die in de Dvd-speler wordt geladen. 
  
Als dat correct wordt gedaan, en jullie drukken de schakelaar in, dan is alles voorbij. 
Misschien kun je vandaag ontwaken. Misschien op deze dag, in deze hall kun je 
ontwaken.  
  
Iedere dag ontwaken er mensen. Ben je er klaar voor om nog deze dag verlicht te 
worden? Luister daarom zorgvuldig naar de DVD met de les erop. Nu gaan we ons 
met de DVD bezig houden, en dan gaan jullie hem in de Dvd-speler stoppen.  
  
De eerste les is: Je gedachten zijn niet jouw gedachten. De tweede les is: je geest is 
niet jouw geest, De derde is: je lichaam is niet jouw lichaam, en de vierde les is: Je 
“IK” is alleen maar een concept. Met de vijfde gaan we later verder.   
  
Als je goed luistert en het begrijpt, dan zijn we in staat dit aan de DVD toe te voegen. 
Zo niet, dan lukt dat niet. Herinner je a.u.b. dat je gedachten zich gedurende 
duizenden jaren ontwikkeld hebben. Ze zijn niet JOUW gedachten. Ze zijn heel 
complex, en hebben zich gedurende duizenden jaren ontwikkeld.  
  
Welke gedachten nu door je heen trekken, ze zijn ook gedacht door je ouders, en 
hun ouders. Geen enkele gedachte is nieuw. Je hersenen zijn alleen maar een 
instrument dat reproduceert. Als voorbeeld kunnen we nemen; je hersenen pikken 
een idee op, en gaan door met het te reproduceren. Ze pikken veel ideeën op om ze 
te reproduceren in verschillende permutaties en combinaties.  
  
De hersenen zelf produceren nooit iets nieuws. Ze pikken iets op en reproduceren 
het. Het is een eeuwenoud proces. Alle gedachten, zelfs de zogenaamd moderne 
gedachten, zijn heel oud. Het is alleen maar een recyclingproces dat door de 
hersenen wordt gedaan.  
  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103473123085&s=707&e=001GeorcnYu9gAb7Sn8bU0PBOQlH-WtrCvG9iyc4IkFUsKmG928DGRdARXkgCU_uRZECIwPHBtVNf2cFRoSAVbilk14wKD7UksIjqveXlO2WYt7qV5cPQU5JbETYifPm1PJ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103473123085&s=707&e=001GeorcnYu9gAb7Sn8bU0PBOQlH-WtrCvG9iyc4IkFUsKmG928DGRdARXkgCU_uRZECIwPHBtVNf2cFRoSAVbilk14wKD7UksIjqveXlO2WYt7qV5cPQU5JbETYifPm1PJ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103473123085&s=707&e=001GeorcnYu9gAb7Sn8bU0PBOQlH-WtrCvG9iyc4IkFUsKmG928DGRdARXkgCU_uRZECIwPHBtVNf2cFRoSAVbilk14wKD7UksIjqveXlO2WYt7qV5cPQU5JbETYifPm1PJ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103473123085&s=707&e=001GeorcnYu9gAb7Sn8bU0PBOQlH-WtrCvG9iyc4IkFUsKmG928DGRdARXkgCU_uRZECIwPHBtVNf2cFRoSAVbilk14wKD7UksIjqveXlO2WYt7qV5cPQU5JbETYifPm1PJ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103473123085&s=707&e=001GeorcnYu9gCzknbDt4dJYDENjHtmSYt4N8NzqzbKJJfbTllcge2DgeNW88HEWv5EEXmm__oFXkv9QFjyyM1xcW2kx9NxxtMl8IecCafBLJcgfuYiz9kHmTmmEigBtHvfYzsIjAw6n7Xg7GLfaNn4id91yVolDME7U_KKVwF3PiA=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103473123085&s=707&e=001GeorcnYu9gAF3kzhsr87hjd4P5F7pLRisoslzMP5UnXzfFtKo2TjgsMI_YiXh3Rafjoh38ONc3gd01PqylYf6a4ZAmOhk_KqpUz9d3PDCT3ao6gr-Lxx-Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103473123085&s=707&e=001GeorcnYu9gAb7Sn8bU0PBOQlH-WtrCvG9iyc4IkFUsKmG928DGRdARXkgCU_uRZECIwPHBtVNf2cFRoSAVbilk14wKD7UksIjqveXlO2WYt7qV5cPQU5JbETYifPm1PJ
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Als je kijkt naar de mens uit de middeleeuwen, dan had die vergelijkbare gedachten. 
Als je kijkt naar de mens uit de oudheid, dan had ook die vergelijkbare gedachten. Je 
gedachten zijn er alleen maar, net zoals die in de gedachtesfeer.    
  
Gedachten komen binnen, in wat we het Anja chakra noemen (het derde oog) en 
verdwijnen weer door wat we Bindu noemen (aan de achterzijde van het hoofd). Dat 
is alles, ontvangen en weer uitzenden. Dat is wat er gebeurt.  
  
Het is net als in de atmosfeer, Alles wordt al duizenden jaren gerecycled. Alle dieren 
delen dezelfde atmosfeer. De planten delen hem met ons. Je kunt zuurstof uit de 
atmosfeer halen, en er kool-dioxide aan terug geven. Planten nemen kool-dioxide op, 
en geven zuurstof terug. Het gaat van jouw mond naar de mond van iemand anders. 
Hij ademt die lucht weer in. Het gaat naar de mieren, naar een olifant, en verlaat de 
olifant weer. Dan gaat het weer naar een plant.   
  
Zo wordt alles in de atmosfeer gerecycled. Op dezelfde wijze gaat er het aan toe in 
de gedachtesfeer. Gedachten worden continu gerecycled. De machines die 
reproduceren zijn de menselijke hersenen. In feite zijn we een collectief organisme.   
  
Om die reden zijn de gedachten niet van jou. Ik zal hier later op terugkomen. Je 
geest is op geen enkele wijze jouw geest. Deze geest is al heel erg oud, en er is 
maar één geest 
  
Iedere geest heeft als centraal thema “Angst”. De kern van iedere geest is: “Angst”. 
Wie je ook bent, al ben je de dapperste mens op deze wereld, of de grootste lafaard, 
altijd is “Angst” het centrale thema van de geest. Daar bestaat geen verandering in.  
  
Alle geesten verschuiven van het verleden, door het heden, naar de toekomst. Alles 
geesten “Willen iets worden”. De geest van iedereen “Wil iets worden”. Iedere geest 
kent compassie, jaloezie, afgunst, woede en lust. Dit alles is aanwezig in de geest 
van eenieder.  
 .  
Maar er is slechts één geest. Het is niet zo dat je een andere geest hebt, of dat 
iemand anders een andere geest heeft. Je kunt niet zeggen; “Dit is mijn tuberculose, 
of haar tuberculose, of die van hem”.  Er is maar één tuberculose, en dat is alles. Op 
dezelfde wijze is de geest een ziekte. Iedereen is behept met de ziekte die “Geest” 
heet, en het is overal hetzelfde ding.  
  
Er bestaat helemaal geen verschil, de mens uit de oudheid had dezelfde geest. Hij 
had dezelfde geest. Er bestaat niets nieuws met betrekking tot de geest. Het is 
allemaal hetzelfde. 
 
Wanneer iemand ontwaakt is, komen er bijvoorbeeld geluiden uit zijn mond, maar 
daar is hij niet bij betrokken. Iedere zintuiglijke ervaring komt en gaat. Hij ervaart het 
alleen maar. Niets is van hem. Hij vereenzelvigt zich nergens mee.     
Als iemand zegt; “Dit zijn mijn gedachten” dan noemen we dat; “Anatma”, valse 
identificatie. Waarom? Omdat dit “prajnaparadha” is, de fout van het intellect. 
Wanneer in iemand de intelligentie ontwaakt is, dan zal hij merken dat de gedachten 
niet van hem zijn. Ze zijn er alleen maar, dat is alles.  
  



Hoe gaat hij met de geest om? Laten we er vanuit gaan dat hij een zakelijke geest 
heeft. Zijn geest zal gewoon zaken blijven doen, zoals hij altijd al deed. Maar nu is hij 
toeschouwer dat de geest zaken doet. Hijzelf doet geen zaken. Hij kijkt alleen maar 
naar zijn geest die zaken doet. Het grote verschil zit hierin, dat hij nu op een meer 
efficiënte wijze zaken doet dan voorheen.   
  
Wanneer je jezelf ergens mee identificeert, dan maak je een rommeltje van de 
dingen waar je mee bezig bent. Wanneer je jezelf niet identificeert, dan is de geest 
een prachtige machine die op zichzelf werkt. Het is een natuurlijke manier van doen, 
dus zal iemand die ontwaakt is zien hoe zijn eigen geest functioneert.   
  
Wanneer hij spreekt, dan ziet hij zijn mond bewegen, en geluiden komen 
tevoorschijn. Dit alles wordt gecontroleerd door de geest, maar hij IS niet de geest. 
Hij ziet dat de spraak automatisch tevoorschijn komt, zonder dat hij er op enigerlei 
wijze bij betrokken is. Het is een echt wonder. Het is zo’n prachtige gebeurtenis, en 
hij ziet het alleen maar gebeuren.   
  
Tijdens bewegingen, bijvoorbeeld wanneer hij zijn auto of een machine repareert, 
dan doet zijn lichaam dat. Wat voor mechanische arbeid of andersoortige arbeid hij 
ook doet, het is het lichaam dat werkt. Ook als hij tennis speelt, alles verloopt op een 
prachtige wijze. Hij zal niet voelen dat hij ook maar iets doet. Alles verloopt 
automatisch. Het is het lichaam dat alles doet.  
  
Je ziet dus dat gedachten automatisch komen en gaan, dat de geest automatisch 
functioneert, dat de spraak automatisch verloopt. Alle systemen functioneren volledig 
automatisch. Het lichaam functioneert automatisch, in feite verloopt alles 
automatisch.  
  
Je kunt over dit alles verwonderd zijn, en je afvragen; “Maar IK besluit toch om mijn 
hand te bewegen”.  De hedendaagse wetenschap is al zo ver ontwikkeld dat we de 
hersenen kunnen bekijken op het moment dat ze functioneren, en enkele 
ogenblikken voordat je je hand beweegt, hebben de hersenen al besloten om dat te 
doen. Dat gebeurt kort voordat je je hand beweegt. Dit geeft je de illusie dat jij het 
bent die de beslissing neemt om je hand te bewegen. Het is zo dat JIJ in dat proces 
geen enkele rol speelt, omdat JIJ niet aanwezig is. .  
  
De waarheid is dat JIJ niet aanwezig bent,  Jouw gedachte dat JIJ aanwezig bent is 
een illusie. Er is geen denker die denkt, dat is een illusie. Er is geen denker die 
Deepak heet, die aan het denken zou zijn. Er bestaat alleen maar denken. Het is net 
zo iets als wanneer je een cirkel trekt, het middelpunt komt automatisch tevoorschijn. 
Denken schept de illusie van de denker.  
  
Er is niemand aanwezig. Alleen het denken is daar. Alles verloopt automatisch. Dat is 
de volledige schoonheid van het leven. Dat wordt dus de volgende en zesde les; 
“Alle dingen verlopen automatisch”, Om het nog maar eens te herhalen; “Gedachten 
zijn niet jouw gedachten, de geest is niet jouw geest, je lichaam is niet jouw lichaam, 
het IK is alleen maar een concept”. Dat betekent dat JIJ niet echt bestaat. Alles 
verloopt automatisch.  
  



Dat is hoe een ontwaakt mens, een verlicht persoon, de dingen waarneemt. Alle 
dingen verlopen automatisch. Hij is alleen maar de toeschouwer van alles, en 
degene die ervaart, dat is alles. Hij identificeert zich nergens mee.  
  
Laten we terugkeren naar de vijfde les, en laten we Deepak weer als voorbeeld 
nemen. Hij is nog niet ontwaakt. Hij is nog niet verlicht. Hij staat langs de kant van 
een grote weg. Er komt een bus langs, en hij zegt; “Dat is een rode bus”, hij geeft 
commentaar.  
 
Dan gaat Miss World voorbij. Deepak ziet Miss World, en even later is ze verdwenen. 
Twee uur later denkt hij nog steeds aan Miss World. Hij denkt; “Zal ik haar achterna 
gaan, zal ik haar auto stoppen, zal ik kunnen uitvinden waar ze is?” Hij volgt haar in 
gedachte.  
  
 Wanneer Deepak ontwaakt is, en hij staat langs dezelfde weg, waar opnieuw Miss 
World langskomt, dan ziet hij Miss World. Even is er een moment van opwinding, en 
dan verdwijnt Miss World, dat is alles. Het hele tafereel is vergeten. Vervolgens komt 
er een ezel in zijn aandachtsveld, en de ezel trekt voorbij. Dan gebeurt hetzelfde met 
een kameel, en daarna met een luipaard.  
  
Hij volgt ze niet in gedachte, omdat hij ermee gestopt is om ergens naampjes aan te 
geven. Hij zal het niet hebben over Miss World, of over een ezel. Miss World of ezels 
zijn hetzelfde. Het is alleen maar een ervaring van Miss World of welke ervaring dan 
ook. De ervaring van een ezel is net zo mooi als een ervaring maar kan zijn, dat is 
alles. Dat is de schoonheid van alles, de ervaring van het ervaren. Geen identificatie, 
geen aandacht voor wat geweest is. Het is gewoon voorbij   
  
We zullen spoedig realiseren dat de gedachten niet jouw gedachten zijn, dat de 
geest niet jouw geest is, dat het lichaam niet jouw lichaam is, en dat alles 
automatisch verloopt. Alles verloopt automatisch.  
  
De ademhaling verloopt automatisch, De lichaamstemperatuur verloopt automatisch. 
De spijsvertering verloopt automatisch. De bloedsomloop verloopt automatisch. Het 
denken verloopt automatisch. De bewegingen van het lichaam verlopen automatisch. 
Alles voldoet aan dezelfde wetmatigheid, maar jij leeft in een illusie.  
  
Jouw IK is een concept. Dat is de vierde les. Dat betekent dat je helemaal niet 
bestaat. De vijfde les is dat alle dingen automatisch gaan. Het volgende ding is dat je 
de passie moet hebben om te ontwaken. Heb jij de passie om te ontwaken? Hoe 
velen van jullie willen wakker worden? Dat is heel goed.  
  
Je moet je realiseren dat ieder van jullie in de gevangenis leeft. Dat moet je goed 
begrijpen. Wat is de naam van die gevangenis? De naam van de gevangenis is; “De 
Geest”. Je leeft in de gevangenis die “De Geest” wordt genoemd. Waarom is dat zo? 
Omdat je niets kunt ervaren. Precies als iemand die in de gevangenis zit. Kan hij de 
wereld buiten de gevangenis ervaren? Hij kan daar niets van ervaren. Hij kan de 
frisse buitenlucht niet ervaren, hij kan het licht van buiten niet ervaren. Hij kan niets 
van buiten ervaren, dat is zijn positie.  
  



Je kunt zelfs de smaak van een glas water niet ervaren. Op het moment dat je drinkt 
zul je zeggen; “Ik heb dorst”, of je zegt; “Dat is mineraalwater, of Coca Cola, of wat 
dan ook”. Je gaat er een labeltje aan hangen.  
  
Of je zit te denken aan het commentaar tijdens de cricketwedstrijd, of aan het 
voetballen, of wat er op de zaak gebeurde. Er gaat iets door je heen. Je geest zal je 
niet toestaan om het glas water te ervaren. Ook al bestaat je ontbijt in de morgen uit 
chappatis, uit brood of wat dan ook, je geniet er niet van. Je kunt het niet ervaren 
omdat je geest het niet toestaat.  
  
Je kijkt naar het gezicht van je vrouw, Je kunt je vrouw niet ervaren zoals ze is. 
Allerlei beelden komen bij je binnenrollen. Gedachten komen opzetten, de geest 
treedt in werking. Ze is al oud. Waarschijnlijk is ze oud door de gedachten die haar 
plagen, waardoor ze haar frisheid heeft verloren. De ervaring is verdwenen. Je kunt 
je vrouw niet ervaren zoals ze is, je raakt spoedig verveeld, je kijkt naar andere 
vrouwen, naar dit of dat, en vise versa. Alles van hetzelfde.  
  
Je kunt niet naar je eigen kinderen kijken, je ziet ze alleen maar door het venster van 
de geest. Je ziet niet de schoonheid van je kinderen. Alles is kapotgemaakt. Als je 
over straat loopt, dan zie je zulke aantrekkelijke mensen. De mensen zijn zo mooi, de 
bomen, de auto’s. Maar jij kunt dat niet ervaren. De geest staat je dat niet toe. Er is 
dus in feite niets dat je kunt ervaren, omdat de geest je in de weg staat  
  
Er is een tijd geweest dat je wel kon ervaren. Dat was de tijd waarin jullie kleine 
kinderen waren. Die tijd is voorbij. Nu ben je de gevangene van de geest, en de 
geest vertelt je; “Er bestaat niets anders dan het verleden”. De geest bestaat uit een 
stroom van gedachten. Gedachten houden zich met gisteren bezig, het zijn 
herinneringen, het is als de dood. Er zit geen leven in. Ze hebben niet de kwaliteit 
van levendigheid in zich.  
  
Leven is alleen maar leven. Het is het Goddelijke in je. Het is het hier en nu. 
Gedachten kunnen het niet aanraken. Gedachten betekenen “Meten”, ze meten de 
dingen. Het Goddelijke, ofwel het hier en nu, is onmeetbaar. Het kan niet gemeten 
worden. Gedachten kunnen het op geen enkele wijze benaderen, en daarom mis je 
dat in je leven.  
  
Dat is wat leven betekent, en daarom zijn jullie dode mensen. Ik richt me in feite tot 
dode mensen, die denken dat ze leven. Dat doen jullie op geen enkele wijze. 
Misschien zul je vanavond ontwaken, en dan zul je weten wat het betekent om te 
leven.  
  
Je moet je realiseren dat jullie gevangenen zijn, en dat je werkelijk niets kunt ervaren. 
Wat jullie “Ervaren” noemen, is een andersoortige ervaring. Het heeft niets van doen 
met wat ik “Ervaren” noem. Je leeft in een gevangenis.  
 
Wat is je leven? Het voldoet aan de middelmaat, het is zonder betekenis, zonder 
doel, een kunstmatige manier van leven, met een kunstmatig doel. Iedere dag 
dezelfde mechanische manier van leven, iedere dag dezelfde routine met opstaan en 
dezelfde dingen in de morgen doen. Ontbijten met misschien kleine variaties, naar je 
werk gaan, of naar de universiteit, en al dat soort dingen. Soms wat vrienden om 



mee te praten, dan de televisie, het mobieltje, de kranten enz. Iedere dag dezelfde 
rommel.  
  
 Uiteindelijk krijg je ruzie, een vechtpartij of zorgen. Zorgen over het verleden, of over 
de toekomst, en je probeert naar bed te gaan, maar je kunt niet in slaap komen. Je 
krijgt een nachtmerrie en staat op. Dan krijg je suikerziekte, hartproblemen, of reuma, 
en uiteindelijk sterf je als een kakkerlak.   
  
Dezelfde problemen herhalen zich, eerst voor jezelf, dan voor je kinderen, en dan 
voor je kleinkinderen. Je blijft ermee geconfronteerd worden, en op een bepaalde 
dag blaas je de laatste adem uit. Je kunt een beroerte krijgen, of iets anders, en het 
is afgelopen. Op zo’n manier te leven is zo middelmatig, het is zo middelmatig en je 
leeft al die tijd steeds maar in de gevangenis.  
  
Wat is dat voor een leven? Dat komt omdat je er geen betekenis aan geeft. Je stelt 
steeds maar vragen als; Bestaat er een God, wie schiep God, Als er al een God is, 
hoe kwam dit Universum dan tot stand? Wat is het doel van het leven? Wat is de 
betekenis van het leven? Zoveel fundamentele vragen, zoveel boeken, zoveel 
antwoorden.  
 
Die gevangenis heeft twee sloten, één aan de binnenkant, en één aan de buitenkant. 
Wanneer je eenmaal de passie hebt ontwikkeld om uit de gevangenis te komen, 
wetende dat je in een gevangenis leeft, en dat het leven uit middelmatigheden 
bestaat, dan gaat het binnenste slot open. Maar wie zal het buitenste slot openen? 
Ja, we zullen met twee kanonnen komen om dat buitenste slot op te blazen. We 
zullen de deur open maken en je naar buiten trekken. 
  
Voor de eerste keer zul je uit de geest stappen. Dan zul je voor de eerste keer 
ervaren wat ademen is, wat het is om te eten, en om te drinken. Wat het is om naar 
je vrouw te kijken, en naar je kinderen, naar je ouders, naar je huis, en naar je auto.   
 
Alles zal er heel, anders uitzien. Voor het eerst zul je weten wat het is om te leven, 
omdat de geest is verdwenen. Als de geest is verdwenen, dan ben JIJ ook weg. 
Deepak is vertrokken. Deepak is de vragensteller die steeds maar vroeg; “Is er een 
God, en wat is het doel van het leven?” Met de vragensteller Deepak, zijn de vragen 
verdwenen.   
  
Met de vragen zijn de antwoorden verdwenen. Al die antwoorden waren een 
geweldige berg afval. Het had allemaal niets te betekenen. Je droeg alleen maar een 
last op je hoofd.  
 
De geest is als een ezel, die je op je schouders draagt. Als ik naar jullie kijk, dan zie 
ik een geweldige ezel, een complexe ezel, die je op je schouders draagt, en de grote 
kop van de ezel rust op jouw kleine hoofd, en zo ga je door het leven.  
  
Hoe betreurenswaardig is de toestand waarin je verkeert, en nog groter is de treurnis 
omdat je zelf niet in de gaten hebt hoe betreurenswaardig je toestand is. Dat is je 
leven. Je draagt een ezel. Maar wanneer je ontwaakt, dan zet je de ezel op de grond, 
en doordat te doen bundel je alle vragen en antwoorden, en alles dat je hebt 



gelezen, en werpt het van je af. Het is allemaal verdwenen, omdat je bent gaan 
leven.     
  
Als je een glas mangosap drinkt zou je dan vragen; “Waar smaakt dat naar?” 
Wanneer je leeft, zou je dan vragen stellen als; “Wat is het leven, wat is het doel van 
het leven, wat is de betekenis van het leven, wat is God, en wie is God?” Alle dingen 
zijn God. Jij leeft, en als je leeft zijn alle vragen verdwenen. Je bent alleen maar de 
getuige van het leven. Het gebeurt allemaal automatisch. 
 
Alles is vol schoonheid, je speelt prachtig tennis. Je kunt allerlei activiteiten doen. 
Alles is vol van dezelfde pracht, de baan die je hebt, de zaken die je doet, het huis 
dat je hebt, de vrouw die je hebt, de kinderen die je hebt. Maar alles is toch weer 
anders omdat de geest niet meer tussenbeide komt.  
 
Je leeft in het Paradijs, in een echt Paradijs. Dus je kunt je afvragen wie je dan bent. 
Wie is Deepak, wie is het die niet zijn gedachten heeft, die niet zijn lichaam is, die 
niet zijn geest is? De arme Deepak, die alles verloren heeft. Hij is totaal verpauperd, 
Niets is meer van hem. Wie is hij dan nog?   
  
De arme Deepak heeft zijn gedachten verloren. Hij heeft zijn geest verloren en ook 
zijn lichaam. Hij is overal de controle over verloren. Alles gaat bij hem volledig 
automatisch. Maar nu kun je zeggen; “Deepak is getuige van zijn gedachten, Deepak 
is getuige van zijn geest”.   
  
Nu Deepak is vertrokken, is het concept “Deepak” vertrokken, omdat hij alles 
verloren heeft. Hij kan geen enkele claim leggen op iets dat van hem is. Maar hij is 
getuige van alles. Daarom is Deepak “Het Bestaan” geworden, of wel “Sat” Dan is 
Deepak in staat om Dat te ervaren. Daarom is voor hem nodig dat hij “Bewustzijn” is 
geworden 
  
Op de eerste plaats is hij “Bestaan” geworden. Hij is dus “Sat”. Hij is het “Bestaan”, 
niet de kleine Deepak, maar het “Bestaan”. Hij is nu in staat om een boom te ervaren, 
en als het blad beweegt, dan beweegt het hele universum voor hem. Daardoor is er 
een golf van opwinding in hem. Hij is “Chit”. Er is geen precieze vertaling voor dat 
woord in het Engels. Het is Bewustzijn, Intelligentie.  
  
Hij is Chit. Hij is in staat om waar te nemen. Nu is in hem de intelligentie aanwezig 
om waar te nemen. Hij is niets anders dan Vreugde, niets anders dan Ananada. Hij is 
niets anders dan Sat Chit Ananda.  
  
Wie is Deepak? Hij is Bestaan, Bewustzijn, gelukzaligheid, als we zijn toestand met 
Nederlandse woorden beschrijven. De meer exacte woorden zijn Sat Chit Ananda, 
Als we zijn toestand beschrijven met het woord Brahman, dan heeft die toestand 
geen kwaliteiten. Brahman met kwaliteiten wordt Parabrahma genoemd (wanneer 
Brahman zich uitdrukt in de schepping)  
 
Hij is alleen maar Sat Chit Ananada Parabrahma. De oude Deepak is vertrokken, hij 
is dood, hij is weg, hij is opgelost. Dat was de Deepak die zich met zijn gedachten 
identificeerde, met zijn geest en met zijn lichaam. Hij is weg. De oude Deepak is 
vertrokken, en wat nu aanwezig is, is Sat Chit Ananda Parabrahma.  



 
Hij is alleen maar getuige van alles. Hij ervaart alles, hij is gelukzaligheid. Hij leeft in 
het NU. Hij is God. Hij is Amma/Bhagavan, hij is God zelf. Dat is alles, Alle 
toestanden zijn voorbij. Wanneer hij God geworden is, zou hij dan vragen; “Is er een 
God, wie is God, en wat is God?” 
  
Toen Christus God aanbad, sprak hij over; “Zijn Vader in de Hemel”. Maar wat zei 
Christus later? “De Vader en ik zijn EEN”.  
 . 
Welke God je ook aanbidt, je kunt God zien zowel binnen als buiten je. Dat is alleen 
in de beginfase. Maar als je meer groeit, dan ontstaat er de vreemde paradox, dat 
welke God je ook aanbidt, je die God wordt. Dat is de paradox van dit Universum, en 
iedere mysticus zal dit op zijn mystieke reis ontdekken. Alleen de taal waarin de 
ervaring wordt uitgedrukt verschild.  
 
Nu ga ik naar het programmeren, en daarna moeten jullie 49 minuten herhalen wat ik 
zeg. Nu beginnen de Mukthi Lessen. Nadat ik een les heb gegeven, kunnen jullie 
hem herhalen.  
  
Gedachten zijn niet van mij. 
De geest is niet van mij. 
Het lichaam is niet van mij. 
Alles dingen gebeuren automatisch. 
Er is denken, maar geen denker. 
Er is kijken, maar geen kijker.  
Er is luisteren, maar geen luisteraar. 
Er is doen, maar geen doener. 
Er is al helemaal geen persoon.  
  
Nu gaan we naar het hoofdbestanddeel van het Mukthi Proces. Ik zal de Mukthi 
Mantra drie maal herhalen, en daarna moeten jullie hem gedurende 49 minuten non-
stop zeggen. Het geheim is dat jullie allemaal moeten spreken als met één stem, 
zonder onderbreking.   
  
Wat er gebeurt; is dat er verandering in de hersenen zullen optreden. Dat komt 
omdat de Mukthi Mantra het onbewuste binnenkomt, en het onbewuste wordt bewust 
van de Mukthi Mantra. Dan neem de Diksha het over, en brengt heel fysieke 
veranderingen aan in de hersenen, waardoor je een Mukthas  zult worden. 
 
Hoe zul je weten dat je een Mukthas bent geworden? Er zijn vele manieren waarop je 
dat te weten kunt komen, maar ik zal je een eenvoudig voorbeeld geven. 
 
Laten we er vanuit gaan dat er een echtpaar is. Ze zullen de komende twee uur naar 
huis reizen, en de man beledigt zijn vrouw, of de vrouw beledigt haar man. Normaal 
gesproken duurt de pijn enkele dagen of weken, of zelfs maanden. Dan zul je 
ervaren dat de pijn op eigen kracht na 31 minuten verdwenen is, zonder dat je er iets 
voor hoeft te doen. De pijn verdwijnt gewoon.  
 
Als je wilt doorgaan met de Sadhana de volgende dagen en weken, dan kun je naar 
huis gaan en dit proces thuis doen. Je zult dan merken dat de tijd waarin de pijn 



heelt, heel snel terugloopt naar 25 minuten, 20, 10, en eventueel naar 5 minuten. 
Geen gevoel van gekwetst zijn, geen pijn, geen lijden duurt langer dan 5 minuten. 
Dan is het zomaar verdwenen.  
 
Om die vijf minuten te bereiken gaat erg gemakkelijk. Daarna loopt de tijd terug tot 4, 
3, 2, en 1 minuut. Dat is een beetje moeilijker. En dan van 1 naar 0 minuten, dat is 
het moeilijkste deel. Als je over de passie beschikt om een Sampuma Jivanmukthas 
te worden, iemand die volledig ontwaakt is, dan kun je in de volgende maanden die 
tijd terugbrengen tot nul.  
 
Wanneer je nul minuten bereikt, dan sluit je je natuurlijk aan bij de grote verlichte 
meesters. De meerderheid van jullie zullen de vijf minutengrens de komende weken 
of dagen bereiken. Wat gebeurt er dan? De hele atmosfeer in het gezin zal 
veranderen. Relaties tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen jou 
en je schoonfamilie, je verwanten, je vrienden en met wie dan ook zal veranderen.  
  
Als consequentie van deze veranderingen in je omgeving, zul je spoedig merken dat 
in de buitenwereld je financiële problemen de neiging hebben te verdwijnen. Je 
gezondheidsproblemen hebben de neiging te verdwijnen. De problemen op zakelijk 
gebied zullen de neiging hebben te verdwijnen tezamen met andere problemen. Dat 
komt door de simpele reden dat de emotionele lading, het lijden en de pijn, die in 
eerste instantie de oorzaak waren van deze problemen, zich oplossen.    
  
De komende jaren zullen erg moeilijk worden. Maar als je een Mukthas wordt, dan 
zul je in staat zijn op een moeiteloze wijze met deze moeilijke tijd om te gaan.   
 
Ik zal nu de Mukthi Mantra drie keer herhalen, waarna jullie kunnen beginnen met het 
nazeggen. Ik zal gedurende een minuut of twee op het scherm zichtbaar zijn. Daarna 
zal ik van het scherm verdwijnen, maar Amma en ik zullen al die tijd mediteren, en op 
jullie gefocust zijn. Na 49 minuten zullen Amma en ik terugkomen, en jullie Nayana 
Diksha geven, Daarna moet je volledig ontwaken.   
 
Ik ben Bestaan, Bewustzijn, Gelukzaligheid.  
   
                                             *******************  
Hieronder staan de zinnetjes die verschenen onder in het beeld, terwijl Bhagavan 
zichbaar was.  
  

1. Ieder leren is afleren.  
 
2.   Een waarheid die niet jouw waarheid is, blijft onwaar. 
 
3. Daar waar een keuzemogelijkheid is, bestaat geen vrijheid.  

 
4. Er zijn geen gezichtspunten, alleen punten om te bezien.  
 
5. Alle dingen verschijnen en verdwijnen door de samenloop van oorzaken en 
omstandigheden. Niets staat volledig op zichzelf. Alles staat in relatie tot alle 
andere dingen 



 
6.   Liefde is de essentie van het Universum 
 
7.   Je wordt wat je ervaart.  
 
8.   Lijden is geworteld in de waarneming, en niet in het feit. 
 
9.   Niet alle problemen kunnen worden opgelost. Sommigen moeten oplossen. 
 
10. Echte genegenheid ontstaat door geroerd te worden 
 
11. Perfectie is niet een concept, het is het zien van perfectie in alle dingen.  
 
12. Hoe jij de wereld ervaart, is van jou afhankelijk.  
 
13. Geluk is niet afhankelijk van de uiterlijke wereld, het is afhankelijk van hoe jij    
de werkelijkheid ervaart.  
 
14. Wanneer jij inpikt wat niet van jou is, dan verlies je wat van jou is.  
 
15. God is daar waar alle tegenstellingen samengaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bhagavan’s Webcast van 27 juni 2010 
  
Deze en de volgende week is het programma hetzelfde als de voorgaande weken. 
Daarna zal het progamma totaal anders zijn. De richting zal veranderd worden.  
  
We zullen in diepere staten van bewustzijn duiken. We zullen gaan in de richting van 
het ontdekken van God, van Godrealisatie en één worden met God.   
  
We zullen nu het proces beginnen. We zullen onze handen in Pranakrya 3 houden, 
met de wijsvinger tegen de basis van de duim, met de handen rustend op het midden 
van de dijbenen. Ik zal de lessen zeven keer herhalen, maar de belangrijkste mantra 
zal deze keer anders zijn.  
  
Laten we beginnen: 
  
Gedachten zijn niet van mij. 
  
De geest is niet van mij. 
  
Dit lichaam is niet van mij. 
  
Alle dingen gebeuren automatisch. 
  
Er is denken, maar geen denker.  
  
Er is kijken, maar geen kijker.  
 
Er is luisteren, maar geen luisteraar. 
  
Er is niemand aanwezig. 
  
Ik ben Bestaan, Bewustzijn, Gelukzaligheid.  
  
De wereld is mijn familie.  
 
Nu gaan we over naar het dansgedeelte, en we zeggen daarbij: “Ik ben Liefde”. Ik 
ben na 49 minuten weer bij jullie terug om je Oogdiksha te geven. 
  
 



Bhagavan’s Les: Hoe schep je een visie. 
  
Zie video via: http://www.youtube.com/user/WorldOnenessTV#p/a/u/0/h7d3Wt20DgY 
  
Als je niet weet wat je missie is het leven is, dan moet je stil blijven staan bij het feit 
dat je niet weet wat je missie in het leven is Je moet niet proberen je geest te 
gebruiken om te ontdekken  wat je missie is, omdat de geest je op dat gebied niet 
kan helpen. Het is belangrijk om je innerlijke integriteit te volgen. Dat betekent; 
“Neem de geest waar, en zie wat er in de geest omgaat”.  

Probeer dieper en dieper door te dringen wanneer innerlijke integriteit je meer en 
meer dingen gaat openbaren ten aanzien van jezelf, terwijl je tevens bij het feit blijft 
dat je niet weet wat je missie in het leven is.  

Blijf alleen maar een antwoord verwachten. Probeer niet een antwoord te scheppen, 
maar wacht alleen maar af tot er een antwoord komt, en blijf bij het feit dat je je 
missie niet kent.  

Als je innerlijk integriteit blijft beoefenen, misschien gedurende twee, drie dagen, of 
vijf dagen, dan ervaar je in zes maanden heel duidelijk wat je missie in het leven is, 
en wanneer het duidelijk voor je is geworden, dan begint ook automatisch de 
vervulling van je inzicht.  

Bhagavan’s les: Hoe juist te handelen 

Zie video via:: http://www.youtube.com/user/WorldOnenessTV#p/a/u/2/lZDvlrRsOpE 
  
Vraag: Bhagavan; soms kom ik in situaties terecht waarin het voor mij moeilijk 
is om te besluiten wat juist handelen is. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn 
handelen altijd juist en goed is? 
  
Bhagavan: Bij Oneness spreken we niet over juist of onjuist handelen, over goed of 
slecht handelen. We spreken alleen over perfect handelen.  
 . 
Als je de aandacht naar binnen keert, en zie wat daar plaats vindt, dan krijg je het 
antwoord, Dat antwoord kan heel gewelddadig zijn, Je kunt iemand hard raken, je 
kunt iemand uitschelden, of je neemt alleen maar waar wat er aan je gegeven wordt.  
  
Je kunt je gedrag op geen enkele wijze voorspellen. Voorspelbaar gedrag is iets dat 
uit de geest komt, en daar spreken we hier niet over. We preken geen 
geweldloosheid of dat soort van gedrag. Waar we slechts over spreken is; “Perfect 
gedrag” dat na je gedragingen geen zorgen meebrengt, dan wel je pijn bezorgt. 
Normaliter bezorgt zulk een gedrag zelfs geen pijn aan de ander, maar dit als een 
terzijde.  
  
Waar we het over hebben is; dat je naar binnen moet gaan, en de respons moet 
waarnemen die naar boven komt. We spreken in dit geval niet over een reactie.  
  
Wat er komt is onvoorspelbaar. Daarom geef ik vaak het voorbeeld van een slang die 
een kikker verslindt. Soms zal je het voor de slang opnemen die de kikker verslindt. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103523665659&s=707&e=001-3_bqrlSWri0rhonHX6E4Lw4N1xspJIU-DEBOaiPJMi4LR0DAn1-vuSFqs8i4Ml82G5yd4LarMk5lX4WuyMgf5_G-NIlOrqnxeVOf9IwqJaOKC0JmakS0DkXUxaNrwdz4-LSf4ylIJLaLPdD5RLqvzraLXnPuXqFz3WJ_I7ILDzvRQwbkR0-hQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103523665659&s=707&e=001-3_bqrlSWrhC-XOg4EObOK7bUub3HF88qGsoBYZEouJaj1ZxInlWJbMFr0c9kFGZ9HE1ymwLd-pedwUBZ0cTmOJQ7PTi8ScT6FD8A3mBTXJty8htOZ0u5RDm5shPViQ75fVzmQ3jiI_7NjWe-vjij2Vx0qbsZBlS4fdVlddGly_yk6bMp2XqMA==


Op een andere keer zal je de kikker redden door hem voor de bek van de slang weg 
te halen, waardoor de slang sterft van honger.  
  
Op weer een andere keer zul je misschien doorlopen, zonder je met probleem bezig 
te houden. Hoe je zult reageren is onvoorspelbaar. Als je voortdurend in contact met 
jezelf staat, of als je een ontwaakt persoon bent, dan is je handelen onvoorspelbaar. 
Maar hoe je ook handelt, het is voor jou perfect. Je blijft niet in het verleden van het 
voorval hangen, en je denkt er niet meer aan. 
  
Ik ken voorbeelden van mensen die in een hoge staat van bewustzijn zijn, die 
mensen uit het publiek naar zich toeriepen, om hen publiekelijk een draai om de oren 
te geven. Dat was omdat sommige jonge mensen tijdens serieuze gesprekken aan 
het giechelen waren. De mensen waarom het gaat, vroegen die jonge mensen op het 
toneel te komen waarna ze een paar klinkende opdoffers kregen, terwijl een enorme 
menigte toekeek. Het gedrag van de twee jonge mensen was veranderd, en zij 
waren van het voorval niet onderste boven. Zij waren niet boos. De toeschouwers 
waren zeer tevreden met de klappen, en de twee jonge mensen waren heel blij dat 
iemand ze op het toneel had gehaald om ze een pak rammel te geven. 
  
Dat was een handelen dat opkwam in een ontwaakt bewustzijn. Niemand anders zou 
het wagen om die twee op het podium te roepen om ze klappen te geven, omdat dit 
voor allerlei moeilijkheden zou kunnen zorgen. Maar een mens in de toestand van 
verlichting voelde dat hij die twee bij zich moest roepen om dat te doen. Het 
gebeurde zoals het ging, en iedereen was tevreden. Dat is een voorbeeld van 
onvoorspelbaar gedrag. Dit is niet een voorbeeld van ergens diep over nadenken, en 
het dan doen.  
  
We zeggen niet dat je ze luid moet toespreken, dan wel dat je je rustig moet houden. 
Er is geen norm voor aan te geven. Het hangt er van af. Je gaat alleen maar naar 
binnen om te zien wat daar gebeurt, en dan komt je respons op de situatie. Dat is wat 
we handelen noemen. 
  
Wanneer je plannetjes bedenkt over hoe te handelen, of je moet knokken, of dat je 
jezelf beheersen moet, dat noemen we activiteit. Zoiets komt vanuit de geest, 
wanneer de geest aan het plannen is. Het is afwegen van “De vóórs en tegens”, wat 
goed voor je is, of wat misschien niet, 
 
We wijzen dat niet af, maar we noemen het activiteit, dat is alles. Het kan verdere 
problemen voor je inhouden, we weten het niet.  
 
Het gedrag dat ontstaan vanuit integriteit kan ook problemen voor je inhouden. Ook 
dat weten we niet. Maar wanneer dat achteraf zou blijken, dan nog ben je volledig in 
vrede met jezelf. Je hebt geen enkel probleem met jezelf. Je kunt rustig blijven zitten 
in volkomen stilte, of opstaan en vechten met de ander. Niemand weet het. Wanneer 
we over perfect handelen spreken, dan noemen we dat handelen, of we noemen het 
een respons. Alle andere dingen duiden we aan met de woorden reactie of activiteit.  
 



Bhagavan over: Vergelijken. (Het vergelijken van jezelf met anderen) 
 
Kijk ook naar de video op:  
http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-comparison 
  
Het maken van vergelijkingen is geworteld in het niet accepteren van je leven, van je 
ouders, van je lichaam, van je mogelijkheden, van je gedachten en emoties.   
  
Door weerstand te bieden aan de feiten, en te proberen anders te zijn dan je bent, 
lijdt je aan destructieve emoties zoals woede, jaloezie, haat, en frustratie. Dit alles 
leidt dan weer tot het falen van intelligentie.  
 
Alle problemen ontstaan door het falen van intelligentie. Acceptatie zal leiden naar 
bevrijding, maar hoe komt men tot acceptatie? Het gaat daarbij niet om het begrijpen, 
het verklaren of rechtvaardigen van een situatie, maar om het ervaren van de pijn die 
achter de feiten verscholen gaat 
  
Als je de niet opgeloste emoties ervaart die zijn verbonden met een situatie, dan lost 
alle weerstand op, en omhels je op een natuurlijke wijze de feiten.  
Deze innerlijke acceptatie leidt tot ontwaken van intelligentie en het 
minderwaardigheidscomplex zal op een natuurlijke wijze verdwijnen 
  
Om te overwegen 
 
1. Op basis van wat vergelijk je jezelf met anderen? 
2. Lijd je aan een minderwaardigheids- of aan een meerderwaardigheidscomplex? 
3. Wat zijn je dwangmatige reacties? 
 
Omhels een gebed in je hart dat zegt dat je gezegend moet worden met innerlijke 
acceptatie.  
. 
Bhagavan over: Vrije wil of de wil van God. 
 
Kijk ook naar de video op: 
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/1/TLhpynPBzeg 
  
Vraag: Bhagavan, gebeuren de dingen in overeenstemming met onze wil, of in 
overeenstemming met de wil van God?  
 
Bhagavan: De waarheid is een verhaal dat is opgebouwd in verschillende lagen. Als 
je er naar kijkt vanaf de begane grond dan ziet het er anders uit dan wanneer je het 
beziet vanaf de 94e étage. 
 
Het ervaren van de werkelijkheid berust op het bewustzijnsniveau dat iemand heeft. 
Voor iemand die ontwaakt is en in Godbewustzijn leeft, bestaat alleen maar de 
aanwezigheid van God. Ieder besluit is Goddelijk, het maken van een besluit is 
Goddelijk. In dit geval zal de vraag naar een vrije wil niet eens opkomen. 
 
Iemand met een gewone staat van bewustzijn zit vast in drie illusies; de illusie van 
het “IK”, de illusie van afgescheidenheid, en de illusie van vrijheid. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103555835043&s=707&e=0014ELUuoiLI-rpwwMHRdKAXD3Mhtj_pPDHd0zfe-Or1OuKh1qEt-rEPSN5Cf5dOiakoyrhVUGQP2sYncOwPfqfuaq28VEZR_Y3H3zRbmE230ZbNkRHq-XieNsyoAu1qsIO4MGLHrCP-fQPQvQnoUPrmP-uJrgbBCXTOoi9jj_Mj2A=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103555835043&s=707&e=0014ELUuoiLI-pGFeKs364dzw5KvQqb8go9w3ttsNd1RPyUgTIO75YIWGHXM5Jve1DVKyXb77Wqqcrfse3YtaY-JLlCLhEvYp8c4ePuxwxkfFtds1lXYsxeX67hRz0mr4vlynOU8MJrdBzuFZJlGnGCrysLiGOkOdxHjwc3ma4RnOVqw9zKlGhH3Q==


 
Gevangen in die illusies ervaart men de dualiteit tussen het ik en het niet-ik, tussen 
de mens en God, en tussen vrije wil en de wil van God.  
 
Deze gevangenschap in de illusie van een afgescheiden IK kan leiden tot velerlei 
reacties in een gegeven situatie. Wanneer de dingen verlopen zoals men had 
gehoopt, dan geloven mensen dat dit komt door hun handelen, en door hun vrije wil. 
Wanneer de dingen gaan zoals ze niet willen, dan geven ze dikwijls de schuld aan de 
wil van God. 
 
Deze mensen zien dus zowel de vrije wil, als de wil van God werkzaam in het leven. 
Het percentage “Vrije wil” varieert van persoon tot persoon 
 
Dan zijn er nog mensen die menen dat er een keuze is, omdat men kan aanleren 
invloed uit te oefenen, en dat men de richting van het leven kan ombuigen naar eigen 
smaak. Voor hen is de wil van God een illusie. 
 
Op momenten waarop het leven je uit de handen glipt, zijn er mensen die weigeren 
om mee te gaan met de stroom van het leven, en anderen en God de schuld geven 
van wat er gebeurt. Zij hebben gewoonlijk de neiging om de moed op te geven, 
compromissen te sluiten, of de depressie in te gaan.  
 
Het Universum is onvoorspelbaar, omdat het Universum een levend iets is, dan 
verandert van moment tot moment.  
 
Wanneer je inziet dat de controle over het leven niet in jouw handen ligt, dan is het 
wijs om je over te geven aan God met de acceptatie van wat je overkomt. 
 
 
Bhagavan„s les over: Het loskoppelen van de geest. 
 
Kijk ook naar de video op: 
http://www.worldonenesscommunity.com/video/declutchment-from-the-mind 
  
Vraag: Ik verkeer in een prachtige staat van bewustzijn, maar soms is de geest 
aan het oordelen en aan het commentaar geven op die toestand, maar mijn 
bewustzijnstoestand blijft gehandhaafd. Zal de geest compleet verdwijnen na 
de toestand van verlichting? 
  
Bhagavan: De geest zal niet verdwijnen, maar de geest verkeert in een 
losgekoppelde toestand. Hij ligt opgeslagen in de koelkast, en wanneer je hem nodig 
hebt, zal hij je komen helpen.   
Er kunnen zich situaties voordoen dat je de geest nodig hebt, en dan zal hij er zijn 
om je te helpen. Op het moment dat het niet meer nodig is, zal hij weer verdwijnen. 
Als je bij voorbeeld aan het lunchen of aan het dineren bent, wat is dan de noodzaak 
voor de geest om actief te zijn?   
  
Je moet gefocust kunnen zijn op je lunch, of op je diner, en er van genieten door te 
ervaren dat je eet. Op dat moment is er geen werk aan de winkel voor de geest, om 
te kletsen over het verleden of de toekomst op het moment van het “Nu”. Voor de 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103555835043&s=707&e=0014ELUuoiLI-oNbDEWqDoEot3ryaY4gE0YvqFL9VSejZH_lK0-nu8QgBF0kfYoYFDpA6Lq7DQyjTYL333ywc2nCubTbtBKhoFZTkTSjFWThI6cmKyl8Vth1n36xj_f5cS6KNZnrGGTPvHLzTQFRU1a7Wpcuj_XnTqCy2eRE_AwMlZwoFIby53VvQ==


geest is er niets te doen. Op dat moment is hij losgekoppeld en in de koelkast 
opgeborgen.  
  
Maar laten we aannemen dat je hem op een bepaald moment weer nodig hebt, dan 
moet hij je op je wenken bedienen. De geest is niet meer jouw meester die van je 
leven en je bewustzijn gebruik maakt om te overleven. Nu ben “JIJ” de meester. Je 
kunt van de geest gebruik maken op ieder moment dat dit nodig is.  
  
De rollen zijn omgekeerd. Het is dus niet zo dat de geest is verdwenen. De geest is 
miljoenen jaren oud, en hij is bruikbaar. Hij heeft zijn eigen plaats. Hij moet aanwezig 
zijn wanneer het nodig is.  

 
Bhagavan over: Wat gebeurt er als we niet in balans zijn? 
 
Kijk ook naar video op: 
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/0/urdFBGLcg3E 
  
Vraag: Bhagavan, wat gebeurt er gewoonlijk als we niet in balans zijn? Is er 
een techniek die ons kan helpen? 
  
Antwoord: Negatieve emoties ontstaan voornamelijk door een gebrek aan innerlijke 
integriteit. Wanneer we weglopen voor onszelf, wanneer we niet in staat zijn de 
confrontatie aan te gaan met de dingen die in ons gebeuren. We proberen bepaalde 
dingen voor onszelf verborgen te houden, en dat leidt dan weer tot negatieve 
gedachten.  
  
De manier waarop je deze negatieve gedachten kunt ervaren, is door het proces 
gade te slaan waarop we dingen benoemen. Als je stopt met het proces van de 
dingen te benoemen, dan ben je onmiddellijk bevrijd van alle negativiteit.  
  
Het probleem ontstaat door het benoemen van de dingen. 
  
Veronderstel dat een kind naar een boom kijkt. Het kind zal het geen boom noemen. 
Het zal niet zeggen; “Dit is een boom waar kokosnoten aan groeien, of dit is een 
appelboom, of iets anders”. Het kind ervaart alleen maar de boom. 
  
Het probleem van volwassenen is dat ze de boom een naam geven. Als je de boom 
een naam geeft met een negatieve gedachte daaraan gekoppeld, dan zit je volledig 
in de problemen. Maar als je stopt de dingen een naam te geven, dan is het een 
gedachte zoals er zoveel gedachten zijn. Er is geen verschil tussen een positieve 
gedachte en een negatieve gedachte, behalve dan de benoeming van; “Dit is een 
positieve gedachte en dit is een negatieve gedachte”.  
 
Als je het proces van benoemen in jezelf gade slaat, dan stopt het benoemen van de 
dingen op een gegeven moment. Wanneer het benoemen stopt, dan zijn er geen 
problemen meer. 
 
Probeer het uit, en kijk wat er gebeurt.  
  
Bhagavan over: Echtelijke relaties 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103555835043&s=707&e=0014ELUuoiLI-q5SBCGlgKClkkoQvPuYkVVWwZeoeoLvur4XU5L9lCh8ktWTnoKy9o3Oy79-GZQGVS-yysUtk1832nK7AQ7Bq-cxNZA7UuXEH264jcWBhLK5BsCHtCFYBKJYuRJ53oLQDTSCwE6J6N-knP6QQayN6ouw-8DptpdyVbdJXQJ5PjdgQ==


 
Kijk ook naar video op:  
http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-marital 
  
Een conflictvrije relatie, of wel een perfecte relatie, bestaat in de werkelijkheid niet. 
Het leven is een dynamisch krachtenveld, en bied aan ieder van ons een grote 
variatie aan ervaringen.  
  
Een ideale situatie waarin je nooit bekvecht, ruzie maakt of kwaad wordt, of waarin je 
alleen maar liefde en aanhankelijkheid betoont, bestaat alleen maar in je verbeelding 
  
Een harmonische relatie is het toonbeeld van een situatie waarin je de ander zichzelf 
kan laten zijn, en dat is alleen mogelijk wanneer de bewust bent van de nutteloosheid 
om te proberen elkaar te begrijpen.  
  
Jouw inzichten en ideeën mogen dan wel voor jou heel helder zijn, maar de 
verwachting dat jouw partner hetzelfde denkkader zal overnemen schept problemen.  
  
Nooit zullen twee mensen het altijd met elkaar eens zijn. Jouw ervaringskader is het 
resultaat van diverse factoren, zoals het geboorteproces, je kindertijd, het weer, het 
voedsel dat je eet, en hetzelfde is het geval met je partner.  
  
Ieder van jullie is uniek in het benaderen van de dingen, vandaar dat de verwachting 
dat je partner dezelfde inzichten zal hebben als jij, niet erg intelligent is. Als je wakker 
wordt voor die waarheid, dan begin je je partner te ervaren, hetgeen vreugde 
verschaft.  
  
Als bijvoorbeeld je vrouw kwaad is op jou, en je bent werkelijk met haar verbonden 
en ervaart werkelijk haar woede op de manier waarop je geniet van je 
ochtendwandeling, of van een kopje koffie, dan is dat een van de meest vervullende 
momenten van je huwelijksleven.  
  
Deze oefening zal de ander zeker op haar gemak stellen, omdat je niet probeert te 
klagen en haar af te wijzen. Dit is de uiteindelijke de oplossing voor een gezond 
huwelijksleven  
  
Om te overwegen: 
 

1. Kun je de onderwerpen herinneren waarover je met je vrouw of man zat te 
bekvechten? 

2. Iedere keer als je ruzie maakte, en probeerde de opvattingen van je partner te 
veranderen, hoe reageerde hij of zij daarop? 

 



Bhagavan’s webcast van 4 juli 2010 

We zullen nu beginnen. Deze week zal het process net zo plaats vinden als vorige 
week.  
  
Ik wil nu vertellen hoe het proces de volgende week zal verlopen. (11 juli 2010). 
Voordat ik op het scherm verschijn, moeten jullie  Chakra Dhyana hebben gedaan, 
en de 49 minuten durende  Mukthi Mantra  hebben gezegd, die luidt: “Ik ben bestaan, 
bewustzijn, gelukzaligheid”.  

Ik herhaal: “Ik kom op het scherm, en jullie hebben dan al Chakra Dhyana gedaan, 
en de 49 minuten durende Mukthi Mantra: “Ik ben bestaan, bewustzijn, 
gelukzaligheid 
  
Daarna kom ik in beeld, en spreek jullie een tijdje toe. Daarna moeten jullie ervoor 
zorgdragen dat de plek waarin jullie zijn samengekomen pikkedonker is, absoluut 
donker en met zo weinig mogelijk geluid als maar mogelijk is. Dat is voor de 
volgende week, en de volgende week is dus niet nu. De ruimte moet absoluut donker 
zijn, en absoluut zonder geluid. Zo veel als dit maar mogelijk is.  

Dit duurt ongeveer veertien minuten, en de ruimte zal worden gevuld met de 
aanwezigheid van de Presence (God). Je moet als het ware ondergedompeld 
worden in de Presence om de volgende stap te kunnen maken. Het is heel belangrijk 
dat je dit in het pikkedonker doet, en in absolute stilte.  

Wij zullen eveneens werken vanuit een vergelijkbare plaats, hier in de tempel, een 
plaats die we de “Heilige Ruimte” noemen, en de plaats waar jullie verblijven, zal ook 
een “Heilige Ruimte” worden en je zult worden ondergedompeld in de Presence, een 
heel levendige Presence. We gaan er van uit dat we genoeg voorbereidend werk 
hebben gedaan, zodat we nu kunnen overgaan naar de volgende fase.  

Nu gaan we de zinnetjes van de vorige week weer herhalen. Ik zal jullie de les 
voorzeggen, en jullie moeten hem zeven maal herhalen. Daarna moeten jullie de 
Mukthi Mantra gedurende 49 minuten herhalen.   

1.   Gedachten zijn niet van mij. 

2.   De geest is niet van mij. 

3.   Dit lichaam is niet van mij. 

4.   Alle dingen gebeuren automatisch. 

5.   Er is denken, maar geen denker. 

6.   Er is zien, maar geen ziener. 

7.   Er is luisteren, maar geen luisteraar. 

8.   Er is doen, maar geen doener. 

9.   Er is helemaal geen persoon aanwezig. 

10. Ik ben liefde. 



11. Ik ben Bestaan, Bewustzijn, Gelukzaligheid. 

.De Mukthi Mantra van deze week is;”De hele wereld is familie”. Ik zal hem drie maal 
voorzeggen, en dan zeggen jullie mij na. Ik zal na 49 minuten terug zijn voor de 
Nayana Diksha, de Ogen Diksha. 

12.  De hele wereld is familie, de hele wereld is familie, de hele wereld is familie…… 

 

Overzicht van het proces gedurende de Mukthi Webcast van 11 juli: 

 

1. Je moet beginnen met Chakra Dhyana. Richt je 1 tot 3 minuten op iedere 
Chakra. 

2. Je moet de 11 lessen (zie hieronder) ieder 7 maal herhalen. Daarna 49 
minuten lang, al dansend, de Mukthi Mantra “Ik ben bestaan, bewustzijn, 
Gelukzaligheid” opzeggen. 

3. Sri Bhagavan zal komen om het proces uit te leggen, en om enkele lessen te 
geven. 

4. Je moet gedurende 14 minuten in een pikdonkere ruimte gaan zitten, die 
zoveel als mogelijk geluidsdicht is, ondergedompeld in de Goddelijke 
Aanwezigheid.  

5. Daarna kun je Diksha krijgen via de Paduka’s, of een ander heilig object.  

6. Daarna is het rusten in Shavasana. 

___________________________________________________________________ 

1.   Gedachten zijn niet van mij. 

2.   De geest is niet van mij. 

3.   Dit lichaam is niet van mij. 

4.   Alle dingen gebeuren automatisch. 

5.   Er is denken, maar geen denker. 

6.   Er is zien, maar geen ziener. 

7.   Er is luisteren, maar geen luisteraar. 

8.   Er is doen, maar geen doener. 

9.   Er is helemaal geen persoon aanwezig. 

10. Ik ben liefde. 

11. De hele wereld is familie. 

 



 Mukthi uitzending met Bhagavan van 11 juli 2010. 
 
Een nieuw proces in een donkere ruimte 
 

Namaste. Love you all. Vandaag zullen we een nieuw proces starten, een proces dat 
we al in India doen. Voor de eerste keer doen we dit voor mensen buiten India. Dit 
proces zal de dingen dramatisch doen versnellen. Waar het bij dit proces om gaat is 
je eerste plaats te helpen je bewust te maken dat het Universum levend is, dat het 
bewust is, en dat het volledig bewust is van wat er gaande is. Ik herhaal dat dit 
proces je zal helpen om je bewust te worden dat het Universum levend is, dat het 
bewust is, en dat het volledig bewust is van wat er gaande is. In dit proces worden 
trauma’s en angsten overwonnen met een onwaarschijnlijk hoge snelheid. Dit proces 
is er voor bedoeld om het proces van ontwaken te versnellen, en dichter tot God te 
komen. In de komende weken zal ik meer over God gaan spreken.  

Het proces begint op het moment dat je de donkere ruimte binnen gaat, of je hebt 
misschien de ruimte waar je je nu bevindt al verduisterd. Wat je gaat doen is…je ziet 
me nu via het scherm. In de komende ogenblikken ga ik mijn aanwezigheid 
(Presence) verplaatsen naar waar jullie zijn. Je zult de Presence voelen, en worden 
ondergedompeld in de Presence. De Presence zal voor de rest zorgen. Jullie 
bijdrage bestaat erin om alleen maar gevoelig zijn voor de Presence, dat is alles.    

Het is een heel krachtig proces, maar er is voor jullie geen enkele reden om angstig 
te zijn voor wat dan ook. We zullen in het begin heel zachtjes te werk gaan, en dan 
zullen we intensiveren waarbij grote vreugde en gelukzaligheid zal ontstaan. De 
mensen die de sadhana’s serieus hebben beoefend zullen veel profijt van dit proces 
beleven. Ik adviseer je om tenminste 14 minuten in dit proces te blijven. Je kunt er 
voor een langere tijd in verblijven als je dat wilt. Ik zal het proces van de Presence 
gedurende de volgende uren gaande houden. Je kunt er zo lang in blijven als voor je 
mogelijk is. Het minimum is 14 minuten. Maar als je het niet langer kunt uithouden, 
dan kun je het eerder afbreken. Ik zal nu gauw van het scherm verdwijnen, en jullie 
kunnen je ruimte verduisteren, of verhuizen naar de donkere ruimte, en over enkele 
momenten ben ik bij je. Ik zal bij jullie terug zijn als de Presence. Voor het zover is 
zal ik jullie voor een kort ogenblik Oogdiksha geven…….(Oogdiksha) …… We gaan 
nu gauw beginnen. Love you all. Love you. 



Mukthi uitzending met Bhagavan van 18 juli, 2010 

Proces met de Sacred Space (Heilige Ruimte) 

  

Zie voor een kopie via Word: http://www.box.net/shared/axvg7up3km 
  
Namaste. Love you all. 
  
Het proces dat we op de zondagen doen heeft tot doel om te ontwaken, of om tot 
Godrealisatie te komen, of beiden. Als ontwaken het eerst gebeurt, dan is 
Godrealisatie heel gemakkelijk. Als Godrealisatie gebeurt, dan volgt ontwaken bijna 
onmiddellijk.    
  
We moeten dit proces heel zorgvuldig begrijpen. Er zijn drie dingen bij betrokken; 
intentie, moeite, en genade.  
  
De intentie moet juist zijn. Als je intentie is om een oplossing te vinden voor je 
lichamelijke problemen, dan is dat niet de juiste intentie.  
 
Als je intentie is om een oplossing te vinden voor je psychische problemen, dan is dat 
niet de juiste intentie.  
  
 Als je intentie is om existentieel lijden op te lossen, of wat we ook wel noemen; 
“Spirituele ontevredenheid”, dan is je intentie juist.  
  
Om een juiste intentie te ontwikkelen moet je nadenken over je leven van alle dag 
 . 
We hebben over drie dingen gesproken, intentie, moeite, en genade. We hebben het 
even gehad over “Intentie”, en daarover zal ik de komende weken meer over 
spreken.   
  
Als we het over “Moeite” hebben, moeten we spreken over drie dingen, over de 
adem, over de geest en over Kundalini. De ademhaling heeft invloed op zowel de 
geest, als ook op Kundalini, en de geest beïnvloedt zowel de geest als de 
ademhaling, en Kundalini heeft invloed op zowel de ademhaling als de geest.  
  
We kunnen overal beginnen, zowel met de adem, als met de geest, of met Kundalini, 
maar het normale traditionele proces begint met de adem, gaat verder met de geest, 
en uiteindelijk met Kundalini 
 
Het doel is om Kundalini te doen ontwaken. Zodra Kundalini is ontwaakt, ontstaat er 
een verandering in het bewustzijn, omdat de hersenen een verandering ondergaan. 
Wanneer er een verandering in het bewustzijn optreedt, dan zul je genade 
ontvangen. Het uiteindelijke doel is dus, om genade te ontvangen.  
  
Om van de juiste moeite gebruik te maken, en om genade te ontvangen, gebruiken 
we tien verschillende wegen in combinatie met elkaar. Je zou het ook tien 
verschillende paden kunnen noemen, of tien verschillende vormen van Yoga. Jullie 
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moeten weten dat Yoga betekent: “Je verenigen” het betekent: “Een Pad”, het 
betekent: “Een weg”. 
  
Herinner je de verschillende driedelingen waarover ik heb gesproken namelijk: 
1. Intentie, geest genade. 
2. Adem, geest, Kundalini. 
3. Kundalini, bewustzijn, genade.  
 
Ik heb gezegd dat we verschillende vormen van Yoga zullen gebruiken. Als je 
bijvoorbeeld Chakra Dhyana beoefent, iets dat we moeten doen voor we het 
programma beginnen, dan valt dat onder Kundalini Yoga.  
 
De lessen vallen onder, wat we noemen, Jnana Yoga (de Yoga van Kennis), De 
visualisaties die we zullen beoefenen vallen onder Raja Yoga (de Koninklijke Yoga). 
De relaties met de God die je aanbidt vallen onder Bhakti Yoga (de Yoga van de 
Liefde). Wanneer we de donkere ruimte betreden, of wat we ook wel de Heilige 
Ruimte noemen en mediteren, dan valt dat onder Dhyana Yoga (de Yoga van 
Meditatie, die als zevende stap wordt genoemd in de Sutra‟s van Patanjali). 
  
In het totaal zul je tien verschillende vormen van Yoga beoefenen, iets waarover ik 
de volgende weken zal spreken, en gewoonlijk zal ik wat ik zeg vier keer herhalen, 
zodat we alle vier de tijdzones zullen bereiken.  
 
Vandaag, onder het kopje “Moeite”, gaan we Dhayana Yoga (Yoga van Meditatie) 
beoefenen, zoals we dat de laatste keer deden in de donkere ruimte, die we ook wel 
de Heilige Ruimte noemen.  
 
Moeite bestaat ook uit drie componenten, die we Tamas, Rajas en Sattwa noemen. 
Tamas betekent inertie, in dat geval werken de adem, de geest en Kundalini niet met 
elkaar samen. Je moet je “Wil” er aan toevoegen.  
 
Wanneer je je wil eraan toevoegt, dan wordt het actieve moeite, ofwel Rajas. Daarna 
wordt het moeiteloos. Dat is wanneer er acceptatie, bewustzijn of “Getuige Zijn” in 
het spel is. Dat  noemen we Sattwa 
   
Je moet dus gaan van inertie, via actieve moeite, naar passieve moeite. „Getuige 
zijn” en acceptatie is ook moeite. Het gebruikt ook energie, maar niet zoveel als 
actieve moeite. Daarom noemen we het passieve moeite.   
  
Als we vandaag mediteren in de Heilige Ruimte, moet je zo gemakkelijk mogelijk 
zitten, Het is belangrijk om de rug recht te houden. De boventanden moeten niet de 
ondertanden raken. Je kunt dat nu uitproberen. Als we in de Heilige Ruimte 
mediteren moeten de je boventanden niet je ondertanden raken.  
  
Alhoewel de ruimte compleet verduisterd is, moeten je ogen niet volledige gesloten 
zijn. Ze moeten en heel klein beetje open zijn, juist genoeg om de punt van je neus te 
zien. In werkelijkheid kun je de punt van je neus niet zien, omdat het volledig donker 
is. Maar je ogen moeten een heel klein beetje open zijn om je op de punt van je neus 
te kunnen focussen.  



Zit dus gemakkelijk in welke houding dan ook, als het maar gemakkelijk is en zonder 
te bewegen. In de Heilige Ruimte moet het lichaam zich niet bewegen. De 
boventanden mogen de ondertanden niet raken. De ogen moeten een heel klein 
beetje open zijn, net voldoende om de punt van je neus te zien. De palmen van je 
hand moeten in Pranakriya 3 op het midden van je dijen liggen. (In Pranakriya 3 
raakt de nagel van de wijsvinger het punt waar de duim overgaat in de hand. De 
overige drie vingers blijven gestrekt). 
  
Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, en het zal in de toekomst meer en meer 
complex worden. Maar ik wil het in eerste instantie simpel houden. Langzaam maar 
zeker zal ik het meer ingewikkeld maken.    
 
We zullen ook de intensiteit van de Presence  (de Goddelijke Aanwezige) doen 
toenemen. Ik zal die intensiteit langzaam laten toenemen, en jullie zullen  meer en 
meer voelen dat je wordt ondergedompeld in de Presence.  Dat is het proces, dat 
jullie steeds meer gaan voelen, en aan de andere kant, dat de intensiteit van de 
Presence toeneemt. Alle moeite richt zich op dat punt, daarna gaat alles 
automatisch. Er gaat van alles gebeuren.  
  
Wat jullie ook moeten begrijpen is dat de mensen die mediteren in de Heilige Ruimte, 
direct bijdragen aan het proces van verandering van bewustzijn dat in de wereld 
plaatsvindt.  
  
Als je tezamen mediteert in de hele wereld, en in de Heilige Ruimte, dan zal dat 
invloed uitoefenen op de hele planeet. Het aantal mensen dat nodig is ligt dicht bij de 
70.000, en we hopen dat aantal aan het einde van het jaar te bereiken.  
 
Het zijn de mensen die in de Heilige Ruimte mediteren, die de verandering gaan 
brengen in de groei naar een hoger bewustzijn of ontwaken, om het daarna te 
behouden. Daarna zal het verder uitgroeien tot steeds hogere staten van bewustzijn.    
  
Ik zal er nu mee ophouden, voor het nog ingewikkelder wordt. Beetje bij beetje zal ik 
het meer complex maken, en ik zal het ook vier keer herhalen, op vier verschillende 
zondagen, zodat we alle tijdzones bereiken.  
  
Ik zal jullie nu Nayana Diksha, de Oogdiksha geven, en direct daarna zal ik in de 
donkere ruimte bij je zijn.  
 



Bhagavan: Een les over “Ik gerichte liefde”, over Worden en Zijn. 
 
Video toegang: 
http://www.worldonenesscommunity.com/video/selfbased-love-becoming-vs 
  
De liefde waar jij over spreekt, en waar ik over spreek, zijn heel verschillend. Als je 
zegt; “God is Liefde” dan is dat heel iets anders dan wanneer je zegt; “Ik houd van 
mijn vrouw”. Het is heel anders. 
  
Alles dat de geest naar voren brengt is onderworpen aan bepaalde wetten. De Liefde 
waar ik over spreek is een Liefde die niet ontstaat vanuit de geest. Daarom is deze 
Liefde iets heel anders.  
  
De liefde waar jij over spreekt heeft betrekking op jouw vrouw, jouw zoon, jouw 
dochter. Daarbij is het “Ik” betrokken. Daarom is die liefde onderworpen aan 
bepaalde wetten. Wat zijn deze wetten? 
 
Een heel basale wet is; “Dat je zult vallen door hetzelfde ding als waardoor je 
opstond”. Deze liefde waardoor er een band ontstond, werd sterk en groeide. Dan 
komt er een moment waarop ze gaat verdwijnen en uiteen zal vallen. Dit alles kan 
niet ontsnappen aan deze wet.  
 
Deze speciale liefde, deze speciale aantrekkingskracht zal ophouden bekoorlijk te 
zijn. Deze speciale aantrekkingskracht zal een last worden. Dit moet gebeuren en de 
liefde zal vergaan. 
 
Zoals zaad een boom wordt, en de boom weer zaad. Zoals een boom bloemen geeft 
en in het juiste seizoen fruit voortbrengt, en zoals  de boom weer ten onder gaat, zo 
verlopen alle dingen in een cirkelgang. 
 
Als je door geweld „Het maakt‟ in de wereld, zo zal je door geweld ook weer ten 
onder gaan. Al deze dingen verlopen in een cirkelgang.  
 
Wanneer je wordt aangetrokken tot een vrouw, dan is dat soort aantrekkingkracht 
gekoppeld aan aanhankelijkheid, aan bezit, en maakt gebruik van mensen. Dat is de 
liefde waar jij over spreekt. Ze ontstaat, kent een periode van bloei, en gaat dan op 
een natuurlijke wijze weer ten onder.  
 
Dit alles is perfect, en ik zie er op geen enkele wijze iets van kwaad in. Als je die 
andere soort van Liefde ontdekt, die Liefde waar wij over spreken, dan ontdek je dat 
die Liefde eeuwigdurend is. Die liefde is niet gebonden aan een cirkelgang omdat Ze 
niet geworteld is in het “Ik”. 
 
Wat zijn wortels vindt in het “Ik” zal een cirkelgang doorlopen. Het Yin-Yang principe 
zal er zorg voor dragen. Het zal steeds maar weer in de rondte gaan.  
 
Het is daarom dat mensen bij me komen en me vertellen; “We waren voorheen 
verliefd op elkaar, en nu geven we niet meer om de ander”. Ik vraag dan alleen maar; 
“Hoeveel jaren waren jullie verliefd, twee jaar, vier jaar, zeven jaar? “Wat kunnen we 
er aan doen om het niet voorbij te laten zijn?” 
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Het is niet verwonderlijk. Natuurlijk kunnen we iets doen om de schade onder 
controle te krijgen. Maar de liefde is weg, de charme is verdwenen. Tenzij je heel 
volwassen bent geworden, kun je de partner op een andere wijze zien.  
 
Je moet andere redenen vinden waardoor je de ander aantrekkelijk vindt. Je moet 
nieuwe dingen in de ander zien te vinden, dan krijg je een nieuw levenscontract. 
 
Maar de oude dingen zijn vetrokken. De oude dingen moeten gaan. De geest heeft 
er gebruik van gemaakt, en wanneer de geest er gebruik van heeft gemaakt, dan is 
het niet interessant meer. De geest laat het vallen.  
 
De geest heeft continu een staat van “Worden” nodig, steeds maar weer nieuwe 
uitdagingen. Alleen op die manier kan ze overleven. Dat is de aard van de geest, en 
die aard is de laatste twee miljoen jaar niet veranderd. De geest is precies hetzelfde 
gebleven. Steeds maar weer in het proces van “Worden” zitten is haar aard.  
 
Als we over “Zijn” spreken, is dat iets totaal anders. Je zit nu gevangen in het proces 
van “Steeds maar meer worden”, steeds maar weer worden, worden, en worden.  
 
Je moet dat echt zien te veranderen. Nu houd je van je vrouw omdat ze jong en mooi 
is. Nu houd je van haar omdat ze wijs is. Je houdt nu van haar omdat ze geld heeft. 
Je houdt nu van haar omdat ze alles voor je doet.  
 
Je moet op een intelligente manier veranderen, of je moet naar enkele wijze mensen 
gaan, zoals onze dasa‟s, die niet getrouwd zijn maar van al deze dingen weten, en 
zeker enig herstelwerk kunnen verrichten. Dat is de manier waarop je met de situatie 
moet omgaan.  
 
Veel mensen leren met deze dingen omgaan. Het komt op een natuurlijke manier tot 
hen. Als dat niet gebeurt, dan heb je hulp nodig.  
 
  
                                                      ----------------- 

 

Bhagavan over angst 
 
video toegang: http://www.youtube.com/watch?v=TX9KtSV7pNA 
  
Vraag: Ik ben moedig aan de oppervlakte, maar diep van binnen zit ik vol 
angsten die ik niet begrijp. Ik ben zelfs bang om de waarheid te zoeken. Ik ben 
bang om iets nieuws te beginnen, of om iets op te geven 
 
Antwoord: De kern van je wezen is angst. Wat diep van binnen zit, is alleen maar 
angst, de angst om dit te verliezen, de angst om dat te verliezen, de angst om te 
falen, of een of andere zorg ergens voor. 
  
Het object van je angst kan veranderen. Neanderthalers hadden zo hun eigen 
redenen om ergens bang voor te zijn. Mensen in de Oudheid hadden zo hun redenen 
om ergens bang voor te zijn, en ook de mensen in de Middeleeuwen. De moderne 
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mensen hebben ook zo hun angsten, bijvoorbeeld voor een crash op de 
effectenbeurs, of dat hun man of vrouw bij hen wegloopt.  
 
Je hebt dus allerlei angsten, en angsten zijn er altijd geweest, door de hele 
menselijke geschiedenis. Zolang JIJ bestaat, zullen er angsten zijn. Er mag in feite 
niet vanuit worden gegaan dat JIJ bestaat, JIJ bent alleen maar een illusie, en ieder 
moment is er een strijd gaande om te overleven. 
 
Zolang er steeds maar weer mentale beelden zijn, zul je weerhouden worden de 
overstap te maken. Als het brein stopt met het maken van die mentale beelden, dan 
zul JIJ verdwenen zijn, en Moeder Natuur tracht dit mogelijk te maken. God tracht dit 
mogelijk te maken.  
   
 Maar jij biedt daar weerstand aan, omdat je bang bent om te vertrekken. Jij bent 
angstig, jij denkt dat het verschrikkelijk is om te verdwijnen. Wat je echter niet in de 
gaten hebt is dat als je vertrokken bent, dat de grootste vreugde is die je je kunt 
bedenken 
 
Maar jij biedt daar weerstand aan. Ik heb zoveel mensen om mij heen die niet 
bestaan, die vertrokken zijn. Ze leven 24 uur per dag in vreugde. Niets kan hen meer 
raken. Zolang JIJ bestaat zul je lijden. Wat je echt bent kan niet lijden. JIJ staat gelijk 
aan lijden. Als JIJ er bent, dan is er lijden. 
   
Het bestaan op zich betekent lijden, omdat JIJ geen reden van bestaan hebt. Het is 
een beperking, het haalt je naar beneden, het is niet de waarheid. Als JIJ bent 
verdwenen, is wat er overblijft Onvoorwaardelijke Liefde. Een simpele Liefde zonder 
reden. 
 
De liefde die JIJ kent heeft een reden. Deze Liefde heeft geen reden, Ze is er alleen 
maar. Je ziet een hond, en houdt van hem, je ziet een mier, en houdt van haar. Je 
ziet een menselijk wezen, en je houdt van hem. Die Liefde is er zomaar, zonder 
reden.  
  
Wat kunnen we zeggen over deze vreugde? Jouw vreugde kent zijn grenzen, deze 
vreugde kent geen grenzen. Dit alles gebeurt omdat JIJ er niet meer bent. Als JIJ er 
wel bent, dan heeft de liefde die je ervaart een reden, en dat is geen echte liefde.    
  
De vreugde die JIJ kent heeft een begrenzing, en vreugde met een begrenzing is al 
helemaal geen vreugde. Jij moet een sprong maken zonder dat je weet hoe je moet 
zwemmen. Jij moet een duik maken, en wanneer je die duik maakt, is alles voorbij.  
 
                                                  --------------------- 
Bhagavan over: Systemen en Subsystemen. 
 
video toegang:  
http://www.youtube.com/watch?v=Lh2j2JfpbsU 
  
Het Universum beweegt zich volgens de principes van onderlinge afhankelijkheid. In 
haar bestaan zijn systemen en subsystemen ingebouwd. De systemen beïnvloeden 
de subsystemen, en omgekeerd beïnvloeden de subsystemen de systemen.  
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Je kunt dit principe overal terugvinden, in beschavingen, in landen, in 
gemeenschappen, in organisaties en families.  
  
Als we naar het onderwijs kijken dan is de gemeenschap het systeem, en de school 
het subsysteem. De soort van gemeenschap die je hebt, berust op de vorm en de 
structuur van het onderwijs dat wordt gegeven in de scholen. 
  
Honderd slechte scholen kunnen een chaos in de gemeenschap bewerkstelligen. Als 
een systeem erg groot is, dan zal blijken dat iedere poging om een verandering aan 
te brengen een kolossale taak is. Maar we kunnen altijd aan het werk gaan in de 
subsystemen die we scholen noemen om het herscheppen van de wereld mogelijk te 
maken.  
 
Als opvoeders, draagt ieder van jullie de heilige verantwoordelijkheid met zich mee 
om een effectief onderwijssysteem op te zetten, dat studenten niet alleen klaar maakt 
om sociale uitdagingen aan te gaan, maar dat hen omvormt tot menselijke wezens 
met een groter gevoel voor waarden en innerlijke vrijheid.  
 
Koester het kind met grote zorg, en zorg ervoor dat het voor het kind heel natuurlijk 
wordt ook liefde terug te geven.  
 
Help het kind zijn fouten te accepteren, en leer het op een natuurlijke wijze kracht te 
verzamelen om de uitdagingen van het leven aan te gaan.  
 
Vertrouw het kind, zodat het leert zelf ook te vertrouwen. 
 
Omhels het kind wanneer het iets verkeerd doet, zodat het de schone kunst van 
vergevingsgezindheid leert.  
 
Leer het bovenal de noodzaak om in harmonie met zichzelf te leven, zodat het kind 
leert met zijn emoties, met zijn gedachten, en met zijn ontoereikendheden en 
onbekwaamheden om te gaan. 
 
De waarheid zal het kind van enorme krachten voorzien, met moed en intelligentie 
om het leven aan te kunnen.  
 
Natuurlijk, door de loop van het leven zul je het kind zien opbloeien tot een succesvol 
iemand. Wees er van bewust dat het niet alleen door je adviezen is dat een kind van 
je leert, maar vooral door het zelf vóór doen wat je adviseert. 
 
Als onderwijzers, ben je een voorbeeld voor hun toekomst, omdat ze worden wat ze 
zien. 
 
Een juist rolmodel zal helpen de juiste gedachten in het kind te bewerkstelligen, en 
gedachten liggen aan de basis van handelen.  
Handelen dat herhaald wordt maakt gewoontevorming mogelijk. 
 
Gewoonten geven vorm aan iemands waardesysteem. 
 



Waarden geven vorm aan iemands karakter.  
 
Karakter vormt iemands toekomst 
 
Zulke mensen zijn de oorzaak van een geweldige toekomst, wees dus wat je predikt. 
  
                                              ----------------------  
 
 
Bhagavan over: De Kracht van het Onbewuste. 
 
Video toegang: 
http://www.worldonenesscommunity.com/video/power-of-the-unconscious 
  
Vraag: Waarom ondervind ik zoveel obstakels op mijn weg naar succes? 
 
Bhagavan Je schept continu de uiterlijke wereld, en je denkt dat je uiterlijke wereld 
los staat van je innerlijke wereld. 
   
 Laten we zeggen dat jouw “Onbewuste” je heeft geprogrammeerd om te falen. Het 
denkt dat je nooit succes zult kunnen hebben, dat je niet zult slagen.  
  
Laten we er van uit gaan dat je naar een sollicitatiegesprek gaat. Jouw onbewuste 
komt in contact met het onbewuste van de andere persoon. Je hebt een soort 
internetverbinding met de ander die je interviewt, en die je de baan niet geeft zonder 
duidelijke reden.  
 .  
Zo werkt het wanneer de innerlijke wereld de uiterlijke wereld schept. Het werkt heel 
erg krachtig. Dat is de reden waarom je krijgt wat je vreest, en wat je haat. Je krijgt 
ook waar je van houdt, ook dat gebeurt.  
  
Dat is de reden waarom je moet observeren wat er plaats vindt. Als je daartoe niet in 
staat bent, dan moet je de hulp inroepen van iemand die het je kan laten zien. Dat is 
waar Samskara Shuddi en andere dingen over gaan. Het onbewuste moet in orde 
worden gebracht 
  
Wanneer het in orde is gebracht, dan zul je zien dat de dingen in de uiterlijke wereld 
dramatisch voor je gaan veranderen. Dat gebeurt dus op het moment dat je hebt 
ingezien wat er werkelijk speelt.  
  
Samskara Shuddi is een oude techniek die door de Oneness University wordt 
gebruikt om je ervaringen van Goddelijke genade te verdiepen door diepgewortelde 
emotionele ladingen op te lossen . 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103569476319&s=707&e=001aPSvZGLkLC50ywPPnyTraa2yt_zlLi3OUJJBGLNgFWjyO4GfJwngFOjfjegk7RiGX1yqmY-T14T2QE-svlxlDqV8lzWSmuLRZjvXwxfzJZDLbu0znkDZ5fR-yAgSLerAqfr3VzFsD0hOmHJlzgwLWFkd-6DM4vXBCIGvQ3wOFNg=


Bhagavan over de rol van de vader tijdens het verblijf van het kind in de 
baarmoeder. 

Bekijk de Video op:  http://www.youtube.com/worldonenesstv#p/a/u/0/VpZpnbYCUDA 

Vraag; Wat is de rol van de vader terwijl het kind nog in de baarmoeder zit? 

Bhagavan: De rol van de vader is; dat hij zijn vrouw heel erg gelukkig moet maken, 
en de vrouw moet prima gedachten hebben ten aanzien van haar man.  

Wij kennen een vrouw die heel sarcastisch kan lachen. Als zij met je praat, kan ze 
heel sarcastisch tegen je lachen. Daardoor kan de andere persoon zich heel 
vervelend voelen. Later ontdekten we dat dit kwam omdat haar moeder een heel 
slechte relatie met haar vader had, terwijl zij nog in de baarmoeder was. De moeder 
dacht; “Ik moet een kind krijgen dat deze man veel pijn kan aandoen, omdat ik niet in 
staat ben hem te kwetsen”.  

Het kind werd geboren, en de vader was verbaal en op andere manieren heel 
gewelddadig tegen het kind, omdat dit nu eenmaal zijn aard was. Het kind lachte dan 
heel sarcastisch tegen de vader, en de vader was dan sprakeloos.   

Je ziet dus in dit voorbeeld hoe de relatie van de moeder met haar man het kind in 
de baarmoeder beïnvloedde, en toen dat kind opgroeide en groter werd er een vrouw 
ontstond die een sarcastische lach over zich had, en die veel problemen had met 
andere mensen. Door haar manier van lachen had ze geen goede relatie met andere 
mensen. Ze was een goede vrouw, heel intelligent, maar ze lachte heel sarcastisch.  

Hoe kunnen andere mensen dat accepteren? Haar leven is kapotgemaakt, op een 
bepaalde manier is het geruïneerd. Dat is de reden waarom een man, de vader van 
een jongen of meisje, zijn vrouw vooral gelukkig moet maken. Een ongelukkige 
vrouw zal een problematisch kind op de wereld brengen als ze een ongelukkige 
relatie met haar man heeft.  

Het gaat hierbij vooral om de man, dat is heel cruciaal. Maar het is ook belangrijk dat 
ze een goede relatie met anderen onderhoudt. Iets anders is; dat de vader heel goed 
kan spreken tegen het kind, zolang dat nog in de baarmoeder is. Iedere dag kan hij 
rustig zitten en zeggen; “Wat een geweldig kind ben je toch, je zult groot en 
belangrijk worden”. Hij kan lieve positieve dingen zeggen zoals; “Ik wacht op jou, 
wees welkom in deze wereld”.  

Al deze vriendelijke dingen kan hij zeggen. Ze zullen door het kind worden 
geregistreerd. Het kan zijn dat het kind ze niet meer herinnert, maar er zijn manieren 
waardoor we het kind ze kunnen laten herinneren. Er bestaan technieken om dat te 
verwezenlijken. Wat het kind in de baarmoeder heeft ervaren, zal zijn of haar leven 
verder bepalen.  

Wat het kind in zijn latere leven gaat doen, kan worden bepaald door zijn ervaringen 
in de baarmoeder, en de vader speelt daar een belangrijke rol bij. Als je de toekomst 
van het kind mede wilt bepalen, dan moet de vader bij zijn vrouw gaan zitten om met 
het kind te praten.  
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Opvoeden is een moeilijke en veeleisende taak. Het is daarom; dat alleen zij die 
daartoe lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel geschikt voor zijn, kinderen 
zouden moeten hebben. De anderen kunnen op hun manier dienstbaar zijn aan de 
mensheid, door geen kinderen te krijgen. Dat kan een grote gift en bijdrage zijn, 
omdat het kan zijn dat je een leven op deze wereld zet dat op een helse manier gaat 
lijden, een beroerd iemand die niet alleen zelf lijdt, maar ook anderen laat lijden en 
een beroerde wereld schept 

Op de dag van vandaag komen we mensen tegen die totaal ongeschikt zijn om 
kinderen te krijgen, en die ze toch hebben. Daardoor ontstaan moordenaars, 
oplichters, criminelen, sadisten, en mensen met andere afwijkingen in de wereld. Het 
is dus een erg belangrijk iets, en mensen moeten goed beseffen wat het is om een 
ouder te zijn. Het is heel gewichtig en belangrijk voor de gemeenschap.  

 

Bhagavan over de rol van de moeder.  

Bekijk de video op: 
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/1/UCN10lgkuC0 
  
Vraag: Bhagavan, de jeugd van vandaag heeft het respect voor ouderen, en 
voor morele waarden verloren. Wat is mijn rol als moeder om deze kinderen te 
helpen? 

Bhagavan: Opvoeden is een heel moeilijke kunst. Daarom zeg ik wel eens tegen 
jullie;”Als je niet geschikt bent om ouder te worden, wordt dan a.u.b. geen ouder”. Dat 
kan je grootste bijdrage aan deze planeet zijn, in plaats van leven voort te brengen 
dat niet alleen zelf lijdt, maar zal bijdragen aan het lijden van de wereld.    

De kunst van het opvoeden begint al voor de conceptie.  

Je moet bij jezelf en bij je partner veel duidelijkheid hebben over wat voor kind je wilt 
hebben, hoe het kind moet zijn. Je moet daar heel duidelijk in zijn, en je moet 
sankalpa’s (sterke intenties) doen, opdat het kind zo zal worden. Dat wil zeggen dat 
het kind als deze of die grote geest zal worden, wat je ook maar wilt, afhankelijk van 
je vorming, van je cultuur, of van je geloofssysteem. Je hebt de volledige vrijheid.    

Afhankelijk van wat voor sankalpa’s je hebt gedaan vóór de conceptie, is het moment 
van de conceptie erg belangrijk. Deze kunst moet je leren. Wat er daarna in de 
baarmoeder gebeurt, is ongelooflijk belangrijk, welke gedachten je hebt, en welke 
gedachten heeft je man, en in welke fase van de zwangerschap doe je wat?. Al deze 
dingen zijn heel erg belangrijk, omdat je hele leven wordt gecontroleerd door een 
programma.   

Je bent alleen maar een computer. Je bent je daar niet van bewust, maar jullie zijn 
computers. Een gewone computer werkt met lineaire processen, maar jullie hersenen 
werken met parallelle processen, met een veel lagere snelheid. Computers zijn veel 
sneller, en jullie veel langzamer, maar jullie zijn in het voordeel. Jullie hebben 
parallelle processen, en op de dag dat computers ook parallelle processen kunnen 
verwerken, zullen ze bewustzijn hebben zoals mensen.  
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Jullie zijn dus niets anders dan computers die geprogrammeerd zijn, en je 
programma begint al voor je geboorte, op het moment van de conceptie, en het is 
afhankelijk van wat er gebeurt in de baarmoeder. Dat brengen we onder in wat we 
“De vier manden”noemen. Afhankelijk daarvan zul je succesvol of vol mislukkingen 
zijn in het leven, welvarend of arm, gezond of ziek. Alles wordt min of meer bepaald 
in deze negen maanden 

Dan is er het moment van de geboorte, dat heel erg belangrijk is. Als het kind wordt 
geboren, wie kijkt er dan naar het kind, en welke opmerkingen worden er gemaakt?. 
Veronderstel dat er in een ziekenhuis een kind wordt geboren. Het kind kan een erg 
donker uiterlijk hebben, en de aanwezige arts die niet van donkere mensen houdt 
zou kunnen denken; “Wat een donker kind is dat”. Het kind zou dat registreren.   

Bedenk dat een kind de eerste zes uren niet een kind is, maar een volledig 
ontwikkelde volwassene in een kinderlichaampje. Het voelt als een volwassene, en 
registreert als een volwassene. Alles wordt opgeslagen en blijft aanwezig als het kind 
opgroeit en uiteindelijk als volwassene sterft. Het kind kan 120 jaar worden, maar de 
informatie blijft aanwezig.  

Hoe het kind op deze wereld wordt ontvangen is uitermate belangrijk, vooral in de 
eerste zes uren. Wordt het kind in de eerste zes uren met liefde behandeld, of niet? 
Zijn er lieve woordjes tegen het kind gesproken of niet? Dit alles is van belang. Wij 
hebben speciale processen voor deze problemen, en als er iemand van jullie daarin 
geïnteresseerd is, dan helpen we hem of haar daarbij  

Het kind doorloopt de eerste zes uren, dan de eerste zes weken, dan de eerste zes 
maanden, en met de eerste zes jaren wordt het programma afgesloten. Dat wordt het 
primaire programma, ofwel het meest fundamentele programma genoemd. Hierin ligt 
het geheim van je leven, hoe oud je wordt, met wie je zult trouwen, wat voor soort 
leven je gaat leiden, een middelmatig leven of een avontuurlijk leven, een geweldig 
leven of een normaal leven. Alles wordt in die periode vastgelegd.   

Dan tussen het zesde en twaalfde of veertiende jaar vindt de secondaire 
programmering plaats, waarin bepaalde waarden in het kind worden opgeslagen. Het 
kind wordt geconditioneerd. Tussen het veertiende jaar en de rest van het leven 
worden alleen maar bepaalde dingen aangeleerd en opgepikt. De primaire 
programmering is het meest belangrijk, en daarop rust de secondaire 
programmering, die niet zo krachtig is, en daarop staat dan weer de tertiaire 
programmering die het minst krachtig is.  

Deze drie tezamen zullen je leven bepalen. Als je een echte verandering in je leven 
wilt aanbrengen, moet je sleutelen aan de primaire programmering. De secondaire 
en tertiaire programmering zijn vrij gemakkelijk te veranderen.   

Om je eigen programmering op orde te brengen is het beste gereedschap dat je kunt 
gebruiken: “Innerlijke integriteit”. Als je dat gebruikt wordt je eigen programmering 
rechtgezet.   

Voordat je over een kind nadenkt, moet je je eigen programmering in orde brengen 
om een liefhebbende moeder, om een heel vriendelijke moeder, om als een echt 
vriendelijke moeder te worden. Hoe doe je dat? Door het gereedschap van de 
innerlijke integriteit te gebruiken.  



Op het moment dat je dat doet, zul je weten wie je bent. Dan zul je weten wie je kind 
is. Zolang je niet weet wie jezelf bent, zul je niet weten wie je kind is. Tot aan het 
moment dat je weet wie jezelf bent, zul je niet in staat zijn jezelf te accepteren, en als 
je jezelf niet kunt accepteren, dan kun je je kind niet accepteren.  

Als je denkt dat je accepteert, dan accepteer je niet echt. Dat is het probleem tussen 
jou en je kind. Als je jezelf accepteert, dan zul je van jezelf houden, en als je van 
jezelf houdt, dan zul je van je kind houden.    

Als je eenmaal de liefde voor je kind hebt ontdekt, en begint het liefde te geven, wat 
het programma van het kind ook mag zijn, het kan worden rechtgezet. Het kind zal 
veranderen, en jij zult een prachtig kind hebben.  

 

 
Woorden van Sri Amma over kracht en moed. 

Er is altijd een speciaal plekje in mijn hart voor diegene die zijn toegewijd aan de 
zaak van de bevrijding van de mensheid. Bedenk steeds dat je gedachten alleen 
maar aan jezelf bekend zijn. Je woorden zijn bekend aan jezelf en aan de mensen 
die naar je luisterden, maar niettemin worden ze na verloop van tijd vergeten. Daar 
tegenover staat dat een dienst die je aan anderen verleent in de eeuwigheid zal 
blijven bestaan. Die dienst zal het hele leven ondersteunen  
  
De hoogste toestand die denkbaar is, is de toestand van Seva (van dienstverlening). 
De geest van Seva is in elk inzicht ingebouwd, in iedere realisatie, in iedere mystieke 
ervaring, en in mukthi (bevrijding). Het is deze geest die je aanzet om bezig te zijn 
met de wereld die aan je gegeven is.  
 

God is als het lichaam waarin de mensen de cellen zijn. Wanneer deze cellen zijn 
aangetast door kanker, dan zal het lichaam wanhopig proberen zichzelf te genezen. 
Het lichaam is oneindig veel machtiger dan welke individuele cel dan ook, maar ook 
de individuele cel heeft kracht in zich, die ze heeft gekregen van het lichaam. Ze 
gebruikt deze kracht om samen te werken met het lichaam, of om het uit te dagen. 
Zo is ook de relatie tussen de mens en God. De mens die ook heel machtig is, daagt 
God uit.  
 

Het is niet mogelijk om de wereld te transformeren, zonder met God samen te 
werken. De huidige toestand in de wereld kan niet lang door blijven gaan. Uiteindelijk 
zal het de wil van God zijn die tussenbeide komt.  
  
Het transformatieproces in de wereld is niet alleen een verantwoordelijkheid van een 
paar heiligen en zieners. Het scheppen van een betere wereld is de 
verantwoordelijkheid van eenieder van jullie. In de strijd om te overleven zijn waarden 
als onschuld, en liefde, verloren gegaan. Jullie zijn het die deze waarden hoog 
moeten houden.  
  
Beschouw jezelf niet als een gewoon iemand. Ieder van jullie heeft de oneindige 
kracht van God in je. Je hebt het vermogen om God te zien in het hart van ieder 
menselijk wezen, en op het moment dat je God gaat zien in iedere mens, zul je in 
staat zijn van ieder levend wezen te houden, van ieder individu. Door jou zal de 
kracht van God in de wereld aanwezig zijn.  



  
Maak er een gewoonte van om liefdevol te zijn door woorden, door liefdevol 
handelen, en door dienstbaarheid te zijn. Je kunt ieder menselijk wezen doen 
ontwaken  vanuit zijn lijden, vanuit zijn zelfgeschapen ellende en onwetendheid.  
  
Door jou kan de hele wereld tot ontwaken komen. Als jij die verantwoordelijkheid op 
je neemt, is dat het begin van de Gouden Eeuw.  
  
Er zijn duizenden mensen die het nodig hebben dat hun leven door jou beïnvloed 
wordt. Het is mijn wil dat dit werk zal gebeuren door jou. Het kan niet schelen wat 
zich voor gaat doen, vervul de taak die voor je ligt.  
  
Als de tijd van transformatie komt, dan zal de Presence de mensheid overspoelen als 
een getijdegolf, en haar bewustzijn veranderen. Wees niet verontrust, doe wat er van 
je verwacht wordt. Deel je wijsheid en de kracht van Oneness Blessing met anderen. 
Voor de rest zal worden gezorgd.  
 
Ga door met je werk, en help je medemensen. Alle dingen zullen op hun plaats 
vallen, onafhankelijk van de gedachten die je daarover hebt. Ik zal je bevrijden 

   
De aard van de geest is om fouten in de ander te vinden, om hem te oordelen, te 
beschuldigen, om labeltjes op anderen te plakken, afhankelijk van allerlei 
vooroordelen. Als een vooroordeel negatief uitpakt, dan gaat de geest maar door met 
commentaar geven in de sfeer van; “Hij is slecht, zij is een zeur, hij begrijpt me niet, 
zij is te wantrouwend, zij houden niet van mij, ik geniet geen respect van mijn familie, 
iedereen gebruikt me maar” en zo verder.   
  
Alles wordt gekleurd, doordat je steeds maar anderen verwijten maakt, waardoor we 
een tegenzin ontwikkelen. Deze tegenzin verandert langzaam in haat, die een relatie 
vergiftigt. Door deze geschonden relatie zijn we niet meer in staat de waarheid te 
zien, ondanks dat we goed zijn voor anderen.  
  
De geest genereert een logica die op angst is gebaseerd, maar vanuit het hart 
ontspruit de waarheid. Angst manifesteert zich als haat, jaloezie, woede, en als 
geweld in de familie en in de maatschappij. Stress ontstaat niet door lichamelijk werk, 
maar door een negatieve benadering. We kunnen de waarheid alleen maar zien als 
we de ander liefhebben. Logica vermoordt de liefde. Het is niet mogelijk om lief te 
hebben nadat je geoordeeld hebt. Vandaar dat we lijden. 
 . 
Totdat we de kunst van “Zien” leren, doormiddel van interne integriteit, zullen we niet 
de waarheid kunnen zien, en de liefde ontdekken. We kunnen alleen maar liefhebben 
als we kunnen vergeven, en vergiffenis zoeken. We moeten een extreme vorm van 
geduld ontwikkelen om liefde en vrede in relaties te handhaven. 
  
Gods genade vloeit op een natuurlijke wijze naar hen, die hun relatie op orde 
hebben, speciaal de relatie met hun ouders.  
  
Ontwaak voor je bestemming. Dat is waar je hier voor bent. 
  



Het is de aard van de schepping om de toekomst als een mysterie te omhullen. Wat 
je moet doen in jouw toekomst, dat is aan jou om te beslissen. Overgave houdt geen 
luiheid in. Jij hebt de macht en de mogelijkheid om keuzes te maken.  
  
Maak van alle mogelijkheden gebruik die op je weg komen. Ik zal je helpen je 
gewenste doelen te bereiken.  
 . 
Om een glorieuze toekomst te bereiken moet een wens overgaan in passie, en zich 
manifesteren in handelen. Je aandacht moet op je doel gericht zijn. Het aan God 
overlaten betekent niet dat er niet gehandeld moet worden. Dat is Karma Bhoomi, 
het plan van handelen. Daarom is moeite doen in de uiterlijke wereld onvermijdelijk.  
  
Mijn genade zal samengaan met jouw moeite.  
  
Wat ook je aard mag zijn nadat je me iets hebt gevraagd, je zult een ervaring van 
mijn vermogens ondervinden. Ga naar huis en zing de Moola Mantra. Je zult mijn 
genade voor jou ondervinden.  
  
Zekerheid is alleen mogelijk wanneer die van God verwacht wordt. 
 . 
Geloof of ongeloof, ik ben bij je alle dagen. 
  
 “Hoe lang” is de verkeerde vraag. Bid totdat de genade stroomt.  
 



Sri Murthi. Een Skype uitzending van een Dasa met Singapore 

 Zie: http://www.onenessmovementflorida.org/NewSriMurthi.htm 

Tijdens een Skype-discussie en het krijgen van onderricht van een Dasa 
werd de vraag gesteld; “Waarom is Bhagavan er toe overgegaan om een 
Vormloze Sri Murthi te gebruiken”. Het onderstaande transcript is de 
uitleg van de Dasa 

 
  

Links boven:- Sri Pada Sri Vallaba.  

Rechts boven:- Sri Narashima Saraswathy. 
Links onder:- Sri Swami Samarth. 
Rechts onder:- Sri Shirdi Sai Baba. 
In het midden:- Sri Dattatreya (Brahma, Vishnu, Siva) 
Sri Anagha Lakshmi (Durga ,Laksmi ,Saraswathy) 

Kalki Avatar en Sri Amma Bhagavan verblijven vormloos in de Shri Murthi.In 
de Hindi-tekst bovenin staat eerst geschreven: “Kalki”, en dan daaronder de 
Moolamantra          

http://www.onenessmovementflorida.org/NewSriMurthi.htm


Transcript - Oneness Singapore 

De aarde is 13,5 miljard jaar oud en bevond zich gedurende die tijd in de 
voorbereidende fase voor het Gouden Tijdperk dat in het jaar 2012 zal 
beginnen. Dit Gouden Tijdperk zal blijven bestaan gedurende de volgende 
13,5 miljard jaar. De tweede periode van 13,5 miljard jaar is dus de periode 
van het Gouden Tijdperk dat Sathyayuga (het tijdperk van de Waarheid) wordt 
genoemd. De mens in Kaliyuga (tijdperk van de demon, ofwel het duistere 
tijdperk) zal dansend zijn weg afleggen naar Mukthi (Verlichting), en hij en 
God zullen met elkaar verbonden worden als vrienden, die met elkaar hand in 
hand zullen gaan. Anders dan in de andere yuga’s moest de mens zware 
boetedoeningen doen, en moest hij strenge eenvoud beoefenen.   

De Mayakalender heeft het ook over de belangrijkheid van het jaar 2012, en 
de Maya Oudsten kwamen samen om Sri Bhagavan te ontmoeten. De Maya 
Oudsten wisten dat het deze Goddelijke Avatar was die het zou laten 
gebeuren en verlichting zou brengen aan de mensheid, en de mensheid zou 
leiden naar het Gouden Tijdperk. Zij wisten dat het de Heer zelf was, en dat 
het “Sri AmmaBhagavan” waren die tot ons waren gekomen om de wereld te 
redden. De geboortedatum van de Heer, die in de spirituele geschriften van 
de Maya’s wordt genoemd, is dezelfde datum waarop Bhagavan werd 
geboren. 

De vormloze energie, of wel Arthi Parashakti zoals de Hindu’s het noemen, is 
de oerbron van alles dat bestaat in de schepping. De hele schepping zoals 
het zonnestelsel, de melkwegstelsels, alle levende wezens van welke vorm 
dan ook, werden geschapen vanuit deze Shakthi. De God die vormloos is 
(geen afbeeldingen, geen beelden), is de God waar de mens geen relatie 
mee kan opbouwen, Het is als een God die niet bestaat. Daarom werd er, in 
het belang van de mensheid, vanuit die Vormloze Energie de drie Murthi’s 
geschapen die Brahma, Vishnu, en Shiva werden genoemd. 

Iedere Murthi drukt zijn eigen kracht uit. Heer Brahma is de Heer van het 
scheppend principe, voor de instandhouding is heer Vishnu verantwoordelijk, 
en voor de vernietiging van het kwaad Heer Shiva. Hun respectievelijke 
Shakthi’s, wat wil zeggen de bijbehorende Godinnen, zijn de Godin 
Saraswathi, de Godin Laxmi en de Godin Parvathi. 

In deze 13,5 miljard jaren van het bestaan van de aarde werd God menig 
maal geboren als een Incarnatie, en er zijn vele manifestaties geweest. Een 
incarnatie betekent dat God geboren wordt als een Avatara Purusha. 
Voorbeelden daarvan zijn Sri Rama, Sri Krishna, en op dit moment onze 
welbekende  Kalki Sri Amma/Bhagavan.  

Zij komen met een heel speciaal doel, en zij leven een volledig leven van een 
mensheid, om te bereiken wat ze hier voor de mensheid moeten volbrengen. 
Na het bereiken van het doel van hun incarnatie, zullen zij stoppen. 
Manifestaties, zoals God, zullen zo nu en dan verschijnen wanneer Zijn 
aanbidders Hem aanroepen om hen te redden, of om hun wensen te 



vervullen. Een voorbeeld daarvan is Narasimba (de man-leeuw incarnatie van 
Vishnu) die Prahalad redde. 

In iedere yuga is God geïncarneerd met speciale vermogens die waren 
afgestemd voor die gelegenheid en voor die tijd, en dat voor het welzijn van 
de mensen. In Kaliyuga zijn Sri Amma/Bhagavan gekomen met het doel de 
mensheid de langverwachte verlichting te geven, die de mensen klaar zal 
maken om in 2012 het Gouden Tijdperk binnen te gaan.  

Sri Amma en Bhagavan staan zeer op het standpunt, dat ons Dharma (de 
wezenlijke natuur van iets, soms ook “Leer”)  geen cultus mag worden. Met 
het oog daarop hebben ze nu het beeld van de Sri Murthi veranderd om 
daarin zonder vorm  aanwezig te zijn. De nieuwe Sri Murthi beeldt duidelijk uit 
dat alle Goddelijke incarnaties afkomstig zijn van één enkele vormloze 
energie. De gouden bol die in de lotus rust is de Arthi Parashakthi (de 
vormloze energie). In het centrum aan de linkerkant staat de machtige 
Dattatreya (de Goddelijke drie-eenheid) die de incarnatie is van drie goden, 
namelijk Heer Brahman, Heer Vishnu, en Heer Shiva. Aan de rechter kant 
staan hun drie Shakthi’s (Shakthi is het vrouwelijk aspect van God = de 
Goddelijke energie) de Godin Saraswathy, de Godin Laxmi en de Godin 
Parvathi.    

In de vier hoeken staan de meest machtige incarnaties (Avatars), die volgens 
hun tijd zijn afgebeeld. Dus de nieuwe Sri Murthi omvat in één keer alle 
Goddelijke incarnaties, en drukt uit dat Sri Amma/Bhagavan, de Energie van 
de Ziel, keer op keer op deze planeet Aarde geïncarneerd zijn geweest, als 
machtige incarnaties en manifestaties.  

Met deze informatie kunnen de volgelingen van Sri Amma/Bhagavan weten, 
dat wanneer zij zich verwant voelen met een bepaalde vorm God naar hun 
keuze, zij zich in feite verwant voelen met één bepaalde bron. De nieuwe Sri 
Murthi laat ook zien dat we niet gehecht moeten raken aan de begrensde 
vorm van God en leert ons dat we een relatie met God kunnen hebben in zijn 
onbegrensde vorm. Het is de complete vrijheid van de volgelingen om te 
kiezen welke Sri Murthi zij willen. Zij kunnen ook hun Amma/Bhagavan Sri 
Murthi behouden, of overstappen naar de nieuw Sri Murthi, die werd uitgelegd 
als de drie Murthi’s (Brahma, Vishnu, en Shiva) 

Voor hen die hebben gebeld of hebben gemaild over de nieuwe Sri Murthi, 
hopen wij dat dit transcript aan je nieuwsgierigheid beantwoord. Er is geen 
reden tot zorg over het feit dat onze God zich verplaatst naar vormloosheid. 
Kalki Amma/Bhagavan wandelen altijd met ons mee, zitten naast ons, slapen 
naast ons, en spreken en fluisteren in onze oren en harten. Bedenk maar 
steeds dat God de Vader/Moeder Amma/Bhagavan meer van ons houden, 
dan wij houden van hen. 

      
 
 



Bhagavan's les over: Het beeld dat je hebt over God. 
 

 

Vraag: God is EEN, hoe komt het dan dat het antwoord van God varieert 
van persoon tot persoon? 
 
Video Link - http://www.onenessindia.org/teachings_timeless_insights.html 
 
  
Bhagavan: De hoeveelheid genade die je ontvangt, of de vorm waarin God zich 
manifesteert, is afhankelijk van de relatie die je hebt met God. Daarom is het zo 
belangrijk dat je voor jezelf niet een beeld hebt van een straffende of een 
onverschillige God. Als je leeft met het idee dat God kwaad zal zijn om de gedachten 
die je hebt, of om het leven dat je leidt, en dat je daarom angstig bent, dan zal God je 
zeker straffen. Als je God ziet als een luie vader, die je pas antwoord geeft na 
eindeloze verleidingen en petities, dan zal dat jouw werkelijkheid zijn. Je schept je 
eigen God.  
 

Jullie hebben een rommeltje van je leven gemaakt, onbewust van de kracht en de 
vrijheid die je bezit in het scheppen van God. Een van de grootste doemscenario’s 
waarmee je jezelf kunt opzadelen is een verkeerd beeld van God, een beeld van een 
gebrekkige God die tegenover je zit om over je te oordelen en je te bestraffen.  
 
Bedenk dat als ik zeg; “Je eigen God scheppen”, dat ik niet bedoel om door middel 
van je verbeelding een niet-bestaande God te scheppen. God is jouw schepper, en 
hoe zou jij God kunnen scheppen? 

 

Je eigen God scheppen betekent ontwaken voor de kracht die je bezit. God is heel 
machtig, maar jij bent ook behoorlijk machtig, omdat je een onderdeel van God bent, 
vandaar de spraakverwarring. Jij hebt de vrijheid om de God te scheppen die je wilt, 
Het is als een pottenbakker die gebruik maakt van klei om een meesterwerk te 
maken. Jij bent de pottenbakker, en God is de klei. Jouw God zal op je reageren op 
de manier die jij wilt. Daarom gebruiken wij het woord “Elokthakari” Hij die doet wat 
bevolen wordt.  
 

Denk niet dat het aanmatigend is om God te ontwerpen. Jullie hebben allang op een 
onbewuste wijze je eigen God geschapen. Doe het nu op een bewuste en intelligente 
wijze. God maakt geen begrenzing van zichzelf of haarzelf, dat doen de mensen.  
 

Schep een God die machtig genoeg is om je te doen ontwaken, en om je verlangens 
te bevredigen. Als je met God een relatie opbouwt als met een speelse, machtige en 
medelevende vriend, die onmiddellijk op je behoeften zal reageren, dan zal dat je 
God zijn.    
 

Als je aan de andere kant God definieert als iemand die onbenaderbaar is, dan 
zullen de deuren van de hemel niet open gaan omdat er een groot bord voor die 
deuren zal staan met daarop de tekst; “Verboden toegang”.  
 

Als je zegt dat God ondefinieerbaar is, dan zal dat onvermijdelijk jouw ervaring zijn. 
Het is aan jou de keuze of je een strenge God, een lachende God, of een speelse 
God wilt hebben.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103662937172&s=707&e=001fj8YmKggzhIyHOMWgy1-UhsYSD-vGy6J8_--WnyrPmk0NapKQyMtgZt8XVxptB4q3PjGxBdpdZ_VaYha-Aa_OmPARXfEeJGDaJK2Brzd6_DWTl5Z75cqTkZmRrezpzaBmzGpCgGIcgDqMpGfe_osQXZETx69z-n3


Sri Bhagavan's over Zonne-uitbarstingen. Skype met Frankrijk.  

Je hebt gehoord dat walvissen en dolfijnen dikwijls op het strand aanspoelen, en 
sterven. Dat komt omdat ze in het water geen enkele begeleiding krijgen van borden 
met opschriften, of van lantaarnpalen op zee om hun koers te bepalen. Ze worden 
alleen geleid door magnetische velden die hun helpen te bepalen waar ze zwemmen.   

Wanneer die magnetische velden worden verstoord door uitbarstingen van de zon, 
dan zien de beesten het land aan voor zee, en zwemmen het strand op. Wanneer ze 
eenmaal op het strand liggen kunnen ze niet meer terug naar zee, en doordat ze 
geen poten hebben, en erg zwaar zijn sterven ze ter plekke.  

De uitbarstingen van de zon die op handen zijn, zullen veel erger zijn dan in het 
verleden, en net zoals de walvissen en de dolfijnen zullen de mensen er ook mee te 
maken krijgen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten; zoals het krijgen van 
een depressie, neigingen tot zelfmoord, en hartaanvallen.   

Uitbarstingen van de zon komen eens in de elf jaar voor. Er zijn plaatsen op de zon 
waar uitbarstingen voorkomen die lijken op wat er kan gebeuren met een snelkoker. 
Een snelkookpan zal niet uiteen barsten zolang er stoom uit de pan kan ontsnappen. 
Daarom is het een veilig gebruiksvoorwerp. Plaatsen op de zon waar een uitbarsting 
kan plaats vinden zijn soms vele jaren in rust, zonder dat het tot een uitbarsting komt.  

De uitbarstingen die op handen zijn zullen in het jaar 2012 plaats vinden, en het zal 
er heftig aan toe gaan. Dit wordt voorspeld door de NASA, maar ook de Maya’s en 
de geschriften van de Hindu’s voorspellen het. De moderne wetenschappen zijn heel 
nauwkeurig, en zij voorspellen dit voor 2012.  

De afschrikwekkende zonne-uitbarstingen van 2012 zullen het Geo Magnetische 
Veld van de aarde beïnvloeden. We hebben zulke hevige uitbarstingen nooit eerder 
meegemaakt in de menselijke geschiedenis  

Al het lijden dat hierboven werd beschreven zal het resultaat zijn van veranderingen 
in het Geo Magnetische Veld van de aarde. Er zijn ook andere oorzaken, maar daar 
zullen we het nu niet over hebben.  

Hoe denk je dat we deze problemen in de hand kunnen houden? We moeten ons 
eigen Electro Magnetische Veld sterker maken. Wanneer ons eigen Electro 
Magnetische Veld sterker is dan het Geo Magnetische veld van de aarde, zal dit 
laatste veld geen enkele invloed op ons kunnen uitoefenen. We kunnen dit bereiken 
door onszelf te bevrijden, dat wil zeggen door Muktha’s (Verlichte wezens) te worden  

Ons Veld zal dan sterker zijn dan het Geo Magnetische Veld ooit kan worden, en dit 
laatste zal ons dan niet kunnen beïnvloeden. Vandaar dat het van groot belang is dat 
we volledig ontwaken.  

Amma/Bhagavan moeten een ander veld verhogen om jullie Electro Magnetische 
velden sterker te maken. Dit wordt gedaan door middel van de Paduka Diksha. 
Amma/Bhagavan zullen hun veld gebruiken, om jullie velden te versterken. De 49 
minuten durende recitatie zal ons daarbij helpen. Dat zal onze hersenen klaarmaken 
om ontwaken te ervaren.  



Het is zoiets als; wanneer de stroom is ingeschakeld dan worden de hersenen klaar 
gemaakt. De hersenen reageren steeds sneller op het geluid van de recitatie. 
Wanneer de hersenen er klaar voor zijn dan zullen Amma/Bhagavan hun Electro 
Magnetisch Veld gebruiken om door middel van de Padukas jullie Electro Magnetisch 
Veld te versterken. Dan zullen jullie Muktha’s worden. Jullie innerlijke wereld zal dan 
klaar zijn, en geen Geo Magnetisch Veld kan je nog beïnvloeden.  

Als onze innerlijke wereld op orde is, wat gebeurt er dan in de uiterlijke wereld? Op 
het moment dat je Muktha bent is je Electro Magnetische Veld heel erg sterk. Welke 
tsunamie of aardbeving dan ook, het Electro Magnetische Veld zal je naar een 
veiliger plaats brengen. We hebben daar aanwijzingen voor. Een van onze 
vergevorderde volgelingen overleefde veilig de tsunamie in Chennai, terwijl andere 
mensen in zijn buurt niet konden ontsnappen, en werden weggespoeld.  

Laat er een innerlijk of een uiterlijk probleem zijn, door een Muktha te zijn ben je in 
veilige handen. Alle volgelingen van Amma/Bhagavan zouden Muktha’s moeten 
worden om veilig te zijn.   

Maar er is slechts een klein aantal volgelingen van Amma/Bhagavan. Wat zal er 
gebeuren met de miljoenen mensen die geen volgeling zijn? Als je naar een stad 
kijkt, dan zullen van de 100 families er twee overleven en 98 zullen lijden. Hoe 
voelen we ons daarbij? Als wij het vermogen hebben om iets te doen, en we doen 
niets, zijn we dan nog menselijke wezens?  

Daarom maken Amma/Bhagavan niet alleen Muktha’s van jullie, maar geven jullie 
ook het vermogen om anderen Muktha’s te maken. Aan jullie is de techniek geleerd 
om dat te doen. Als je daar eenmaal voor bent klaargestoomd, dan is het je 
verantwoordelijkheid om van de rest van de mensen in de wereld Muktha’s te maken.  

Ieder van jullie moet ook welvarend worden, alhoewel het nu niet de tijd is om te 
investeren in aandelen of in grondbezit. De aandelenmarkt zal eind juni een piek 
beleven, en in juli ineen zakken. De waarde van grondbezit kan ook naar beneden 
gaan. Amma/Bhagavan zullen jullie begeleiden om voordeel te behalen uit de crisis 
die op handen is. Het zal heel gemakkelijk zijn als jullie allemaal Muktha’s zijn.   

I love you all 



Bhagavan over: Het vergelijken van jezelf met anderen. 

 
Kijk ook naar de video op:  
http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-comparison 
  
Het maken van vergelijkingen is geworteld in het niet accepteren van je leven, van je 
ouders, van je lichaam, van je mogelijkheden, van je gedachten en emoties.   
  
Door weerstand te bieden aan de feiten, en te proberen anders te zijn dan je bent, 
lijdt je aan destructieve emoties zoals woede, jaloezie, haat, en frustratie. Dit alles 
leidt dan weer tot het falen van intelligentie.  
 
Alle problemen ontstaan door het falen van intelligentie. Acceptatie zal leiden naar 
bevrijding, maar hoe komt men tot acceptatie? Het gaat daarbij niet om het begrijpen, 
het verklaren of rechtvaardigen van een situatie, maar om het ervaren van de pijn die 
achter de feiten verscholen gaat 
  
Als je de niet opgeloste emoties ervaart die zijn verbonden met een situatie, dan lost 
alle weerstand op, en omhels je op een natuurlijke wijze de feiten.  
Deze innerlijke acceptatie leidt tot ontwaken van intelligentie en het 
minderwaardigheidscomplex zal op een natuurlijke wijze verdwijnen 
  
Om te overwegen 
 
1. Op basis van wat vergelijk je jezelf met anderen? 
2. Lijd je aan een minderwaardigheids- of aan een meerderwaardigheidscomplex? 
3. Wat zijn je dwangmatige reacties? 
 
Omhels een gebed in je hart dat zegt dat je gezegend moet worden met innerlijke 
acceptatie.  
. 
Bhagavan over: Vrije wil of de wil van God. 
 
Kijk ook naar de video op: 
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/1/TLhpynPBzeg 
  
Vraag: Bhagavan, gebeuren de dingen in overeenstemming met onze wil, of in 
overeenstemming met de wil van God?  
 
Antwoord: De waarheid is een verhaal dat is opgebouwd in verschillende lagen. Als 
je er naar kijkt vanaf de begane grond dan ziet het er anders uit dan wanneer je het 
beziet vanaf de 94e étage. 
 
Het ervaren van de werkelijkheid berust op het bewustzijnsniveau dat iemand heeft. 
Voor iemand die ontwaakt is en in Godbewustzijn leeft, bestaat alleen maar de 
aanwezigheid van God. Ieder besluit is Goddelijk, het maken van een besluit is 
Goddelijk. In dit geval zal de vraag naar een vrije wil niet eens opkomen. 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103555835043&s=707&e=0014ELUuoiLI-rpwwMHRdKAXD3Mhtj_pPDHd0zfe-Or1OuKh1qEt-rEPSN5Cf5dOiakoyrhVUGQP2sYncOwPfqfuaq28VEZR_Y3H3zRbmE230ZbNkRHq-XieNsyoAu1qsIO4MGLHrCP-fQPQvQnoUPrmP-uJrgbBCXTOoi9jj_Mj2A=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103555835043&s=707&e=0014ELUuoiLI-pGFeKs364dzw5KvQqb8go9w3ttsNd1RPyUgTIO75YIWGHXM5Jve1DVKyXb77Wqqcrfse3YtaY-JLlCLhEvYp8c4ePuxwxkfFtds1lXYsxeX67hRz0mr4vlynOU8MJrdBzuFZJlGnGCrysLiGOkOdxHjwc3ma4RnOVqw9zKlGhH3Q==


Iemand met een gewone staat van bewustzijn zit vast in drie illusies; de illusie van 
het “IK”, de illusie van afgescheidenheid, en de illusie van vrijheid. 
 
Gevangen in die illusies ervaart men de dualiteit tussen het ik en het niet-ik, tussen 
de mens en God, en tussen vrije wil en de wil van God.  
 
Deze gevangenschap in de illusie van een afgescheiden IK kan leiden tot velerlei 
reacties in een gegeven situatie. Wanneer de dingen verlopen zoals men had 
gehoopt, dan geloven mensen dat dit komt door hun handelen, en door hun vrije wil. 
Wanneer de dingen gaan zoals ze niet willen, dan geven ze dikwijls de schuld aan de 
wil van God. 
 
Deze mensen zien dus zowel de vrije wil, als de wil van God werkzaam in het leven. 
Het percentage “Vrije wil” varieert van persoon tot persoon 
 
Dan zijn er nog mensen die menen dat er een keuze is, omdat men kan aanleren 
invloed uit te oefenen, en dat men de richting van het leven kan ombuigen naar eigen 
smaak. Voor hen is de wil van God een illusie. 
 
Op momenten waarop het leven je uit de handen glipt, zijn er mensen die weigeren 
om mee te gaan met de stroom van het leven, en anderen en God de schuld geven 
van wat er gebeurt. Zij hebben gewoonlijk de neiging om de moed op te geven, 
compromissen te sluiten, of de depressie in te gaan.  
 
Het Universum is onvoorspelbaar, omdat het Universum een levend iets is, dan 
verandert van moment tot moment.  
 
Wanneer je inziet dat de controle over het leven niet in jouw handen ligt, dan is het 
wijs om je over te geven aan God met de acceptatie van wat je overkomt. 
 
 
Bhagavan over: Het loskoppelen van de geest. 
 
Kijk ook naar de video op: 
http://www.worldonenesscommunity.com/video/declutchment-from-the-mind 
  
Vraag: Ik verkeer in een prachtige staat van bewustzijn, maar soms is de geest 
aan het oordelen en aan het commentaar geven op die toestand, maar mijn 
bewustzijnstoestand blijft gehandhaafd. Zal de geest compleet verdwijnen na 
de toestand van verlichting? 
  
Antwoord: De geest zal niet verdwijnen, maar de geest verkeert in een 
losgekoppelde toestand. Hij ligt opgeslagen in de koelkast, en wanneer je hem nodig 
hebt, zal hij je komen helpen.   
Er kunnen zich situaties voordoen dat je de geest nodig hebt, en dan zal hij er zijn 
om je te helpen. Op het moment dat het niet meer nodig is, zal hij weer verdwijnen. 
Als je bij voorbeeld aan het lunchen of aan het dineren bent, wat is dan de noodzaak 
voor de geest om actief te zijn?   
  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103555835043&s=707&e=0014ELUuoiLI-oNbDEWqDoEot3ryaY4gE0YvqFL9VSejZH_lK0-nu8QgBF0kfYoYFDpA6Lq7DQyjTYL333ywc2nCubTbtBKhoFZTkTSjFWThI6cmKyl8Vth1n36xj_f5cS6KNZnrGGTPvHLzTQFRU1a7Wpcuj_XnTqCy2eRE_AwMlZwoFIby53VvQ==


Je moet gefocust kunnen zijn op je lunch, of op je diner, en er van genieten door te 
ervaren dat je eet. Op dat moment is er geen werk aan de winkel voor de geest, om 
te kletsen over het verleden of de toekomst op het moment van het “Nu”. Voor de 
geest is er niets te doen. Op dat moment is hij losgekoppeld en in de koelkast 
opgeborgen.  
  
Maar laten we aannemen dat je hem op een bepaald moment weer nodig hebt, dan 
moet hij je op je wenken bedienen. De geest is niet meer jouw meester die van je 
leven en je bewustzijn gebruik maakt om te overleven. Nu ben “JIJ” de meester. Je 
kunt van de geest gebruik maken op ieder moment dat dit nodig is.  
  
De rollen zijn omgekeerd. Het is dus niet zo dat de geest is verdwenen. De geest is 
miljoenen jaren oud, en hij is bruikbaar. Hij heeft zijn eigen plaats. Hij moet aanwezig 
zijn wanneer het nodig is.  

 
Bhagavan over: Wat gebeurt er als we niet in balans zijn? 
 
Kijk ook naar video op: 
http://www.youtube.com/user/worldonenesstv#p/a/u/0/urdFBGLcg3E 
  
Vraag: Bhagavan, wat gebeurt er gewoonlijk als we niet in balans zijn? Is er 
een techniek die ons kan helpen? 
  
Antwoord: Negatieve emoties ontstaan voornamelijk door een gebrek aan innerlijke 
integriteit. Wanneer we weglopen voor onszelf, wanneer we niet in staat zijn de 
confrontatie aan te gaan met de dingen die in ons gebeuren. We proberen bepaalde 
dingen voor onszelf verborgen te houden, en dat leidt dan weer tot negatieve 
gedachten.  
  
De manier waarop je deze negatieve gedachten kunt ervaren, is door het proces 
gade te slaan waarop we dingen benoemen. Als je stopt met het proces van de 
dingen te benoemen, dan ben je onmiddellijk bevrijd van alle negativiteit.  
  
Het probleem ontstaat door het benoemen van de dingen. 
  
Veronderstel dat een kind naar een boom kijkt. Het kind zal het geen boom noemen. 
Het zal niet zeggen; “Dit is een boom waar kokosnoten aan groeien, of dit is een 
appelboom, of iets anders”. Het kind ervaart alleen maar de boom. 
  
Het probleem van volwassenen is dat ze de boom een naam geven. Als je de boom 
een naam geeft met een negatieve gedachte daaraan gekoppeld, dan zit je volledig 
in de problemen. Maar als je stopt de dingen een naam te geven, dan is het een 
gedachte zoals er zoveel gedachten zijn. Er is geen verschil tussen een positieve 
gedachte en een negatieve gedachte, behalve dan de benoeming van; “Dit is een 
positieve gedachte en dit is een negatieve gedachte”.  
 
Als je het proces van benoemen in jezelf gade slaat, dan stopt het benoemen van de 
dingen op een gegeven moment. Wanneer het benoemen stopt, dan zijn er geen 
problemen meer. 
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Probeer het uit, en kijk wat er gebeurt.  
  
Bhagavan over: Echtelijke relaties. 
 
Kijk ook naar video op:  
http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-marital 
  
Een conflictvrije relatie, of wel een perfecte relatie, bestaat in de werkelijkheid niet. 
Het leven is een dynamisch krachtenveld, en bied aan ieder van ons een grote 
variatie aan ervaringen.  
  
Een ideale situatie waarin je nooit bekvecht, ruzie maakt of kwaad wordt, of waarin je 
alleen maar liefde en aanhankelijkheid betoont, bestaat alleen maar in je verbeelding 
  
Een harmonische relatie is het toonbeeld van een situatie waarin je de ander zichzelf 
kan laten zijn, en dat is alleen mogelijk wanneer de bewust bent van de nutteloosheid 
om te proberen elkaar te begrijpen.  
  
Jouw inzichten en ideeën mogen dan wel voor jou heel helder zijn, maar de 
verwachting dat jouw partner hetzelfde denkkader zal overnemen schept problemen.  
  
Nooit zullen twee mensen het altijd met elkaar eens zijn. Jouw ervaringskader is het 
resultaat van diverse factoren, zoals het geboorteproces, je kindertijd, het weer, het 
voedsel dat je eet, en hetzelfde is het geval met je partner.  
  
Ieder van jullie is uniek in het benaderen van de dingen, vandaar dat de verwachting 
dat je partner dezelfde inzichten zal hebben als jij, niet erg intelligent is. Als je wakker 
wordt voor die waarheid, dan begin je je partner te ervaren, hetgeen vreugde 
verschaft.  
  
Als bijvoorbeeld je vrouw kwaad is op jou, en je bent werkelijk met haar verbonden 
en ervaart werkelijk haar woede op de manier waarop je geniet van je 
ochtendwandeling, of van een kopje koffie, dan is dat een van de meest vervullende 
momenten van je huwelijksleven.  
  
Deze oefening zal de ander zeker op haar gemak stellen, omdat je niet probeert te 
klagen en haar af te wijzen. Dit is de uiteindelijke de oplossing voor een gezond 
huwelijksleven  
  
Om te overwegen: 
 

1. Kun je de onderwerpen herinneren waarover je met je vrouw of man zat te 
bekvechten? 

2. Iedere keer als je ruzie maakte, en probeerde de opvattingen van je partner te 
veranderen, hoe reageerde hij of zij daarop? 

 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-marital


Bhagavan over: Hoe we pijn ervaren. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1rbWNb_36kY 
  
  
Als er pijn is, en je ervaart werkelijk de pijn, dan zal de ander stoppen met je pijn te 
doen. Je kunt dit toepassen, en zien wat er gebeurt. Wat jij doet is alleen maar 
speculeren, waardoor je dit nooit toepast. Pas het dus toe, en ervaar zelf wat er gaat 
gebeuren.   
  
Veronderstel dat er een tijger achter je aan zit, en dat angst je in zijn greep heeft, en 
dat jij die angst ervaart. Weet je wat er zal gebeuren? De tijger zal de achtervolging 
staken, en je niet bespringen. 
 
Daarom kon Ramana en anderen met tijgers spelen, maar als jij dat zou proberen, 
dan zou je eindigen in de buik van de tijger. Maar Ramana, wanneer hij een 
wandelingetje ging maken, zei tegen zijn volgelingen dat ze een beetje afstand 
moesten houden, omdat hij tijgers, luipaarden, en slangen kon aanraken, zonder dat 
er iets gebeurde. Dat kwam omdat hij niet bang was. Maar als jij dat tijdens een 
wandeling zou doen, dan zou dat gevaarlijk kunnen zijn. Bij jou zou diezelfde tijger 
heel anders reageren. Als jij het doet, dan zie maar wat er gebeurt. Angulimala was 
totaal hulpeloos toen hij voor Boeddha stond. Mensen waren al verstijfd van schrik, 
wanneer ze de naam Angulimala hoorden, maar Angulimala was weerloos toen hij 
oog in oog met Boeddha stond. Dat kwam omdat Boeddha geen angst kende. Pas 
het toe, en zie wat er gebeurt. Dit soort dingen moet worden toegepast. Het heeft 
geen zin om er over na te denken, of te speculeren, dat heeft geen enkele zin. Dit is 
niet een praatje over Dharma (gedrag), dit is een Dharma voor “Doe het zelvers”. Pas 
het toe, en zie wat er gebeurt.  
 
Hieronder een verhaal over Angulimala 
 
Er was eens een verschrikkelijke moordenaar die leefde in het bos dat grensde aan 
een dorp. Zijn naam was Angulimala wat zoveel betekent als “Hij die een ketting van 
mensenvingers draagt”. Angulimala had zich voorgenomen om duizend mensen te 
vermoorden, en om de tel bij te houden hakte hij van zijn slachtoffers steeds één 
vinger af om die aan zijn ketting toe te voegen. Op een zekere dag kwam Boeddha 
met zijn leerlingen aan in het dorp, en de dorpelingen waarschuwden hen niet door te 
lopen en het bos te betreden. Boeddha echter negeerde de waarschuwing en 
ontmoette de verschrikkelijke man die tegen hem zei: “Monnik kom niet dichterbij, 
want ik kan niet anders dan je vermoorden, ik heb al 999 slachtoffers gemaakt en jij 
zult het duizendste zijn”. Bij andere mensen zou Angulimala niet geaarzeld hebben, 
maar deze monnik had zo’n vredige uitstraling dat hij in de ban van de man was 
gekomen. Boeddha zag de verandering optreden en zei, ik kom niet dichter bij jou, 
maar jij komt dichter bij mij. Angulimala pakte zijn zwaard en hakte in één klap een 
tak van een boom om te laten zien hoe machtig hij was. Boeddha pakte de tak op, 
plaatste die tegen de boom en genas de wond, en zei tegen Angulimala “Het is 
gemakkelijker te vernietigen dan om te helen”. Daarop veranderde de moordenaar 
totaal en liep als een mak schaap in de richting van het dorp. Toen de dorpelingen 
zagen dat Angulimala niet meer gevaarlijk was pakten ze keien van de weg en 
stenigden hem om hun vermoorde familieleden en vrienden te wreken. Even later 
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kwam Boeddha op de plek van het onheil, raakte Angulimala aan om zijn wonden te 
genezen en op slag was de gevreesde moordenaar veranderd in een verlicht 
meester. De leerlingen van Boeddha beklaagden zich daarover. Ze zeiden: “Wij 
mediteren al vele jaren en zijn nog steeds niet verlicht, en deze man, met al zijn 
slechte daden, krijgt de toestand van verlichting cadeau. Boeddha antwoordde 
echter: “Angulimala heeft een geweldig sterke energie in zich, maar deze was 
verkeerd gericht, ik hoefde alleen maar de richting om te draaien om hem verlicht te 
maken” 
                               
                                                               - - - - -  
 
Bhagavan over: Rijkdom  
 
 
Jouw mogelijkheid om rijkdom te scheppen en vast te houden wordt bepaald door de 
relatie die je hebt met geld. Zoals alles, is geld een vorm van energie die wordt 
aangetrokken door eenzelfde soort energie. Jouw relatie met wat dan ook bepaalt in 
welke mate je dat ding aantrekt, dan wel afstoot. Geld bestaat niet op zichzelf, maar 
wordt altijd gekoppeld aan de energie van de persoon die erbij betrokken is. Dezelfde 
hoeveelheid geld kan door verschillende mensen op verschillende manieren worden 
ervaren, overeenkomstig de relatie die ze met geld hebben.  
 
Rijke mensen weten dat geld belangrijk is, en daarom hebben ze het. Arme mensen 
denken dat geld niet belangrijk is, en daarom hebben ze er gebrek aan. Kun je je 
voorstellen wat er gebeurt, wanneer je je partner vertelt dat hij of zij niet belangrijk is? 
Hoelang denk je dat de relatie in stand blijft? Datgene wat je waardeert stijgt in 
waarde, en wat je niet waardeert verliest zijn waarde. Je moet weten dat geld 
belangrijk is, en je moet het waarderen zonder je eraan te hechten. Het is als een 
gezonde relatie die je koestert zonder je eraan te hechten.  
 
Je motivatie om geld te verdienen is belangrijk. Als je motivatie om geld te verdienen 
ontstaat door angst, woede, of door de noodzaak jezelf te bewijzen, dan zal geld je 
nooit geluk brengen. Woede en de noodzaak om jezelf te bewijzen zijn ook vormen 
van angst. Het is een toestand van “Zijn” waarin je voelt dat je niets hebt, en dat je 
daarom moet vechten om iets te verkrijgen. Het is de intentie en de handeling die 
ontstaat uit een gevoel van angst. Het omgekeerde is de intentie en het handelen 
vanuit een gevoel van liefde. Dat is een toestand van heelheid, en van handelen dat 
je vreugde verschaft.  
 
                                                      - - - - - - - - -  
 
 
 



Webcast van Bhagavan met Ecuador op 25 juli 2010. 

Video beschikbaar op:  
http://www.onenessecuador.com/apps/videos/videos/view/prev?channel_id=1507427
&from_id=9603381 
  
  
Namaste. Love you all. 
  
Na de meditatie van vandaag zullen we elkaar weer via Skype ontmoeten in de 
maand september. We zullen elkaar echter ontmoeten in de Heilige Ruimte. 
  
Na vandaag kunnen jullie je eigen Heilig Ruimte maken in je huis. Je kunt daarin 
mediteren op iedere moment dat je dat wilt. Alles wat je moet doen is; een paar 
Paduka’s plaatsen in deze ruimte in het besef dat deze Paduka’s verwijzen naar de 
voeten van jouw God, en vanuit de grond van je hart moet je de aanwezigheid van 
God aanroepen in de vorm waarin jij Hem aan bidt. Je moet bij dit alles een sfeer van 
opperste heiligheid handhaven.  
  
Als er geen sfeer van heiligheid is, dan zou de Presence (God) wel eens niet kunnen 
komen, of jij zult niet in staat zijn om Hem te ervaren. Ondergedompeld zijn in de 
Heilige Ruimte is de gemakkelijkste manier om heel dicht bij God te komen.  
  
Eerst kom je in het koninkrijk van jouw God, dan kom je dichter bij jouw God, en 
tenslotte wordt je één met jouw God. In de aanwezigheid zijn van jouw God, is de 
gemakkelijkste weg om te ontwaken.   
  
Mediteren in de Heilige Ruimte van je eigen huis, op ieder moment dat je dat wilt, is 
bedoeld om je groei te versnellen. Maar om een wereldwijde transformatie te 
bewerkstelligen is het nodig dat jullie gezamenlijk mediteren. Daarom bevelen we 
aan dat mensen die in een bepaalde tijdzone wonen, collectieve meditaties doen 
tijdens zonsopgang, of om 12.00 uur, of tijdens zonsondergang, of om 24.00 uur 
  
Deze collectieve meditaties zullen een wereldwijde transformatie brengen. Deze 
collectieve meditaties kun je in je eigen huis doen, je kunt ze gezamenlijk in een 
groep doen, of je kunt ze alleen in je eigen huis doen, maar steeds op de 
voorgestelde tijd.  
 
Ik herhaal het nog een keer; voor wereldwijde transformatie moeten jullie allemaal op 
dezelfde tijd mediteren, afhankelijk van de tijdzone waarin je woont. Je kunt dit doen 
bij zonsopgang, om 12.00 uur, bij zonsondergang, of om 24.00 uur 
  
Voor individuele groei kun je op elke willekeurige tijd mediteren in je huis. Al wat je 
moet doen is de kamer volledig donker maken, als het mogelijk is zoveel mogelijk 
stilte creëren, de Paduka’s in de kamer neer zetten, een groot gevoel van heiligheid 
handhaven, en de aanwezigheid van jouw God in je hart aanroepen.  
  
Je kunt ook je familieleden en je vrienden uitnodigen om samen met jou te 
mediteren, als zij daar tenminste belangstelling voor hebben, als ze spirituele 
zoekers zijn, en als ze een gevoel van heiligheid kunnen opbrengen. Het meest 
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belangrijke is dat je voor ogen moet houden is dat het Universum in alles aanwezig 
is, dat het Bewustzijn is, en dat het zich bewust is van alles wat er gaande is.  
  
In eerste instantie zul je je realiseren dat je in de aanwezigheid van jouw God bent. 
In de volgende fase zul je je realiseren dat je dichter naar jouw God groeit. Denk er 
aan dat God EEN is, maar dat Hij de vorm aanneemt van de Aanwezige waar jij naar 
uitkijkt. In de derde fase zul je één met jouw God worden.  
  
In vroegere tijden deden mystici en heiligen al dit soort dingen, maar nu kunnen we 
dit allemaal doen, en wanneer je wordt ondergedompeld in de Presence, zullen alle 
processen die op het onderricht gebaseerd zijn automatisch van de grond komen. 
Ontwaken zal dan een kinderspel zijn   
 
Alles waar we over spreken gebeurt al in India, en we verwachten dat het al heel 
gauw ook buiten India zal plaats vinden.  
  
Laten we dit alles in de maand augustus heel intensief beoefenen. Je kunt het zoveel 
doen als je wilt, en ook zolang je het wilt. Alles hangt van jou af. Je kunt het bij je 
thuis doen. Het hele proces zal dag voor dag gemakkelijker worden. 
  
Na de Oogdiksha van één minuut zullen we in meditatie gaan. Love you all. 
 



Sadhana 

  
Deze Sadhana komt van Rhagavanji, die hem doorvertelde  
aan Nandesh op 26 oktober 2010. 

 

Verklaring van de Purusharthas (de dingen waar men naar streeft):  

1. Artha:  Het streven naar materiele goederen. 

2. Kama:  Het streven naar vervullingen van wensen en verlangens. 

3. Dharma: Het juiste handelen in relatie tot de wetten der natuur, ofwel 
de wet van God. 

4. Moksha:  De bevrijding van de cirkel van leven en dood.  

Amma Bhagavan Sharanam (toevlucht)... 

 
Beste Oneness broers en zussen, 

 

Deze sadhana komt via Rhagavanji, die hem doorvertelde aan Nandesh. 

Hij vertelde dat er prachtige dingen gebeuren na de Navarathri (het negen 
dagen feest om de Goddelijke Moeder te eren) homa (vuuroffer). De 
energieën zijn hoog, en de mensen komen gemakkelijk tot ontwaken. 

Gedurende zijn ontmoeting met Amma, vertelde de Goddelijke Moeder dat de 
dingen met een sneltreinvaart verlopen, en dat verandering in een flits zullen 
gebeuren……in een tel. De mensen zullen eenvoudigweg ontwaken... 

Er is een simpele sadhana, (oefening) die gedaan kan worden om het 
ontwaken te versnellen. Sri Bhagavan heeft “Tien punten” gegeven. 
Bhagavan heeft aan de volgelingen gevraagd om zich te verdiepen in elk van 
die “Punten”, om te kijken waarin ze tekort schieten. (Innerlijke integriteit zal 
helpen om de valse beweegredenen van het “Ik” waar te nemen).  

Dan moet men oprecht bidden, smeken, vragen, commanderen of vragen, 
afhankelijk hoe onze band met Amma/Bhagavan is  

1. Spreek of verdiep je in aanwezigheid van de Sri Murti gedurende 21 
minuten in de inhoud van onderstaande lijst. 

2. Zing dagelijks gedurende 21 minuten: “Amma Bhagavan….Amma 
Bhagavan….Amma Bhagavan” 

 
Dat zal er voor zorgen dat een bepaald probleem zich zal oplossen, en dat 
de volgeling een stap voorwaarts zal maken in de richting van Mukthi. 
(ontwaken) 

Amma Bhagavan hebben deze bijzondere aanbeveling op zondag 24 oktober 
2010 naar buiten gebracht. Het was eigenlijk de bedoeling om dat op 3 
november te doen, maar Amma Bhagavan hebben het eerder gedaan. Amma 



Bhagavan sporen hun volgelingen aan om hun voordeel te doen met 
energiegolven van de huidige tijd, en zich te richten op Mukthi, op ontwaken.  

Het grootste gedeelte van de mensen houdt zich bezig met Artha (geld) en 
Kama (verlangens), waardoor de energie verspild wordt. 

Amma en Bhagavan zien graag dat iedereen zich focust op Mukthi 
(ontwaken), en door ontwaken zullen alle andere dingen automatisch volgen, 
dat wil zeggen Artha, Kama, en Dharma.  

Hier volgen de tien punten die, als daarmee wordt gewerkt en worden 
overdacht, onze gebreken aan het licht zullen brengen, en zullen helpen ons 
ervan bewust te worden. 

Iedere keer als je dit toepast, ga je door het hele rijtje heen, en kijk welk 
“Gebod” iets bij je wakker maakt, en contempleer (overdenk) dan op dat 
speciale “punt”, of praat daarover met Amma Bhagavan  

1. Passie 

2. Het minimaliseren van je belangrijkheid 

3. Heiligheid 

4. Overgave 

5. Je band met Amma Bhagavan 

6. Dankbaarheid voor alles wat bestaat, je ouders, lichaam en geest, de 
leraar en God.  

7. Emoties, dat wil zeggen het in balans brengen van emoties 

8. Vergiffenis, het schenken van vergeving aan jezelf en anderen. 

9. Karma, de wet van aktie en reaktie. Het verdienen van Satkarma (goed 
karma) door juist te handelen in de wereld.  

10. Het gevoelig zijn voor de gevoelens van anderen.  

 
Samenvatting:  

Overdenk de bovenstaande “Tien punten” in aanwezigheid van de Sri 
Murthi om problemen op te lossen. Zing dan gedurende 21 minuten Amma 
Bhagavan….Amma Bhagavan….Amma Bhagavan. Neem dan Blessing 
via de Padukas, of de Sri Murthi, en ga dan enkele minuten in savasan (de 
lijkhouding) liggen. 

 

 



 

 

   Update voor Sadhana met een nieuwe “Gebod” 

Amma Bhagavan... 

Raghavanji heeft Sri Amma Bhagavan's laatste bericht bekend gemaakt 
met betrekking tot het proces van ontwaken, dat zich steeds maar weer 
versnelt. 

Bhagavan heeft aangekondigd dat er een golf van veranderingen zit 
aan te komen, en dat deze veranderingen beginnen op 26 november  

Veel mensen zullen visioenen krijgen over hun persoonlijke God. 

Veel volgelingen zullen Godrealisatie ervaren.  

Bhagavan herhaalt steeds maar weer dat ontwaken geen garantie is voor 
Godrealisatie, maar dat Godrealisatie “Ontwaken” garandeert.  

Amma en Bhagavan hebben nog een “gebod” toegevoegd aan de reeds 
bestaande “Geboden” 

INNERLIJKE INTEGRITEIT.  

Er zijn dus nu elf “Geboden” 

Amma en Bhagavan zijn zo dynamisch bezig. Zij laten geen mogelijkheid 
ongemoeid om ontwaken te garanderen voor hun geliefde kinderen. Ze 
komen steeds maar weer naar buiten met nieuwe oplossingen voor de 
uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden.  

Als het nodig is  zullen Amma en Bhagavan met nog een “Gebod” komen.  

Amma en Bhagavan hebben aan ons gevraagd om voor de Sri Murthi te 
gaan zitten, om over ieder van de elf “Geboden” na te denken, om te 
kijken waar we tekort schieten. Doe dat gedurende 21 minuten. Vraag aan 
Amma en Bhagavan om je te helpen op dat gebied, en zing gedurende 21 
minuten “Amma Bhagavan”. Neem daarna Diksha. Dit zal ontwaken veilig 
stellen 

Amma en Bhagavan hebben gevraagd om te contempleren over Innerlijke 
Integriteit, omdat dit zal helpen je bewust te worden van de gebieden 
waarin je tekort schiet.  

Om Satya (Waarheid) te zien is het nodig om Asatya (Onwaarheid) te 
zien. 

De gebieden van Onwaarheid zijn blokkades op de weg naar ontwaken.  

Zodra deze blokkades zijn opgeruimd door middel van deze Sadhana, dan 
zal men automatisch ontwaken.  

Amma Bhagavan hebben gevraagd om deze Sadhana met onmiddellijke 
ingang toe te passen, en ermee door te gaan tot 12 februari 2011, de dag 
waarop een nieuw en beslissend proces zal worden geïnitieerd voor 
“PERMANENT ONTWAKEN” 

Om van het volledige effect van dit proces te profiteren moet je vrij zijn van 
alle blokkades die een hindernis vormen op je weg naar ontwaken.   



In februari 2011 zal de wereld aan de weet komen wie Amma en 
Bhagavan zijn, en wat hun kracht is.  

Deze Sadhanas, en het proces dat komen gaat, zullen bepalend zijn voor 
wie in de uiteindelijke groep van 70 000 ontwaakte zielen komen, om met 
Amma en Bhagavan te mediteren voor het ontwaken van de mensheid.   

Laten we allemaal serieus met deze sadhana omgaan, en Amma 
Bhagavan helpen bij het ontwaken van onszelf, en Ze helpen bij het 
ontwaken van de wereld!  

WE ZIJN VERVOORRECHTE KINDEREN VAN GOD! 

 
Nandesh 

 
  
  
 
 



Ervaringen Michael Milner 
 
De vertaling van een bericht van Michael Milner, dat in de Amerikaanse 
nieuwsbrief voor Dikshagevers werd opgenomen.  
 
Beste Onenessvrienden, 
 
Ik zit midden in het nieuwe 28 dagen verdiepingsproces aan de Oneness 
University in India. Het is zonder twijfel het meest krachtige 
veranderingsproces, en het meest intensieve spirituele proces waaraan ik ooit 
heb deelgenomen bij de Oneness University of waar dan ook, en ik kan je 
verzekeren dat ik de laatste 40 jaar door heel wat krachtige processen ben 
heengegaan. Als je serieus op zoek bent naar Godrealisatie en ontwaken, 
dan is dit iets voor je. Sri Amma en Sri Bhagavan houden niets vóór zich, en 
we werken intensiever dan ooit tevoren samen met de gidsen en de Oneness 
Beings, en we ontvangen de transformaties waarnaar we zolang hebben 
uitgekeken. Het is NU eindelijk aan het gebeuren. Maar vergis je niet, dit 
proces is niet voor bedeesde mensen, het is voor echte strijders. Ik zal er 
meer over vertellen, en meer nieuws doorgeven, wanneer ik in november 
weer thuis ben.  
 
We hebben van Bhagavan gehoord, dat er in begin 2011 een heel krachtig 
proces zal worden geïntroduceerd, om de hele Oneness gemeenschap naar 
een zeer hoge staat van ontwaken te brengen. Dat is iets waarop we gewacht 
hebben! Het zal de laatste fase zijn in het wonder van Oneness in de richting 
van 2012. Het proces zal in de handen worden gelegd van de Oneness 
Trainers, die de mensen in hun eigen land door het proces kunnen 
begeleiden. Dit uiteindelijke proces van ontwaken zal in je eigen land plaats 
vinden, en niet in India. Als je met de gedachte rondloopt om Oneness Trainer 
te worden, dan is het nu de hoogste tijd, zodat je kunt meewerken aan de 
tsunami van ontwaken in januari en februari van het volgend jaar.   
 

Ervaringen van Michael Milner (Vervolg) 

Beste vrienden, 

Ik ben donderdag teruggekeerd van het nieuwe 28 dagen durende 
verdiepingsproces van de Oneness University in India. Er zijn eenvoudigweg 
geen woorden voorhanden, om de bewustzijnsverruimende reis naar 
Godbewustzijn te beschrijven, en het effect dat het op mij heeft gehad! Mijn 
advies is; “Doe het ook” en ik beloof je dat je er geen spijt van zult hebben. 
Het is zonder twijfel het grootste geschenk dat je aan jezelf kunt geven, en de 
meest krachtige duw die je kunt ontvangen in de richting van je eigen 
ontwaken. Het is de beste voorbereiding die je kunt doen voor het nieuwe 
proces om te ontwaken, dat Sri AmmaBhagavan wereldwijd in januari en 
februari 2011 zullen brengen.  

We waren compleet verrast toen ons werd toegestaan om een klein beetje te 
proeven van het New Awakening Process in de Oneness Tempel, op de 



laatste dag van ons verdiepingsproces. Oh mijn God!!! Dit proces eindigde in 
de meest sterke Diksha die ik ooit heb ontvangen. Toe deze gebeurtenis 
voorbij was  rapporteerden een aanzienlijk deel van de deelnemers dat ze 
geen gedachten meer hadden, geen geest, en geen ervaring meer van het 
kleine “IK”. De Gidsen van de Oneness University verzekerden ons dat wat 
we hadden ervaren, alleen maar een voorproefje was, alleen maar een 
voorbereiding. Ze zeiden als we dat al krachtig vonden, we ons konden 
voorstellen wat er in januari/februari zou gaan gebeuren! Ik kan je vertellen 
dat het iedereen zal overtuigen. Het zal het begin zijn van de dertiende en 
laatste fase van het wonder van Oneness. In het begin van het volgende jaar 
zullen Sri Amma/Bhagavan het Dharma (de leer) overdragen aan de leden 
van de Oneness Gemeenschap. Het vermogen om de mensheid te doen 
ontwaken, en de rest van het werk van Oneness zal volledig in onze handen 
komen te liggen.  

Sommige mensen in het Westen, die hebben gehoord dat er een nieuw 
proces in India was vrijgegeven (met verbazingwekkende resultaten) hebben 
geprobeerd er een kopie van te maken zonder de daarbij behorende up-to-
date instructies, en ze deden dat zelfs nog voordat Sri Bhagavan een intentie 
(Sankalpa) heeft uitgesproken voor dit proces, dat Genade zal schenken aan 
het Westen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de kern van dit soort 
processen de intentie is die een Avatar heeft om dit cadeau te schenken. 
Mukthi (ontwaken of verlichting) kan niet worden verworven door eigen 
inspanningen, door gebruikt te maken van de een of andere techniek, of 
spirituele oefening, hoe perfect en gepassioneerd die wordt uitgeoefend. Ik 
beveel met grote nadruk aan; om te wachten op heldere instructies en de 
officiële vrijgave in januari of februari, na de komende Oneness Trainers 
Conferentie in LA en Toronto met onze Noord Amerikaanse Oneness Gids 
Doug Bentley. Op die manier zul je zeker niet in de resultaten worden 
teleurgesteld.  

Het Mukthi Diksha proces, en het 64 Diksha’s proces dat we gedurende 2010 
hebben gedaan, zijn een voorbereiding geweest (blijf ze toepassen). Zij 
hebben gediend als een katalysator voor een geweldige spirituele groei in 
ieder van ons. Daardoor zijn velen van ons in verschillende staten van 
Ontwaken, ofwel Mukthi, gekomen waarbij emotionele ladingen die werden 
teweeg gebracht binnen 30 minuten waren opgelost door de Genade die 
daarbij betrokken was. Sommigen van ons zijn in een toestand van volledig 
ontwaken geslingerd, waarbij emotionele ladingen zich niet meer voordoen. In 
die toestand zijn er geen gedachten, en het IK-Gevoel is opgelost. De 
zintuigen zijn volledig bevrijd, en de werkelijkheid wordt direct ervaren zonder 
het uitstel van de 0,4 seconde waar de geest voor verantwoordelijk is. In 
januari en februari zullen Sri AmmaBhagavan ons mee nemen in de richting 
van een volledig ontwaken.  

Heb tussen nu en begin volgend jaar, de sterke intentie om volledig te 
ontwaken, en God te realiseren. Doe alles wat je kunt doen om je voor te 
bereiden op wat komen gaat, en laat het dan over aan de Goddelijke genade 
die de rest moet doen. Werk aan je fysieke lichaam en aan je energielichaam. 
Pas de lessen toe, vooral die gaan over bewustzijn, en over innerlijke 



integriteit en de kunst van het lijden. Woon de webcasts bij, ontvang Mukthi 
Diksha en de 64 Diksha’s zoveel je maar kunt. Als je in de gelegenheid bent, 
ga naar India voor het 28 dagen verdiepingsprogramma, en als je in de buurt 
van ons woont, woon dan zoveel mogelijk de intensieve bijeenkomsten voor 
Dikshagevers bij. Ik zal je bekend maken met veel van de gevorderde 
leringen, en zal je helpen om je voor te bereiden om in een hoge staat van 
bewustzijn te komen in het komende jaar.   

Het nieuwe proces zal aan de Oneness Trainers worden onderwezen door de 
Oneness Gids Dough Bentley tijdens de Trainers Conferenties in de USA en 
Canada in januari. Als je er over nadenkt om trainer te worden, dan is het nu 
de hoogste tijd. We hebben nog heel veel trainers nodig om het werk van de 
Oneness Universiteit in Noord-Amerika te verspreiden. Sluit je a.u.b. bij ons 
aan. 
  
  
 



Bhagavan in een Skype bijeenkomst met Italie op 9 oktober 2010  

 

Video Link: http://vimeo.com/15696063 
  

Namaste, Love you all! 
 

Vraag: Bhagavan hoe is het in de visie van Oneness mogelijk, dat de 
grootste hoeveelheid van de mensen zal ontwaken 

 

Bhagavan: Dat is mogelijk om de eenvoudige reden dat maar 70.000 mensen 
moeten ontwaken om een wereldwijde transformatie tot stand te brengen. Om 
die reden hebben we slechts 70.000 blessinggevers nodig, en dat aantal 
hopen we in maart of april 2011 te bereiken. In januari of februari 2011 zullen 
we een speciaal proces voor jullie gaan invoeren dat, als jullie het gaan 
gebruiken, je zeker zal helpen om te ontwaken.   
 

Op dit moment is dit proces al ingevoerd in India, en de mensen ontwaken er 
heel snel mee. We werken aan methoden om het aan te passen voor het 
Westen, en voor mensen buiten India. Wanneer het proces eenmaal is 
geperfectioneerd, zodat het voor de Westerse mens acceptabel is, zullen we 
jullie gaan trainen, en dan zullen we heel snel vooruit gaan.   
 

Omdat ons doel slechts 70.000 mensen is, moet het niet zo moeilijk zijn. Alles 
gaat tot nu toe perfect, en als we op dezelfde manier doorgaan, dan zie ik 
geen reden waarom we er niet in zouden slagen ons een wereldwijde 
transformatie te bereiken.  
 

Vraag: Wat is de relatie tussen Diksha, het onderwijs van Oneness, en 
het onderricht van Advaita.  
 

Bhagavan: Het onderricht van Oneness bereidt je vóór om te ontwaken, en 
om God te realiseren, maar het onderricht bereidt je alleen maar vóór. Het 
onderricht zelf is niet in staat om je te doen ontwaken, of om God te 
realiseren. Het bereid je vóór op de uiteindelijke Diksha. Het is Diksha dat je 
een “Piek ervaring” zal geven die zal resulteren in ontwaken. Ik zal nog maar 
eens herhalen: “Onderricht op zichzelf kan je geen ontwaken of Godrealisatie 
geven. Het kan je alleen maar voorbereiden op de uiteindelijke Diksha. Het is 
Diksha dat je zal doen ontwaken en Godrealisatie zal brengen.  
 

Hoe doet Diksha dat? Het geeft je een “Piek ervaring” die is gebaseerd op het 
onderricht, en omdat het een “Piek ervaring” is, gaat het onderricht over in 
een realisatie. Omdat het zo diepgaand is leidt het tot een transformatie die je 
ofwel ontwaken of wel Godrealisatie kan brengen. Dat is dus het verband dat 
bestaat tussen Diksha en het onderricht. Het onderricht is kennis, Diksha is 
de kracht die een verandering in de hersenen bewerkstelligt waardoor je of 
ontwaakt, of Godrealisatie ervaart. 
   
Het verband met Advaita is; dat als je een student in Advaita bent, dan zal  
Diksha je de toestand van Advaita geven. De toestand van bewustzijn 
waarover Advaita spreekt, dat zal jouw toestand van bewustzijn worden. De 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103766666295&s=707&e=001tWNDgEKu66KnMiN0S7RphL0SW4B2MqnoxMWILh73BHnNvmL8AlJlNaaZlwkiSnjV-MMwmak2yl95whbIfPyDx005y9cVoQNWvMzHVPSHw8ljwUMRN4yA8Q==


toestand van Eenheid ofwel non-dualiteit, zoals die wordt uiteengezet door de 
Advaitaleer. Dat zal het geschenk zijn dat je ontvangt van Diksha. Als je naar 
iets anders op zoek bent, dan zul je dàt krijgen. Het hangt er van af waarnaar 
je op zoek bent. Je zult krijgen wat je zoekt.    
  
Vraag 3. We worden voortgedreven door een gemeenschappelijke wens 
om een meer waardig leven te leiden, maar de wekelijkheid bevindt zich 
vaak ver verwijderd van deze wens. Iedere dag horen we van geweld in 
gezinnen, van geweld in de samenleving, van vreselijke misdaden, van 
een toename van manifeste of latente milieurampen veroorzaakt door de 
mens. We willen allemaal graag deze situatie veranderen, en toch 
gebeurt dat niet, waar ook ter wereld. Soms komt een groep mensen 
tezamen om een toestand van eenheid en kracht te scheppen, op zijn 
minst totdat een bepaald doel is bereikt, maar soms gebeurt het dat 
deze toestand van Eenheid en kracht is opgelost nog voordat de 
doelstelling is verwezenlijkt. Alvast bedankt voor Uw antwoord 
Bhagavan. 
 

Bhagavan: Zoals je terecht opmerkt moeten we samen mediteren, of samen 
bidden om onze problemen op te heffen, of om andere mensen in 
rampgebieden te helpen. Maar het probleem is om samen te komen en 
samen te werken in een verenigd verband, om bij elkaar te komen en samen 
te zijn. Dat probleem kunnen we omzeilen door de kunst te beoefenen om 
jezelf te zien in anderen, en de ander te zien in jezelf. Als je deze kunst 
beoefent zul je er achter komen dat het steeds gemakkelijker wordt om 
samen te komen, om samen te mediteren, om samen te bidden, en je zult de 
resultaten dan heel snel zien. .  
 

Als je samenkomt en de resultaten ziet, zul je geïnspireerd worden om heel 
vaak bij elkaar te komen om nog veel meer problemen aan te pakken. Dit is 
niet zo vreselijk moeilijk om te bereiken, omdat verschillende groepen zoiets 
al bereikt hebben. Stop er een beetje moeite in, en je zult zien dat er mooie 
dingen gebeuren.  
  
Toen volgde er een meditatie.  
 
Een “Piek ervaring” is volgens de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow 
een ervaring die ver uitreikt boven de gemiddelde alledaagse ervaringen die 
mensen hebben. Je kunt hem het beste vergelijken met een mystieke 
ervaring.  
 



 

Een Sadhana beschreven door: Sri Raghavanji, Een les van 
Bhagavan over relaties, en het onszelf bevrijden van lijden.  

 
Ook een samenstelling van Audio Onderricht, met beelden en 
muziek. 
 
Nieuwe Sadhana (spirituele oefening)   
 

Beste volgelingen van Amma Bhagavan, 

Ik had het geluk om eerder op de dag te spreken met Sri Raghavanji. Hij was 
erg enthousiast over de geweldige dingen die aan het gebeuren zijn met al de 
volgelingen van Amma Bhagavan. Ontwaken is voor 100 procent aanwezig, 
en het is ook de oplossing voor alle materiële en spirituele problemen. Tussen 
alle dingen die besproken werden informeerde hij me over de sadhana die 
Bhagavan direct had gegeven aan Raghavanji, en die ik wil delen met al mijn 
geliefde broeders en zusters van de Oneness Familie 

Hij ontmoette Bhagavan afgelopen vrijdag (8-10-2010), en deze sadhana 
werd op die dag gegeven. Raghavanji heeft me gevraagd om dit door te 
geven aan alle kinderen van Amma Bhagavan. Ik stuur dit aan iedereen die in 
mijn bestand zit. Stuur het a.u.b. door aan zoveel mogelijk mensen.  

De sadhana verloopt als volgt: 

Ga voor de Sri Murthy van Amma Bhagavan zitten, zing drie maal de Moola 
Mantra, en roep de Presence (De Immer Aanwezige) aan. De Presence 
neemt ons mee naar een andere staat van bewustzijn, waarbij de geest naar 
de achtergrond verdwijnt, iets dat we allemaal weten.  

Neem een groot probleem bij de kop. 

Identificeer je met de ideale oplossing van dat probleem, en visualiseer dat. 

Denk verder niet meer aan het probleem, en huil er niet meer over.  

Visualiseer de ideale oplossing, en voel je gelukkig met de oplossing die je 
voor ogen hebt, en vraag Amma Bhagavan om het zó te laten gebeuren. 
(Afhankelijk van de band die je hebt met Amma Bhagavan kun je vragen, 
commanderen, verzoeken, intimideren of vlijen om te zorgen dat Amma 
Bhagavan laten gebeuren wat je wilt). 

Zing EEN EN TWINTIG MINUTEN LANG; “Amma Bhagavan, Amma 
Bhagavan, Amma Bhagavan…..”) 

Na 21 minuten moet je je handen uitstrekken naar de Sri Murthi, om de zegen 
te ontvangen van de Sri Murthi. 

Amma Bhagavan Anugraheethosmi (Zegen). 

Amma Bhagavan Aishwaryasthomi (Voorspoed). 



Amma Bhagavan Arogyaasthomi. (Gezondheid). 

Neem daarna Diksha via de Sri Murthi of via de Paduka’s. 

Dikshagevers kunnen elkaar daarna Diksha geven. 

Je kunt dit alles individueel doen, of met de familie, of in groepen. 

De groep kan ook sankalpa (voornemen) doen voor een volgeling, en dan 
deze sadhana doen, om vervolgens collectief Diksha te geven aan deze 
volgeling. (Het voornemen kan bijvoorbeeld zijn om iemand die ziek is weer in 
een goede gezondheid te zien). 

Doe dit regelmatig gedurende 21 dagen zonder onderbreking. 

Met dank aan Sri Raghavanji, uit naam van alle leden van de Oneness 
Familie, voor het doorgeven van deze boodschap van Amma Bhagavan 

In dankbaarheid en bescheidenheid,  

In grote liefde 

Nandesh 
11.10.10 
 _____________________________________________________________ 

 

Bhagavan’s les over: Waarom moeten er überhaupt relaties 
bestaan? 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/why-relationships-at-all 

Vraag: Als we van iemand houden, zijn we bang om de geliefde te 
verliezen. Je kent nooit enige waarde aan iets toe, wanneer je niet de 
angst hebt het te verliezen. Waarom moeten er relaties bestaan wanneer 
die alleen maar lijden veroorzaken?  

Bhagavan: Je houdt nu eenmaal van iets omdat je de angst hebt het te 
verliezen. Je kent nooit enige waarde aan iets toe, wanneer je niet tevens de 
angst hebt het te verliezen.  Alles in dit Universum is een paradox.  

Als er een voorkant is, dan is er ook een achterkant. Als er ergens een berg 
is, dan is er ook een dal. Dat is de manier waarop het Universum is 
gestructureerd. Zonder dat je in angst leeft om je vriend, je vrouw of je 
kinderen te verliezen, om welke reden dan ook, zul je niet in staat zijn om van 
ze te houden. Anders is er eenzaamheid, dus moet je wel liefhebben.    

Deze liefde wordt ondersteund door het gevaar dat je iemand kunt verliezen, 
hetzij door ziekte, hetzij door wat dan ook. Dat is alles waar het in het leven 
om draait, en de schoonheid van het leven is dat; als je dit in kunt zien en de 
onvermijdelijkheid van de situatie kunt aanvaarden, je in feite verliefd zult 
worden.  

Er bestaat helemaal geen probleem in een gegeven situatie. Het enige 
probleem dat bestaat is; dat je niet in staat bent om “Dat wat is” te 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103769288375&s=707&e=001MeemchPf28M29x3d5Bc0WSlfM3VGBl3rxZrR8KehdcDYLROnpoM0gyqFxnLSoBm_-1Ev42fIDI5vohV_Z983M_aJJzPjnudN-W4U6swhaA1NSlV3GjqSoOPU4CS5_0xpbgQVlx-2a1_gPqFmFqLrDm350oBsKaFLS8LFnKhyjk0=


accepteren. “Dat wat is” betekent dat wat er IS op een gegeven moment in de 
tijd, iets waaraan niets kan worden gedaan. Wanneer je dat eenmaal dóór 
hebt, zul je accepteren dat wat er IS, en wanneer je tot acceptatie komt, dan 
ontstaat er op een spontane wijze Liefde in je hart.   

Het ontwikkelen van bepaalde deugden in jezelf is van geen enkel waarde, 
behalve dan om je plaats in de maatschappij veilig te stellen. Proberen om 
goed te zijn, om vriendelijk te zijn, om grootmoedig te zijn, dit alles zal je niet 
helpen om te ontwaken, omdat dit niet “Echt” in je leeft. Daarom zeggen we 
vaak; “Als je niet ontwaakt bent, gedraag je dan niet als iemand die dat wel 
is”. Als je geen Mahatma bent, gedraag je dan niet als een Mahatma. Je moet 
je niet vergelijken met Mahatma Gandhi, met Christus of met Boeddha,   

Er is geen enkele noodzaak voor jou om je daar slecht bij te voelen. Jij bent 
nu eenmaal “Jij”, en er is niemand anders zoals jij. Jij bent uniek, met al je 
jaloezie, met al je woede, met al je haat, met alles dat in je is. Jij moet in staat 
zijn je eigen woede te zien, je eigen jaloezie, je moet naar jezelf kijken als 
naar een object.  

Dat is pas mogelijk wanneer je iemand wordt die niet meer oordeelt. Dan zal 
alles zijn zoals het is. De dingen zullen niet meer zijn zoals jij denkt dat ze 
behoren te zijn. Bedenk steeds dat de dingen op hun plaats worden gezet 
door het Universum. De stroom van het Universum heeft jou voortgebracht. 
Het is jouw taak om met die stroom mee te zwemmen, om er in te leven, om 
het te ervaren en ervan te genieten.   

Een ontwaakt mens is iemand die niet probeert iemand anders te zijn. Hij of 
zij is Zichzelf. Het probleem met jou is, dat je probeert te veranderen. Het is 
net zoiets als het proberen om een hond een rechte staart te geven. Je zult 
op die manier nooit veranderen.   

Wanneer je de onmogelijkheid van dit alles inziet, en jezelf accepteert zoals je 
bent, en jezelf in liefde kunt omarmen, dan ben “JIJ” het niet meer die 
accepteert of lief hebt, het gebeurt alleen maar. 

______________________________________________________________ 

Bhagavan’s les over:  Zeven waarheden om vrij te zijn van lijden. 

Vraag: Niemand in deze wereld is vrij van lijden. Wat moet er gedaan 
worden om vrij van lijden te zijn? 

Bhagavan: Dat is heel eenvoudig, volg de zeven waarheden op om van lijden 
bevrijd te worden.  

1. Alles komt voort uit één enkele bron. Je kunt hierbij aan God denken, of 
aan energie. Er is geen begin en geen einde aan het bestaan 

2. Als je met deze bron in aanraking komt, kun je geen onderscheid meer 
maken tussen goed en slecht, tussen wat juist en fout is. Al deze dingen 
berusten op jouw zienswijze. Alles is afkomstig uit dezelfde bron.  



3. Het leven bestaat alleen maar uit jouw zoektocht naar het Zelf. Alle dingen 
die zich in het leven aan je voordoen, de mensen die je tegenkomt, alles is 
een reflectie van jezelf. Als je lijdt aan armoede dan betekent dat, dat er iets 
mis is met jezelf. Je moet dat corrigeren om uit je armoede te geraken. Als er 
haat in jezelf aanwezig is, dan zal wie je ook ontmoet diezelfde kwaliteit ten 
toonstellen. Als je met slechte gedachten rondloopt, dan zul je mensen 
ontmoeten die ook slechte gedachten hebben. Probeer op de eerste plaats 
jezelf te begrijpen.   

4. Realiseer je dat alles wat je in dit leven ervaart, te danken is aan Gods 
Genade. Veronderstel dat je tijdens het lopen onderuit glijdt, bedenk dan dat 
dit ook de genade van God is. Als je God in alles kunt ontdekken, dan wordt 
het leven geweldig.  

5. Realiseer je dat alles wat je in dit leven ervaart alleen maar een “Test” is 
die je door God wordt gegeven. Het is geen slechte ervaring. Als het gezien 
wordt als een slechte ervaring, dan betekent dat, dat God niet medelevend 
zou zijn. Als je een probleem ervaart, zie dat dan als een gelegenheid om het 
te bekijken en er uit te komen. Aan jou zijn mensen gegeven, bezittingen en 
zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan. Als je dit eenmaal door hebt, dan 
zal je zelfvertrouwen toenemen. Alleen maar om je zelfvertrouwen te testen 
brengt God je in een testsituatie.  

6. Als je eenmaal door hebt dat alles wat je ervaart een test is die God aan je 
geeft, dan zul je in staat zijn om diep over een probleem na te denken, en het 
aan te pakken. Je zult het resultaat begrijpen. Dan zal er geen vrees meer in 
je bestaan.  

7. Als je de bovenstaande zes waarheden begrijpt, dan zal er een enorme 
transformatie in je lichaam optreden. Vanaf dat moment zul je niet alleen 
compassie hebben, maar je zult compassie worden.  

______________________________________________________________ 
 
Samenstelling van Audio Onderricht met beelden en muziek.  

Een prachtige samenstelling van onderricht met betrekking tot relaties, de 
Gouden Tijd enz. met een stroom van beelden en achtergrondmuziek, eerder 
in dit jaar op facebook gezet door Jeet Sharma uit Bombai kun je bekijken op:  

http://www.facebook.com/video/video.php?v=426561251423 

 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=426561251423


Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Nederland, Op 11 oktober 
2010 

deel 1: 
http://www.youtube.com/watch?v=DvemhedX3fw&feature=player_embedded
#! 
deel 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=ezcKBy8xEpg&feature=player_embedded#
! 
  
Vraag: Bhagavan, we zijn zo gelukkig dat U bij ons bent om deze 
speciale gebeurtenis voor Nederland mogelijk te maken. Nederland staat 
gewoonlijk bekend om zijn tolerantie, tolerantie ten opzicht van politieke 
verschillen, tolerantie ten aanzien van het geloof van mensen, en zelfs 
tolerantie ten aanzien van sexuele voorkeuren van mensen. De laatste 
jaren zien we echter een toenemend aantal mensen dat zich gaat 
verzetten tegen deze tolerantie. Heel recent heeft dat zich uitgedrukt in 
de formatie van een nieuw kabinet dat de schijn heeft gebaseerd te zijn 
op een gebrek aan tolerantie, speciaal ten aanzien van mensen met een 
buitenlandse en een Islamitische achtergrond. Het lijkt erop dat het 
medegevoel voor mensen met een andere manier van denken, en voor 
het lijden van mensen in andere delen van de wereld, uit onze cultuur 
aan het verdwijnen is. Dit bezorgt ons veel verdriet Bhagavan, en 
sommige mensen vervallen in woede om deze ontwikkelingen. We leven 
nu in 2010, en waarschijnlijk zal deze regering tot in 2012 aan het bewind 
zijn. Kunt U ons a.u.b. vertellen welke plaats we deze dingen kunnen 
geven, gezien de ontwikkelingen naar de bewustzijnsverandering in 
2012.   
 
Bhagavan: Aangekomen op dit punt van de menselijke geschiedenis, zien we 
dat de oude beschaving in een snel tempo aan het verdwijnen is, en dat de 
nieuwe beschaving snel geboren wordt. Dit alles kan misschien nog niet zo 
duidelijk waarneembaar zijn in de externe wereld, in de innerlijke wereld is het 
oude aan het afsterven, en het nieuwe komt ervoor in de plaats. Wanneer dit 
gebeurt kan het oude bewustzijn uit het gezicht verdwijnen, om langzaam de 
geboorte van een nieuw bewustzijn mogelijk te maken.   
 
Het lijkt erop dat Nederland in Europa een leidende positie inneemt. 
Nederland is heel snel aan het veranderen in de richting van een nieuw 
ontwaken. Wanneer zoiets gebeurt, dan zie je al de symptomen die je 
beschrijft. Wat er aan het gebeuren is, is een vooruitlopen op de dingen die 
staan te gebeuren, het is een natuurlijk verschijnsel. Het is een indicatie dat 
Nederland een leidende positie inneemt. Er is iets aan het gebeuren bij een 
flink aantal mensen in Nederland. We mogen meer duidelijkheid verwachten 
ergens rond 2011. Ik zou aan jullie willen zeggen dat het een zeer goed teken 
is. Jullie zijn heel snel aan het veranderen. Waarschijnlijk zijn jullie het 
leidinggevende land van Europa.  

 Vraag 2. Bhagavan, kunt U ons iets vertellen over het nieuwe 
verdiepingsproces. We hebben gehoord dat we Godrealisatie kunnen 
verkrijgen in het verdiepingsproces. Kunt U ons vertellen hoe dat werkt, 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103777386894&s=707&e=001NK6_RcP0QX1jJftwBzhducGRF1xbpeUch9FRtvIvzBhBeOFuncNyh4AG3SJt-W2emZ0-XBXDjqga8PmdgBjJte7V7goxyX1GMzszopHlu4VQHtZG54str46-vclr1ir8Ms1fYGkDn85oeq8u_R7ZvVPVsvelJcN6Q5JXdC5PU3JN1P-bLXnkzA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103777386894&s=707&e=001NK6_RcP0QX1jJftwBzhducGRF1xbpeUch9FRtvIvzBhBeOFuncNyh4AG3SJt-W2emZ0-XBXDjqga8PmdgBjJte7V7goxyX1GMzszopHlu4VQHtZG54str46-vclr1ir8Ms1fYGkDn85oeq8u_R7ZvVPVsvelJcN6Q5JXdC5PU3JN1P-bLXnkzA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103777386894&s=707&e=001NK6_RcP0QX08e26iUIlwdQhmYGI_6MxeRGr7m3CzaF30OAJldivwcA-tlDgNe6jlR6TNsZfOef1d1q_wtUc33xQIb5j6kX9BM-bIKHr22UDyq4sOcR5Pr64iCwrAnO_wus8W-kU0LDr8YcJa__82pT7y20p4wEuDqE5epBFCKs6iZqxrb7Vqow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103777386894&s=707&e=001NK6_RcP0QX08e26iUIlwdQhmYGI_6MxeRGr7m3CzaF30OAJldivwcA-tlDgNe6jlR6TNsZfOef1d1q_wtUc33xQIb5j6kX9BM-bIKHr22UDyq4sOcR5Pr64iCwrAnO_wus8W-kU0LDr8YcJa__82pT7y20p4wEuDqE5epBFCKs6iZqxrb7Vqow==


en waarom in dit proces de nadruk ligt op Godrealisatie, en niet op 
ontwaken? 
. 
Bhagavan: De kracht van de Blessing is de afgelopen weken in een 
sneltreinvaart toegenomen, en we verwachten dat ze uitzonderlijk krachtig zal 
zijn zo in de buurt van 5 november. Daarna zal de kracht exponentieel 
groeien en werkelijk dramatische vormen aannemen na februari 2011. Wat 
we ontdekten is; dat de genade automatisch in de richting beweegt van 
Godrealisatie, en het ziet er naar uit dat als je die richting opgaat, dat 
ontwaken onvermijdelijk is, of we het zoeken of niet. Het schijnt een erg 
gemakkelijke gebeurtenis te zijn die nu al plaats vindt. De genade doet 
pogingen in de richting van Godrealisatie te bewegen, en vóór dat dit gebeurt, 
brengt ze ontwaken met zich mee. Niet dat wij iets gedaan hebben, maar het 
lijkt erop dat de genade die natuurlijke weg bewandelt.  

Vraag: In Nederland lijden veel mensen aan depressies en andere 
psychologische ziekten. Kunt U een advies geven om dit te overwinnen? 
  
Bhagavan: Ja, zoals je al eerder zei is een van de belangrijkste 
karakteristieken van de overgangsperiode dat mensen depressief kunnen 
worden. Depressies zullen een gewoon verschijnsel zijn. De enige manier om 
dit te bestrijden is door je bezig te houden met het verbeteren van je relaties. 
Ik heb dat de afgelopen 10 tot15 jaar steeds maar weer benadrukt.  
 
Bij deze gelegenheid vertel ik je dat als de tijd dáár is, depressies zich zullen 
verspreiden als een vuurzee. Richt je dus a.u.b. op je relaties, en jullie 
moeten meer Diksha krijgen, die gelukkigerwijs steeds krachtiger zullen 
worden. Werk dus aan het verbeteren van je relaties, en ontvang meer 
Blessings, dat is de beste manier om met depressies om te gaan. Anders kan 
het heel moeilijk worden als de energieën veranderen. We zullen jullie hierbij 
volledig helpen, je hoef je geen zorgen te maken. De Blessings (zegeningen) 
zullen de komende weken enorm in kracht toenemen, en jullie zullen de 
onmiddellijke resultaten kunnen waarnemen. De resultaten zullen heel 
dramatisch zijn, vooral bij het in de hand houden van depressies.    
 
Vraag: Hebben we nog tijd voor een volgende vraag, of wilt U nog iets 
tegen ons zeggen?  
 
Bhagavan: Ik zou jullie graag iets willen vertellen over hoe we van plan zijn 
jullie te gaan trainen vanaf januari/februari of daar omtrent. Dat zal gebeuren 
met speciale processen die nu al worden toegepast in India. We zijn nu aan 
het bekijken hoe we die moeten aanpassen voor de Westerse mens. Op het 
moment dat we die aan jullie gaan geven, zul je zien dat Nederland heel 
eenvoudig explodeert in ontwaken. Wacht dus op januari/februari. Gedurende 
die tijd zullen we jullie een nieuw proces aanbieden. Nu al werken we aan een 
Westerse versie. Dat zal een echte uitbarsting van kracht worden, en ik denk 
dat jullie er dan zijn. Wacht dus maar tot februari.   
  
Toen volgde de meditatie met AmmaBhagavan! 
 



Bhagavan’s les over: Jij bent het onderricht 

  
http://www.vimeo.com/16063561 
 
 
Vraag: U zegt tegen ons dat innerlijke  integriteit de basis is van 
spiritueel ontwaken. Als we dit toepassen, dan zien we dat we dezelfde 
zelfzuchtige persoon zijn, die we altijd al waren. Hoe kan het beoefenen 
van innerlijke integriteit dan helpen om te ontwaken?  Ondanks het 
proces, en het onderricht, ontdekken we meer en meer lelijkheid in 
onszelf. De werkelijkheid laat zien dat waar we vandaag van houden, we 
morgen aan de kant schuiven. Hoe kunnen we deze lelijke 
eigenschappen in onszelf stoppen, die ons vermogen om te groeien 
blokkeren. Hoe kunnen we de kwaliteiten van het hart laten opbloeien, in 
plaats van ze te laten wegkwijnen? 
 
Bhagavan: Zie je, dat is nu net het probleem. Jij veroordeelt die lelijkheid, en 
je zegt dat het moet veranderen. Hoe moet je daaruit komen? Je stelt de 
verkeerde vraag. Alles wat we zeggen is; “Het is noch lelijk, noch prachtig”. 
Daar ligt het probleem. De geest zaait van nature verdeeldheid, omdat de 
geest niet anders is dan een stroom van gedachten. En wat zijn gedachten? 
Gedachten houden zich bezig met “Meten”. Jij verdeelt in lelijkheid, en in 
schoonheid. De gedachten zeggen; “Zoiets mag niet in je zijn, dat zou niet 
mogen gebeuren”. Dat is het proces waarin je gevangen zit. Dat is precies 
wat het onderricht zegt. Begrijp a.u.b. goed dat de inhoud van de geest nooit 
belangrijk is. Wat de inhoud ook moge zijn, het is van geen enkel belang. Het 
is niet “Jouw” inhoud, of “Zijn” inhoud, het is de inhoud van het collectieve 
bewustzijn. Het is er alleen maar.  
 
Alles wat we jullie proberen duidelijk te maken is: “Probeer je niet met die 
gedachten te bemoeien. Wat is innerlijke integriteit.? Innerlijke integriteit is 
alleen maar zien wat er is. Het is niet proberen het te beoordelen als goed of 
slecht, als juist of onjuist, of er een uitleg aan te geven. Of te zeggen; “Hoe 
zou dat in zijn 2012?”. Wat moet ik veranderen? Ik ben nog steeds 
zelfzuchtig, ik ben nog steeds verschrikkelijk. Wie vraagt van jou om met dat 
soort van dingen te vechten? Wie vraagt van jou om te veranderen? 
Niemand!  Alles wat we te vertellen hebben is; “Kijk a.u.b. naar wat er gaande 
is, er gebeurt van alles in je”. Alles verandert van binnen van moment tot 
moment. Het is net zo veranderlijk als een oceaan. De golven rijzen en dalen. 
Jouw golven, en alle golven verdwijnen weer. Op dezelfde wijze komen 
gedachten bij je op, en verdwijnen weer. Emoties komen op, en verdwijnen 
weer. 
 
Persoonlijkheden verschijnen, en verdwijnen weer. Het hele drama vindt 
plaats in jezelf. Jij bent niets anders dan het Universum. We zeggen alleen 
maar: “veroordeel a.u.b. niets”.  Probeer het niet te veranderen. Er is nu 
eenmaal zelfzuchtigheid, het is niet JOUW zelfzuchtigheid. Het is niet ZIJN 
zelfzuchtigheid. Het is gewoon zelfzuchtigheid.  Het lijden is niet JOUW lijden. 
Lijden is gewoon lijden, of het jou overkomt of iemand anders. We zijn allen 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103869446908&s=707&e=001vkjispqyGXn59bNVV43ogSQtwq3iU4eCPRtC6g3jxYh3QINOOp-70xeVno2OJIzYSkQBvNUfryBNHEB1LGXZqIkF-IJcuNwOJZe4RlWzztGBdOLBBCYM4A==


EEN. Het is gewoon bij ons, en dat gedurende miljoenen jaren, en dat zal zo 
blijven tot het moment dat er veranderingen in de hersenen optreden. Dus, jij 
bent zelfzuchtig, ja, dat is de werkelijkheid. Jullie zijn bergen afval en 
septietanks. Jij bent de afvalberg, en iemand anders is de septietank. 
 
Dat is wat we in het collectieve bewustzijn aantreffen. Het is er alleen maar. 
We hebben het verzameld gedurende miljoenen jaren. We kunnen er niets 
aan doen. Ik vraag van jullie niet om heiligen te worden. Op geen enkele 
wijze!  Ik vraag van jullie om een “Wijze” te worden. Wat is een wijze? Een 
wijze is alleen maar de weerklank van het leven, dat is alles. Op het ene 
moment kan hij gewelddadig zijn, en op het andere moment vredelievend.  
 
Op het ene moment kan hij je helpen, en op een ander moment kan hij je 
laten stikken. Hij is alleen maar de weerklank van de situatie die zich 
voordoet. Dat is perfect handelen. Je kunt het niet vertalen in goed of slecht, 
in juist of onjuist handelen. Hij reageert gewoon, en kijkt niet terug om te 
denken of iets juist of onjuist was. Hij reageert gewoon. Hij ziet alleen maar 
wat er gaande is. De inhoud is niet belangrijk voor hem.  
 
Kijk a.u.b. alleen maar naar je lelijkheid, en dan zul je spoedig ophouden met 
het “Lelijk” te noemen. Het kan ook erg bruikbaar lijken. Wat bruikbaar lijkt, 
kan ook lelijk lijken. Daarom moet je een neutraal standpunt innemen. Niet dat 
JIJ een neutraal standpunt inneemt, maar het moet neutraal WORDEN. Niet 
dat jij je gaat gedragen als een verlicht iemand, Niet dat jij je gaat gedragen 
als een ontwaakt iemand, en dat je daar moeite voor gaat doen. Als je dat 
doet zul je nooit verlicht of ontwaakt worden. Het probleem met jou zit hem 
daarin, dat je hebt deelgenomen aan leven 1 en level 2, en dat alles wat daar 
is gezegd een concept is geworden. En dan wil je die dingen verkrijgen, je wilt 
het bereiken, en dan ga je je onheil tegemoet. Er valt niets te bereiken, er is 
niets om naar toe te gaan. Alles is perfect. Zie alleen maar dat alles perfectie 
is.  
 
Wat kan je dan nog helpen? Dat is innerlijke integriteit. Als dieper en dieper in 
innerlijke integriteit duikt, dan wordt het gemakkelijker en gemakkelijker, en 
dat is erg plezierig, omdat conflicten naar de achtergrond verdwijnen. 
Innerlijke integriteit is alleen maar zien wat er is. Je hoeft jezelf geen leugens 
te vertellen. Je vertelt jezelf continu leugens, omdat je niet wilt zien wat er is, 
omdat je denkt dat het vreselijk is. Wie zegt dat het vreselijk is? Een of andere 
leraar? Een of ander heilig geschrift? We hebben er niets mee te maken. Het 
is er alleen maar, en dat is alles.  
 
Dat is de waarheid. Hoe kunnen we met de waarheid spelen? Je kunt niet met 
de waarheid knoeien. De waarheid is dat je zelfzuchtig bent. Maar waarom 
noem je het zelfzuchtig? Waarom geef je het de naam “Zelfzuchtig”? Waarom 
zeg je dat het slecht is?  Het is er alleen maar, en je hebt er geen enkele 
controle over. Als je dieper in innerlijke integriteit duikt, dan wordt alles 
natuurlijk en automatisch. Er is geen enkele noodzaak om te veranderen. Wat 
gebeurt er dan? Doe het a.u.b. alleen maar, en kijk wat er gebeurt. Als ik er 
iets over ga vertellen, dan wordt het alleen maar weer een nieuw concept. 
Doe het alleen maar, het is niet moeilijk. Begin bij je ademhaling, en ga naar 



binnen om te zien wat daar gebeurt. Lees geen heilig geschrift, of welke lering 
dan ook, zelfs niet mijn onderricht. Kijk alleen maar wat er van binnen gaande 
is, dat is alles. JIJ bent de leraar, en de lesstof is van jezelf. De lesstof zit 
helemaal in jezelf. Dat is de onvervalste lesstof over wat er gaande is, en niet 
anders. Als je jes geeft, en je maakt er een concept van, dan leidt dat tot 
niets. Ik bied je alleen maar wat hulp aan, dat is alles. Het onderricht moet 
van binnenuit komen, vanuit de observatie van wat je ziet. Dan moet je het 
uitspreken. Dan zul je zien dat het kracht krijgt.  
  
 



Bhagavan’s darshan 
 
Sommige van de eerste vragen die aan Bhagavan gevraagd werden gingen over 
verlichting en Godrealisatie. Wat is het verschil? Kunnen we beiden hebben? 
Bhagavan vertelde dat dit twee totaal verschillende zaken betreft. Iemand kan 
volledige ontwaken hebben. Een ander kan een totale Godrealisatie hebben. Of, je 
kunt ze beiden hebben. Biologische verlichting heeft meer te maken met de pariëtele 
kwabben aan de zijkanten van het brein. Godrealisatie bevindt zich in de frontale 
kwabben. 
 
Toen werd gevraagd (door mij, Kerry Chin): Kan men beiden hebben? Het antwoord 
was een snel “Ja”. Als dat je verlangen is kan dat beiden. Geen probleem. Is men 
eenmaal volledig Verlicht of volledig Godontwaakt is, dan is er geen persoonlijk lijden 
meer. 
 
Vraag: Is alles voorbestemd of hebben wij een keus? 
 
Bhagavan Op het hoogste niveau, is het gehele universum voorbestemd om een 
goddelijk plan te volgen. Er bestaat niet zoiets als een vrije wil, dat zou betekenen 
dat het iets buiten zichzelf nodig zou hebben om bevrijd van te worden. Maar op een 
menselijk niveau, moeten we niet proberen te doen alsof we Gods realisatie bereikt 
hebben terwijl dat niet zo is. Wij hebben te handelen naar de waarheid van dat 
moment. Dus vanuit dat perspectief, ja, de illusie van vrije wil is heel erg aanwezig in 
onze levens. 
 
Vraag: Is er enig verschil tussen de kracht van de Diksha van iemand die de 21-
daagse, of de 7-daagse training, of de nieuwe 2-daagse oneness experience 
cursus heeft gedaan? 
 
Bhagavan: Nee.  Er is totaal geen verschil. Maar als iemand een hele tijd geleden 
Diksha gever is geworden en geen Diksha's meer heeft ontvangen voor een lange 
tijd, dan zal hun Dikshakracht verminderen. Zij zouden zichzelf moeten opladen door 
meer diksha's te ontvangen, en dan zullen hun Diksha's weer veel krachtiger worden 
voor anderen. 
 
Tijdens de darshan keek Bhagavan op een bepaald moment om zich heen en 
vertelde ons dat wij allen verlicht zullen zijn tegen het einde van 2011. 
Narashima Kumar, de allereerste gids en nu een oneness being vertelde me 
persoonlijk hetzelfde die avond. Dat wij, ik denk dat hij onze groep bedoelde, 
allemaal deze staat zullen bereiken binnenkort. Ik vroeg hem mij te vertellen 
hoe ik me deze permanente staat zou moeten voorstellen, maar hij glimlachte 
en zei dat hij het me wel kon vertellen maar dat het toch onbegrijpelijk zou zijn. 
Je zult het zelf wel zien. Trouwens, Narashima Kumar kan bereikt worden als 
lid van ons netwerk. Dus je kunt hem een boodschap sturen als je zou willen. 
 
*De vraag over vasten kwam naar voren, waarop Bhagavan zei dat je meerdere 
dingen kunt doen om je ontvankelijker te maken voor het ontvangen van Diksha:  
yoga, tai-chi, pranayama, andere technieken, maar vasten schijnt het meest effectief 
te zijn. Een dag, twee dagen, maar het beste is een 7-daags sapkuur. 
 



*Bhagavan sprak uitgebreid over hoe hij denkt dat de komende jaren zich zullen 
ontvouwen. Hij zegt dat 2010 het jaar is waarin we onze focus zullen leggen op het 
maken van nieuwe Dikshagevers en nieuwe Onenesstrainers. Dit zal onze opdracht 
zijn. Alles is er klaar voor zei hij, de universele energieën nemen toe, de tempel is af, 
de andere aardse monumenten zoals de piramides en andere heilige plaatsen zullen 
geactiveerd worden zodra de universele energie op z'n top is. Het enige wat 
ontbreekt is een voldoende aantal verlichte mensen. Dat is onze taak. Hij zei dat het 
nu aan ons is: jullie moeten aan het werk en helpen de kritische massa te bereiken. 
 
ergens halverwege midden 2011 zal de mensheid opnieuw geprogrammeerd 
worden. Daarmee bedoelt hij dat onze wonden, angsten, karma, zullen beginnen te 
helen. Voor diegenen onder ons op een spiritueel pad is dat al zover, maar in juni 
2011 zal het op grotere schaal gaan gebeuren voor de mensheid. Dit 
helende/genezende werk zou gedaan moeten zijn tegen het eind van 2011. Daarmee 
bedoelde hij de Diksha gevers denk ik, ik ben er niet 100% zeker van op dit punt. 
Dus we zouden onze aantallen moeten bereiken tegen eind 2011. 
 
2012 is het jaar van het proces, waarin we worden meegenomen in steeds diepere 
en diepere staten. Dit zal niet alleen ons helpen, maar het zuivert de gehele 
mensheid . 2012 is wat hij het jaar van het proces noemt. Als wij ons deel gedaan 
hebben zal eind 2012 de evolutie van de mens een nieuwe hoogte aannemen. Het 
begin van de Eenheids Tijd. 
 
2012 - maart 2014 Follow Up. Helpen om alles goed te laten verlopen. Na maart 
2014 is Bhagavan van plan om de Oneness beweging op te laten lossen en zullen 
we gewoon zelfstandige trainers/leraren zijn die de mensheid zullen helpen in de 
nieuwe tijd. Wij zullen de nieuwe gidsen, wijzen en heiligen zijn, die mensen door 
hun eerste Level 1 cursus zullen helpen. Zoiets althans, maar zonder enige 
verwijzing naar de naam of organisatie die vroeger Oneness heette. 
 
*Om de darshan nog even wat pittiger te maken werd een vraag voorgelezen van en 
man uit Zweden die ook met onze cursus meedeed. Ik geloof dat zijn naam Kristian 
(Shanti) Dahl Madsen is. De vraag ging over de verschillende staten van bewustzijn 
die deze man ervoer. Bhagavan pauzeerde even, kijk hem aan en zei: 
Gefeliciteerd....   je bent volledig ontwaakt. Wij vielen zo ongeveer om op dat 
moment. 
 
* Onze tijd met Bhagavan besloot met een gezamenlijke meditatie en Blessing van 
Bhagavan. Zo'n beetje overal glimlachjes om ons heen. 
 



Bhagavan’s les over: “Getuige zijn” en leven zonder conflicten. 

   

Video: http://bit.ly/aP3Y6f 

 
Bhagavan, U zegt dat we zullen kijken naar de geest (Bhagavan verstaat 
daaronder het denkproces). Wie kijkt er naar de geest als er geen “IK” 
meer is. 
  
Bhagavan: Het is het bewustzijn dat getuige is. Dat is wat we “Chit” 
(bewustzijn) noemen. Het heeft ook een grote gelukzaligheid in zich, die we 
“Ananda” noemen. Daarom zeggen we “Sat (bestaan), Chit, Ananda”, dat is 
wat we zingen. Dat zijn de eigenschappen van bewustzijn, en bewustzijn 
heeft ook het vermogen om “Getuige te zijn”. Bewustzijn kan niet ergens bij 
betrokken zijn, maar het kan “Getuige zijn”. Het is dus bewustzijn dat getuige 
is van de geest, het is getuige van de gedachtestroom. Wanneer bewustzijn 
“Getuige is” dan identificeert het zich nergens mee. Het kijkt alleen maar naar 
de gedachten, het kijkt alleen maar naar de geest. Het ziet alleen maar de 
handelingen. Jij bent: “Zuiver Bewustzijn” 
 

Zoals je nu bent, identificeer je je met de geest. Daarom zit je gevangen in de 
gevangenis van “De Geest”. Maar zodra je daaruit stapt, ben je bevrijdt uit de 
klauwen van de geest. Alles wat je dan nog doet; is “Getuige zijn”.Om 
“Getuige te zijn” moet je een Getuige worden, en de dingen zien zoals ze zijn. 
Ik ga daar geen beschrijving van geven, anders maak je er een concept van. 
Als je eenmaal “Getuige bent”, dan is alles duidelijk. Niemand hoeft je iets te 
onderwijzen, je zult het uit jezelf weten. Je zult de rivier van onwetendheid 
oversteken, maak je daarover geen zorgen.  
 
Ieder week steken mensen de rivier over.  Het proces verloopt steeds sneller. 
Steeds meer mensen over de hele wereld laten onwetendheid achter zich, op 
een heel moeiteloze wijze. Wanneer ze de overkant bereikt hebben breken ze 
in lachen uit, omdat je je dan afvraagt hoe je dat al die jaren hebt kunnen 
missen. Zo’n simpel iets is het, even eenvoudig als ademhalen. Je zult lachen 
om jezelf. Alle dingen worden als getuige waargenomen, dat is alles. Het is 
het bewustzijn dat “Getuige is”, dat nergens is, en toch overal. Je kunt niet 
zeggen dat het “Hier” is, en je kunt niet zeggen dag het “Daar” is. Het is 
overal. Alles wordt waargenomen als “Getuige zijn van”. Hoe meer ik er over 
praat, hoe meer je er een concept van zult maken. Ik wil het hierbij laten, en 
wachten tot je de andere oever hebt bereikt.     
  
Vraag: Bhagavan, kunnen we iets doen om deze moordende 
overlevingscompetitie achter ons te laten? 

 

Bhagavan: Zoals je nu bent zit je in de geest gevangen, en doe je alle dingen 
die je doet om aan je eigen lijden te ontsnappen. Als je ontwaakt bent zul je 
dezelfde dingen doen als nu. Je zult dezelfde baan hebben, hetzelfde beroep, 
dezelfde zaken doen, maar de ervaringen zullen totaal anders zijn. Als je 
ontwaakt bent doe je gewoon de dingen die je doet. Laten we er vanuit gaan 
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dat je een timmerman bent. Het is geen werk meer. Als je aan het timmeren 
bent, zul je ervan houden en je zult ieder moment ervan ervaren. Laten we 
zeggen dat je een kantoorbediende bent. Op het moment dat je je pen in de 
inkt doopt, en je krabbelt wat op papier, wat figuurtjes of iets anders, dan is 
dat leuk om te doen, het is geen werk meer. Laten we er vanuit gaan dat je 
een hotellier bent, ook daar geniet je van. Ieder werk wordt een volmaakte 
vorm van genieten. Nu is werken geestdodend, je moet het doen om te 
overleven, als ontsnappingsmogelijkheid aan je eigen lijden, maar dat is nu 
niet meer nodig. Hetzelfde werk gaat door. Je bent kleermaker, en je gaat 
verder als een ontwaakte kleermaker. Je bent kapper, en gaat door met 
kapper zijn. Je bent wetenschapper, en gaat door met wetenschapper te zijn. 
Er verandert niets. Je hebt dezelfde vrouw, dezelfde kinderen, hetzelfde huis, 
maar alles lijkt volmaakt anders. Het zal je normale leven niet verstoren, in 
tegendeel, je wordt meer efficiënt. Je zult heel vaardig worden, omdat er geen 
stress en spanningen meer zijn, en ook geen conflicten. De grootst mogelijke 
effectiviteit komt uit je handen. Je hoeft je daarover geen zorgen te maken.  
 
 
 

 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met India op 21 November 2010 
 
VIDEO LINK:  
http://www.onenessuniversity.org/resources_articles_005.html 

  
De webcast met Sri Bhagavan vond plaats op zondag 21 november 2010 0m 
11.00 uur. Sri Bhagavan sprak over de wereldwijde toename van het 
menselijk bewustzijn, over het verhaal van het wonder van Oneness, en wat 
er verwacht wordt in 2011 en daarna. De uitzending kon bekeken worden via 
bovenstaande link, maar deze werkt helaas niet meer. Hieronder vind je de 
vertaling van de transcriptie.   
 
In het begin werden enkelen woorden en beelden niet vastgelegd door 
technische problemen. De opname begint wanneer Sri Bhagavan spreekt 
over de ervaringen van de leerlingen van de Jeevashram School, die bekend 
staat als de Satya Loka Campus in Andra Pradesh in India, nadat het wonder 
van Oneness zich heeft gemanifesteerd in juli 1989 met het neerdalen van de 
Gouden Bol van Genade.  
  
De school werd bevolkt door ongeveer 200 kinderen in de leeftijd van 10 tot 
15 jaar. De meeste van deze kinderen kwamen op een spontane wijze in 
hogere bewustzijnstoestanden, zonder er iets voor te doen. Zij overzagen 
voorgaande levens, ze hadden ervaringen dat ze zich buiten het lichaam 
konden bewegen, zij konden naar huis “vliegen” om te zien wat hun ouders 
uitvoerden. Het was heel gewoon dat ze met bomen konden spreken, en er 
waren vreemde verschijnselen, zoals wolken die kinderen achtervolgden. De 
kinderen spaken met God, en zij aanbaden de Goden in hun huis.  
  
Allerlei dingen gebeurden er op een heel natuurlijke wijze, en de kinderen 
werden op een natuurlijke wijze healers. Zij konden zichzelf en anderen 
genezen. Heel veel van dit soort dingen gebeurden op een spontane wijze. 
Dit wonder groeide uit in wat we nu Oneness Diksha zijn gaan noemen, of 
Oneness Blessing zoals het in veel landen heet.  
  
Wat is Diksha? Diksha is in essentie de overdracht van Goddelijke energie, 
die op haar beurt Kundalini Energie doet ontwaken, en deze Kundalini 
Energie brengt veranderingen aan in de hersenen, met als gevolg dat zich 
Godbewustzijn of Ontwaken ontwikkelt, en soms beiden.   
  
Samen met de opkomst van het wonder, werden verschillende openbaringen 
ontvangen. Deze openbaringen gaven een inzicht in wat er zou gaan 
gebeuren met het wonder, en met de wereld. We volgden de aanwijzingen 
van de openbaringen, en handelden ernaar, en de dingen gebeurden min of 
meer zoals door de openbaringen was voorspeld.  
  
De openbaringen spraken over 13 stappen die zich zouden voordoen op weg 
naar een grote verandering in het menselijk bewustzijn. We hebben elf 
stappen achter rug, elf stappen zijn afgelegd. De twaalfde stap is begonnen 
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op 3 november 2010, en de laatste en uiteindelijke stap zal op 11 februari 
2011 van start gaan.    
  
Wat zijn deze openbaringen? Laten we ze eens nader bekijken. Het wonder 
begon in 1989. Dat was het jaar waarin veel gebeurtenissen plaats vonden 
De val van de Berlijnse Muur. De val van het Communisme. Er gebeurde 
vreemde dingen in China, en in veel andere delen van de wereld. De effecten 
daarvan worden nog op een grote schaal gevoeld in de wereld. De 
openbaring was; dat 1989 het jaar was waarin de Nieuwe Tijd werd verwekt, 
verwekt in de baarmoeder, en de openbaring zei dat 13 stappen later het kind 
geboren zou worden, ergens tussen 28 oktober 2011 en 21 december 2012. 
Het kind bevindt zich dus bijna 23 jaar in de baarmoeder, en de tijd van de 
geboorte ligt tussen oktober 2011 en december 2012.     
  
Wat gebeurt er wanneer het kind is geboren? Overeenkomstig de 
openbaringen zullen een groot aantal mensen tegen het einde van 2012 
ontwaakt zijn. Hoe veel? De openbaring zegt dat tussen de 60 000 en 70 000 
mensen over de hele wereld ontwaakt zullen zijn. Wat gebeurt er dan? In 
2012 is de Nieuwe Tijd geboren, het is nog een klein kindje, maar dan begint 
het te groeien. Rond 2035 is het kind in staat te lopen en te spreken.    
  
Overeenkomstig de openbaring zal er een grote innerlijke transformatie plaats 
vinden vanaf de geboorte van het kind, een transformatie die zal plaats 
vinden tussen 2012 en 2035. Er zal een groot Ontwaken zijn in het menselijk 
bewustzijn. Er zal een grote innerlijke transformatie plaats vinden. Deze 
periode noemen we gewoonlijk Satya Yuga, of ook wel de geboorte van Satya 
Yuga.   
  
Vanaf 2035 begint dan de Gouden Tijd. De innerlijke transformatie die heeft 
plaats gevonden brengt veranderingen in de uiterlijke wereld. Als voorbeeld 
kunnen we noemen, dat vanaf 2035 er geen armoede meer zal zijn in de 
wereld. Dat oorlogen en conflicten kunnen zijn verdwenen. Dat het milieu 
weer perfect schoon zal zijn. Dat de mensen vervuld zullen zijn van 
onvoorwaardelijke liefde, en onvoorwaardelijke vreugde.  
  
Er zal een geweldige transformatie plaats vinden in alle aspecten van het 
menselijk bestaan. Er zullen veranderingen optreden in de manier waarop 
mensen geregeerd zullen worden, in de manier waarop zij zullen worden 
opgevoed, en in de manier waarop zij arbeid verrichten. Ieder gebied van  
menselijke activiteit zal worden beïnvloed, zal worden getransformeerd. Dus 
vanaf 2035 begint de Gouden Tijd, en dan gaat de openbaring verder met  
wat er in de volgende 1000 jaar zal gaan gebeuren.    
  
Tegen 2035 is het grootste deel van de mensheid ontwaakt, en begint de 
Gouden Tijd. Een paar eeuwen later zullen we zien dat er een 
herstructurering in het menselijk lichaam heeft plaats gevonden. Op dit 
moment is de lengte van het lichaam ongeveer 8 maal de lengte van het 
hoofd, maar dat zal veranderen in 9 maal. Dat is de eerste verandering die we 
zullen opmerken. Dit alles wordt geopenbaard in heldere beelden. Men kan 
het zien, als was men daar al. Zelfs nu kun je het zien, wanneer je door een 



heel vergevorderd proces gaat. Je kunt al die dingen waarnemen waarover ik 
spreek. Dit alles is gebaseerd op echte ervaringen, die iedereen kan hebben. 
Een paar eeuwen later zullen we ontdekken dat er geen verschil meer is 
tussen mannelijk en vrouwelijk. Het ziet er naar uit dat de mens bi-sexueel is 
geworden, zowel mannelijk als vrouwelijk, en een paar eeuwen later zullen we 
zien dat er geen huizen meer zijn en geen fabrieken. We zien niets meer van 
die dingen. De hele aarde is een prachtige tuin, en is heel erg schoon. Het is 
zoiets als een Hemel op Aarde. De mensen zijn er nog, maar ze lijken niet te 
werken, of voedsel te gebruiken op de manier waarop wij dat doen. Het lijkt 
erop dat zij alles uit de natuur tot zich nemen, wat ze nodig hebben.   
  
Vandaar dat er geen noodzaak meer is om te werken, noch dat er organisatie 
structuren nodig zijn in de menselijke samenleving. Wanneer ze zin hebben 
om te reizen, “Hangen” zij hun lichaam aan een tak van een boom, en reizen 
rond in bewustzijn. Ze gaan waarheen ze willen, materialiseren zich, en 
spreken met de mensen. Ze doen wat ze willen doen, en keren terug. Dat lijkt 
heel veel op wat AmmaBhagavan vaak doen, het lijkt erop dat zij vergelijkbare 
dingen doen. Dat alles gebeurt over 1000 jaar vanaf nu.  
  
Er is een geweldige groeiactiviteit  die begint vanaf 2012. De groei in 
bewustzijn werkt exponentieel, en ook de groei in technologisch opzicht. Er 
zullen verbazingwekkende technologische veranderingen komen. Het meeste 
van de huidige technologie zal verdwijnen, en nieuwe technologieën zullen 
daarvoor in de plaats komen. Verbazingwekkende technologieën zullen de 
mensen helpen om snel te groeien in bewustzijn. Zij zullen niet tegenover 
elkaar staan, maar ze zullen complementair aan elkaar worden.   
  
De openbaringen zijn gekomen in heldere beelden over wat er gaat gebeuren. 
Een van die openbaringen zegt dat er een verandering van bewustzijn zal 
plaats vinden op 3 november 2010, en het is precies zo uitgekomen als werd 
voorspeld. Wat gebeurt er als de verandering in bewustzijn gebeurt? Dan is er 
een Ontwaken, of een Godrealisatie, of beiden.  
 
Wat bedoelen we met ontwaken? Om het simpel te houden; “JIJ” bent 
vertrokken. Er is niemand meer in je, er is geen controleur. JIJ bent 
vertrokken. Wat er nog overblijft, is eenvoudig Zuiver Bestaan, Bewustzijn, 
Gelukzaligheid, en alle dingen gebeuren automatisch. In feite zul je zien dat je 
gedachten niet jouw gedachten zijn. Ze komen bij je binnenwandelen, en 
verdwijnen weer. Je kunt dat precies op deze manier waarnemen.  
  
Je zult ook inzien dat jouw geest niet jouw geest is. Je geest staat buiten je, 
maar blijft functioneren. Je bent uit de geest gestapt. Je bent een getuige 
geworden van de geest. In een latere fase ontdek je dat de geest zich van zijn 
inhoud ontdoet. Zelfs dingen als jaloezie, woede, haat, gewelddadigheid, en 
conflicten verdwijnen uit de geest. Dat gebeurt een weinig later. Eerst zul je 
ontdekken dat de geest buiten je staat. De geest werkt op eigen kracht, en jij 
bent daar de getuige van.    
  
Je zult je ook realiseren dat jouw lichaam, niet jouw lichaam is. Je kunt uit het 
lichaam stappen, en er getuige van zijn. Je kunt in je lichaam zijn, en zien dat 



jouw hand niet jouw hand is, en dat jouw been niet jouw been is, maar dat 
alles prachtig functioneert. Je neemt een object waar, en je realiseert je dat jij 
dat object bent. De waarnemer is het object van waarneming geworden. Er is 
geen onderscheid meer tussen waarnemer en het object van waarneming. 
Dat is Oneness, dat is Eenheid. Deze dingen gebeuren op een heel 
natuurlijke manier.    
  
Als je probeert om deze dingen door middel van “Moeite doen” te bereiken, 
dan zal er niets gebeuren. We geven lessen om de mensen voor te bereiden 
op dit ontwaken, maar ze zijn er niet voor bedoeld om in praktijk te worden 
gebracht. Het zijn lessen die niet in praktijk moeten worden gebracht.  
  
Waarom geven we dan deze lessen? We geven ze omdat wanneer Ontwaken 
plaats vindt, je het aanvankelijk niet eens in de gaten hebt, waardoor je soms 
in verwarring geraakt. Om de verandering naar Ontwaken aan te kunnen, 
daarom geven we je deze lessen. Ze zijn er niet voor bedoeld om ze te gaan 
toepassen. Als voorbeeld kunnen we zeggen dat de geest van iemand die 
ontwaakt is “Leeg” is. Jij kunt niet proberen om je geest leeg te maken. Als je 
dat wel doet, zal de geest steeds voller worden. Deze lessen zijn er 
voornamelijk voor bedoeld om je te helpen de verandering naar ontwaken aan 
te kunnen.   
  
Wat gebeurt er dan? Plotseling ontdek je dat er onvoorwaardelijke Liefde in je 
aanwezig is. Dat er onvoorwaardelijke vreugde is. Je zit niet meer vast in het 
verleden. Je zit niet meer vast aan de toekomst. Je leeft in het NU, en niet 
omdat je ook maar iets probeert. Het gebeurt alleen maar, en plotseling 
ontdek je dat de wereld veranderd is. Maar er is niets veranderd in de wereld.  
  
Als JIJ veranderd bent, dan ziet de wereld er heel anders uit. Tot nu toe had 
het leven geen betekenis, geen doel, Je was op zoek naar een bepaalde 
visie. Je was op zoek naar een doel. Maar nu ben je tot leven gekomen. Een 
levend mens zal niet vragen; “Wat is het doel van het leven?” Dat kom omdat 
hij of zij het leven leeft. Dat gebeurt op een natuurlijke en spontane wijze 
wanneer Ontwaken zich heeft voltrokken, en dat vindt nu al plaats bij 
duizenden mensen.   
  
In overeenstemming met de openbaring begon deze stroom van ontwaken in 
1989, en de openbaring zegt dat het aantal ontwaakte mensen steeds sneller 
zal groeien totdat vanaf februari 2011 het verdere verloop explosief zal zijn, 
tot het aantal van 60 000 of 70 000 zal worden bereikt. De openbaring is niet 
erg uitgesproken over dit aantal. Op hun beurt zullen deze ontwaakte mensen 
de rest van de mensheid doen ontwaken, ofwel door hun directe hulp, ofwel 
door hun aanwezigheid. Die aanwezigheid is voldoende om zonder direct 
contact anderen te doen ontwaken.    
  
Veronderstel dat er 70 000 ontwaakte mensen zijn, dan is de kracht die zij 
ontwikkelen gelijk aan 70 000 x 70 000, en dat is een geweldig aantal. Die 
kracht zal de rest van de mensheid stukje bij beetje in hogere staten van 
bewustzijn duwen, waarbij uiteindelijk in 2035 de meeste mensen ontwaakt 
zullen zijn.  



 
Wat we zullen zien is dat in 2012 duizenden mensen ontwaakt zullen zijn, 
duizenden zullen ontwaakt zijn, duizenden zullen in een hogere staat van 
bewustzijn zijn, en duizenden zullen verandering in hun waarneming ervaren, 
en duizenden zullen zeggen; “Er is niets met ons gebeurd”. Dat zal de situatie 
zijn tegen het eind van 2012.    
  
Natuurlijk zullen de dingen daarna heel snel gaan veranderen. Alles is tegen 
het eind van 2013 heel anders, en in 2014 is het weer anders, en dat proces 
versnelt alsmaar. Na 2014 veranderen de dingen exponentieel, en dan zullen 
er mensen zijn die Godrealisatie ervaren.     
  
Welke God je ook aanbidt, die God zal niet meer een uitdrukking van een 
overtuiging of geloof zijn. God is een realiteit geworden. Laten we er vanuit 
gaan dat jouw Godbeeld Rama of Krishna is, dan zul je niet alleen Rama of 
Krishna in jezelf of buiten jezelf kunnen waarnemen, maar je kunt met Hem 
spreken. Je kunt met jouw God wandelen en spreken. Als je Christen bent, 
dan kun je wandelen en spreken met Christus. God wordt dan een realiteit in 
je leven. Mensen die meer gericht zijn op Godrealisatie zullen dat ervaren. 
Voor hen die meer op ontwaken gericht zijn, zullen ontwaken ervaren. Zij die 
gericht zijn op beide aspecten, zullen beide aspecten ervaren.   
  
Je zult God in je leven ontdekken. Je zult met God wandelen en spreken. Je 
zult niet meer als een wees door het leven gaan. Wat voor band je ook met 
God hebt, je kunt krijgen wat je wilt. Je kunt de meest profane dingen krijgen, 
maar ook de meest verhevene staat van bewustzijn. God zal het aan je 
geven. Dat is wat we Godrealisatie noemen.  
  
Laten we nu eens kijken naar de consequenties van zowel Ontwaken als 
Godbewustzijn. In zowel de toestand van Ontwaken als in de toestand van 
Godrealisatie wordt het individu compleet getransformeerd. Er bestaan geen 
inwendige conflicten meer in hem of haar. Er is alleen maar 
onvoorwaardelijke liefde, en onvoorwaardelijke vreugde. Hij of zij voelt zich 
niet meer afgescheiden van de ander. Op individueel niveau bestaan er geen 
problemen meer. Hij of zij is gewoon een gelukkig mens. .  
  
Wat er dan gebeurt heeft invloed op zijn of haar hele familie. Dat is al 
gebeurd. Ik praat met jullie over wat er is gebeurd in de huizen van ontwaakte 
mensen. De familie wordt getransformeerd, en op het moment dat de familie 
is getransformeerd, dan merken we dat mensen die met die familie in 
aanraking komen, ook getransformeerd worden. Met andere woorden, het 
dringt door in de gemeenschap op een hele natuurlijke en automatische wijze, 
en van daaruit beweegt het zich naar andere delen van het land.   
  
We zien dus duidelijk dat een individuele transformatie, een transformatie op 
wereldniveau tot stand brengt. Wanneer we dit zeggen, dan wil dat niet 
zeggen dat de wereld gaat veranderen. Wat we zeggen is dat de mensen als 
individu van binnen veranderen. Wanneer dat gebeurt, dan zul je zien dat de 
wereld compleet gaat veranderen.    
  



Laten we als voorbeeld nemen een man en een vrouw, die steeds maar ruzie 
maken, of met elkaar vechten. Wanneer de verandering plaats vindt, dan 
heeft hij een compleet nieuwe waarneming ten opzichte van zijn vrouw, en de 
vrouw ten opzichte van haar man. Onmiddellijk verdwijnen de conflicten, en er 
ontstaat een geweldig gevoel van liefde tussen hen. Dat heeft geen tijd nodig. 
Het treedt vrijwel onmiddellijk op, op het moment dat de verandering plaats 
vindt.  
  
De hele atmosfeer in de familie verandert. Dat heeft weer invloed op de 
kinderen. Het beïnvloed de mensen in de omgeving, en andere familieleden. 
Zo beginnen dingen in de wereld te veranderen. We beginnen de wereld op 
een andere manier waar te nemen. We zien onszelf niet meer als Hindu, als 
Moslim, als Christen of Boeddhist, als Indiër, Pakistani, Chinees of 
Amerikaan. We kunnen de dingen niet meer op die manier bekijken. We zijn 
ontkoppeld van alle conditioneringen.   
  
We functioneren vanuit een ander niveau van bewustzijn. Het fundamentele 
onderscheid tussen mij en de ander is verdwenen. Met het verdwijnen van het 
onderscheid zijn de conflicten verdwenen. Wat is de kern van alle problemen, 
zowel op individueel niveau, op familieniveau, in de gemeenschap, of op 
wereldniveau, van alle economische, politieke en sociale problemen, dat is 
dat ze geworteld zijn in het gevoel van afgescheidenheid van het individu. 
Wanneer dat verdwijnt, dan ontstaat er complete Eenheid.     
  
Hoe kan er met het ervaren van Eenheid sprake zijn van conflicten? Dat is de 
verandering waarover we het hebben. De verandering waarover we spreken 
is een innerlijke transformatie. De consequentie van Godrealisatie en 
Ontwaken zal zijn een transformatie op wereldniveau, die de weg zal vrij 
maken voor een geleidelijk afbouw van alle menselijke problemen. Menselijke 
problemen ontstaan nu eenmaal uit het fundamentele onderscheid tussen jou 
en mij. Wanneer dat is opgeheven, zullen alle problemen op een natuurlijke 
wijze verdwijnen. We zien dus dat door de transformatie van het individu, er 
een transformatie in de wereld zal ontstaan.  
  
Laten we nu eens kijken naar de openbaring ten aanzien van de dertiende 
fase. De openbaring zegt dat vanaf februari 2011 het ontwaken zeer snel zal 
verlopen, en dat het zich als een lopend vuurtje zal verspreiden. Alles dat 
nodig is; zijn gepassioneerde zoekers, die bezorgd zijn over de toestand in de 
wereld van nu, die bezorgd zijn over de toestand van de mensen, die bezorgd 
zijn over de toestand van de aarde, die bezorgd zijn over het lijden van alle 
andere soorten van leven. Als deze passie ook in jou leeft, dan behoor je bij 
de mensen die snel zullen ontwaken.    
  
Het doel van deze webcast is om de mensen te bereiken die vol passie zijn 
ten aanzien van hun eigen transformatie, maar ook voor de 
wereldtransformatie. Mensen die bezorgd zijn om de problemen waarmee de 
mensheid wordt geconfronteerd. Deze mensen zullen in staat zijn om zichzelf 
heel snel te transformeren. Nadat zijzelf getransformeerd zijn, zullen zij het 
vermogen hebben om anderen te transformeren. En dat niet alleen, hun 



eenvoudige aanwezigheid, hun verhoogde staat van bewustzijn zal anderen 
helpen om op een natuurlijke wijze ook hun bewustzijnsniveau te verhogen.  
  
Het aantal mensen dat daarvoor nodig is ligt rond de 70 000, ergens tussen 
de 60 000 en 70 000. Dat zijn de mensen die de wereldtransformatie in 2013 
mogelijk zullen maken. Het aantal van 70 000 zal worden bereikt tegen het 
einde van 2012. Zij zullen dan voor anderen werken, en dit blijven doen na 
2012. 
  
We zullen deze webcasts iedere zaterdag hebben om 10 uur in de avond 
Indiase tijd, en op zondag om 10 uur in de morgen. Wat je zou kunnen doen 
is; je aansluiten bij de webcasts, en met ons mediteren. Je moet een donkere 
kamer maken in je huis, die we de Heilige ruimte noemen. Na de meditatie 
gaan we in die donkere ruimte, of wel de Heilige ruimte, en beginnen dan te 
mediteren op de les die we hebben gegeven voor die bepaalde week.  
  
Dat is de manier waarop je je moet voorbereiden. In februari zullen we jullie 
een nieuw proces geven. Dat proces kun je in je eigen huis toepassen, en in 
je eigen huis zul je ontwaken. Dat is waar de dertiende stap over spreekt.   
  
Er zijn verschillende modellen in verschillende religies die ons kunnen helpen 
om dit wonder te begrijpen. In het Boeddhisme is bekend dat 
Padmasambhava het Boeddhisme vanuit India meenam naar Tibet. Hij heeft 
gezegd; “Wanneer de ijzeren vogels door de lucht vliegen, en de mensen met 
roze gekleurde gezichten komen, dan zal de wereld ontwaken”. Wij hebben 
nu de moderne vliegtuigen die door de lucht vliegen, en als je op onze 
campus komt, dan zul je daar heel wat mensen aantreffen met een roze 
gekleurd gezicht. Heel wat Westerlingen zijn daar aanwezig, die 
gepassioneerd op zoek zijn naar ontwaken en Godbewustzijn.  
  
De tijd is nu gekomen, en zegt dat in minder dan drie minuten mensen zullen 
ontwaken. Iedere dag zijn er al mensen die ontwaken. Natuurlijk zal dit in 
februari veel sneller gaan, en met veel meer kracht, en we zullen zien dat de 
verandering in minder dan drie minuten zal optreden. Als we een klokje 
hebben, en we kijken nauwkeurig naar de verandering in iemand, dan zien we 
dat het in minder dan drie minuten gebeurt. We zien het daar gebeuren.  
  
In het Hinduisme wordt gesproken over Kalki, en een leger van 64 000 
mensen, dat ligt tussen de 60 000 en 70 000. De Veda spreekt over 64 000 
mensen. Waar staat het symbool van het paard voor? Het vertegenwoordigt 
Kalki, gezeten op de rug van een paard, en met een zwaard in zijn hand. In 
overeenstemming met de openbaring staat het paard voor snelheid, en het 
zwaard voor Diksha. En wie zal er worden verslagen? Dat is het kleine “Ik” het 
gevoel van individuele afgescheidenheid, het gevoel van “MIJ”, dat is wat 
wordt verslagen. We beschikken dus over prachtige overeenkomsten.   
  
Als we nu eens naar het Christendom kijken. Als je luistert naar de woorden 
van Christus, dan zegt Hij; Het Koninkrijk der Hemelen is aanstaande. De 
openbaring zegt dat het Koninkrijk der Hemelen in 2012 komt. De 
overeenkomst is aanwezig. En wanneer Christus zegt; “Ik zal je dopen met 



vuur dan betekent dat, dat Kundalini zal ontwaken, en Kundalini is “Vuur”.  En 
Christus zegt verder; “Het Koninkrijk is in je”. Wat betekent dat; is dat 
ontwaken of Godbewustzijn? Het is in ieder geval iets dat binnen in je 
gebeurt.   
  
En Christus zegt ook; “Breek los, en het Koninkrijk der Hemelen zal van jou 
zijn. Als je naar onze lessen kijkt, dan zul je zien dat onze lessen steeds meer 
dingen in je los breken. Wanneer dit losbreken geschiedt, dan worden de 
Diksha’s heel krachtig, en Kundalini ontwaakt op een heel krachtige wijze. Er 
bestaan dus overeenkomsten, en in veel andere religies zijn overeenkomsten 
te vinden. Er zijn heel wat overeenkomsten te vinden.   
  
Het ziet er dus naar uit dat de tijd is gekomen voor een wereldwijde 
transformatie., en een mogelijk eind aan de menselijke problemen. We willen 
dus graag alle mensen uitnodigen die zien wat voor transformatie er gaande 
is, om zich bij ons aan te sluiten om de wekelijkse webcasts bij te wonen, en 
met de meditaties mee te doen. Dit is belangrijk om klaar te zijn voor februari 
2011 en om verder te gaan met aan jezelf te werken in je eigen huis, om te 
ontwaken of om tot Godrealisatie te komen. Je kunt beiden realiseren, het 
hangt helemaal van jezelf af.  
 . 
Laten we allemaal bij elkaar komen en samen werken aan de transformatie 
van de wereld.  
 
Namaste 
  
 



Bhagavan Skype bijeenkomst met Rusland, Europa, en Azië op 28 
november 2010 
 
Op 28 november 2010 namen meer dan 1000 mensen deel aan het Mukthi 
Diksha Proces, met een webcast van Sri Amma Bhagavan. In het totaal 
waren er 232 groepen verzameld op verschillende plaatsen in Rusland, 
Kazakstan, Litouwen, Belause, Oekraïne, Estland. Duitsland, en Italië voor de 
webcast. Sri Bhagavan beantwoordde vragen, hetgeen werd gevolg door het 
49 minuten proces. Het Mukthi Diksha Proces eindigde met een darshan van 
Sri Amma Bhagavan. Veel mensen kwamen in een hogere staat van 
ontwaken, en er wordt ons gemeld dat deze staten tot op heden blijvend zijn.    
                                                 
Video Link: 
http://www.vimeo.com/17424935 
 
Vraag 1. Ik bemerk dat mijn bewustzijnstoestand zich beweegt als een 
op hol geslagen slinger. Ik voel me heel lichtvoetig en vreugdevol. Ik 
voel me verbonden met de wereld en met God. Maar dan weer voel ik 
een geweldige ontevredenheid, en voel ik me ontworteld. Ik voel dat ik 
over van alles boos ben. Ik kan nergens hoop uit putten, en al mijn 
persoonlijkheden dansen als poppetjes over het toneel. Is dit een deel 
van het proces, of ben ik volledig bij mijzelf?  
 
Als Kundalini eenmaal ontwaakt is beweegt zij je continu in de richting van 
Ontwaken of Godrealisatie. Voor verschillende mensen gaat dit over 
verschillende paden. Gedurende de eerste fase, zijn er hoogtepunten en 
dieptepunten. Je kunt grote vreugde en gelukzaligheid ervaren, en dan 
plotseling ben je het weer kwijt. Wanneer je het kwijt bent, dan voel je je 
ellendig. Wat jij hebt beschreven behoort tot de klassiek symptomen die veel 
mensen ervaren. Je hoeft je nergens zorgen om te maken. Na februari zul je 
heel erg snel vooruit gaan, omdat wat jij beschrijft betekent; dat het proces 
duidelijk aan de gang is. Wacht alleen maar enkele maanden .   
 
Vraag 2. Bhagavan, ik ben U heel dankbaar dat U mij, en ieder van ons,  
begeleidt op het pad van Oneness. Een paar maanden geleden ontdekte 
ik dat mijn obsessie om tot Godrealisatie te komen, en Verlicht te 
worden was verdwenen. Alles was van binnen tot rust gekomen, en er 
zijn geen sterke verlangens meer. Alles wat eerst voor mij erg belangrijk 
was, en alles wat voor mij de laatste zes jaar een doel was om na te 
streven, dat alles was plotseling verdwenen, en bleek een illusie te zijn. 
Nu is er een leegte van binnen, en er was niets dat de plaats van de 
obsessies innam. Dat is iets waarover ik me zorgen maak. U heeft in een 
van Uw darshans gezegd; dat het om te ontwaken nodig is, dat men 
passie heeft. Is deze toestand waarin men geen verlangens meer heeft 
een deel van het proces? Hoe kan ik in mijn hart dit sterke verlangen 
naar Ontwaken ontdekken? Moet iedereen dat sterke verlangen hebben, 
of is het mogelijk om dit niet te hebben? Dank U Bhagavan. 
 
Ik heb gezegd dat er passie moet zijn om te Ontwaken, of om tot 
Godrealisatie te komen. Dat geldt alleen maar voor de beginfase. Wanneer 
het proces eenmaal is begonnen, dan is het goed mogelijk dat de passie 
verdwijnt, zoals dat bij jou het geval is. Het is een teken dat het proces bij jou 
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volledig op gang is gekomen. De passie kan terugkomen, en leiden tot 
Ontwaken of Godrealisatie, maar het is ook mogelijk dat de passie niet 
terugkomt, maar dat je toch Ontwaakt of tot Godrealisatie komt. Alleen in de 
beginfase moet je die passie hebben. Bij jou is het duidelijk dat het proces 
aan de gang is. Anderen, die met dezelfde problemen worden 
geconfronteerd, kunnen ervan verzekerd zijn dat ook bij hen het proces aan 
de gang is. Al deze mensen zullen, wanneer we het uiteindelijke proces zullen 
beginnen, letterlijk vliegen.   
 
Vraag 3. Namaste Bhagavan. Kortgeleden kregen we informatie van een 
van Uw volgelingen in India over een nieuwe Sadhana. We kregen: “Tien 
geboden” die U gaf om over na te denken. Dan moesten we 
Mama/Bhagavan om hulp vragen en tegen de Sri Murthi spreken. Daarna 
was het advies om; gedurende 21 minuten AmmaBhagavan zingen, om 
vervolgens Diksha te krijgen via de Paduka’s of de Sri Murthi. Dit alles 
werkt echter niet bij ons. Kunt U ons een vergelijkbare Sadhana 
aanbevelen, zodat we klaar zullen zijn voor het proces dat in februari 
start? Of kunt U ons nu een of andere effectieve Sadhana geven. Zegen 
ons, zodat we die Sadhana succesvol kunnen uitvoeren, en dat we klaar 
zullen zijn voor de veranderingen die in februari zullen komen. Ik dank U 
vanuit de grond van mijn hart.   
 
Het zijn geen geboden, het zijn alleen maar lessen. Op dit moment doen we 
dit proces met Indiërs, waarbij ze snel Ontwaken en tot Godrealisatie komen. 
Dat Indiase proces kan niet voor jullie geschikt zijn. We werken aan een 
proces waarbij jullie je heel comfortabel zullen voelen. Een deel van dat 
proces zullen we ergens na 15 januari aan jullie aanbieden. Het uiteindelijke 
proces zal in de maand februari komen. Dan beginnen we de laatste en 
uiteindelijke fase naar Ontwaken. 
 
Ik kan je best wat lessen geven waarover je kunt contempleren. De 
eerste les is; ontwikkel dankbaarheid voor alle mensen die jou geholpen 
hebben in dit leven, en word je intens bewust van je hunkering naar 
belangrijkheid, en als het mogelijk is; begin een gesprek met jouw God, 
wie jouw God ook moge zijn, en doe dat gedurende 21 minuten per dag. 
Deze drie dingen moeten genoeg zijn.     
 
De rest geven we jullie in januari, omdat alles een pakket is waaruit we 
sommige Indiase elementen moeten verwijderen, en moeten vervangen door 
enkele Westerse concepten, zodat jullie je er volledige vertrouwd mee voelen. 
Ieder van jullie heeft gecontempleerd over de lessen, jullie hebben Diksha 
gekregen, en wij voelen persoonlijk dat jullie heel goed zijn voorbereid. Voor 
de laatste en uiteindelijke stap, neem het gemakkelijk!   
 
Jullie kunnen nu gaan mediteren. Amma en ik zullen over 49 minuten terug 
zijn. We geven jullie dan een Oogdiksha gedurende 1 minuut, en dan 
mediteren we 5 minuten met jullie. Dit is een onderdeel van jullie 
voorbereiding. Als ik zo naar jullie kijk, dan heb ik het gevoel dat jullie spoedig 
Ontwaakt zullen zijn. Ontspan je nu, wij zijn spoedig bij jullie terug.  



Bhagavan’s Skype bijeenkomst in 2007 over: Avatars  
 
http://www.youtube.com/watch?v=3RtUrYzSxB0&feature=player_embedded 

 

  

 

Bhagavan, hoe zou U aan Westerse mensen vertellen wat een Avatar is? 
 
Bhagavan: Een Avatar kan een muzikale Avatar zijn, hij kan een wiskundige 
Avatar zijn, hij kan een politieke Avatar zijn, en hij kan een spirituele Avatar 
zijn. Een Avatar is iemand die met een speciale missie naar de aarde is 
gekomen, en door God is geïnspireerd, en door wie Goddelijke energieën 
stromen. Dat wordt er met het woord Avatar bedoeld. Heel veel mensen zijn 
zich niet bewust dat Avatars zich kunnen bezig houden met ieder gebied van 
menselijke activiteit. De mensen denken dat Avatars zich alleen maar met 
spirituele zaken bezig houden, maar dat is niet zo. Maar ik ben een spirituele 
Avatar.  
. 
Vraag: Wat onderscheidt U van andere Avatars en leermeesters uit het 
verleden, die ook verlichting hebben geschonken aan enkele mensen? 
 
Bhagavan; Meer dan ik denk aan “Verschillend zijn”, denk ik dat ik in een 
andere tijd ben gekomen. De andere Avatars bereidden de mensen voor op 
verlichting, op bevrijding, maar ze konden dat niet hen schenken, niet omdat 
ze daar niet toe in staat waren, maar omdat de tijd er nog niet voor geschikt 
was. Ik ben gekomen in een tijd waarin de energieën op aarde veranderd zijn, 
en de mens erg ontvankelijk is geworden, waardoor het mogelijk is om hem 
verlichting te schenken. Het voordeel dat ik ervaar, is dat ik op de juiste tijd 
ben gekomen, de tijd waarin het mogelijk is om verlichting aan de mensen te 
schenken.   
 
Vraag: Hoe anders is Uw bewustzijn, dan dat van iemand die verlicht is? 
 
Bhagavan. Het enige verschil zit hem in de intensiteit van bewustzijn, in de 
intensiteit van de zegeningen, maar anders is er geen fundamenteel verschil. 
Naarmate zijn nadis (energiekanalen) verder open gaan, zijn ze sterker. Het 
niveau van bewustzijn neemt daardoor toe, en het gat zal spoedig overbrugd 
worden. Dat zal een beetje tijd vragen. Maar er zijn geen grote fundamentele 
verschillen, behalve dan dat ik enkele aanvullende vaardigheden heb 
meegekregen. Ik kan waarnemen wat er op andere plaatsen gebeurt, wat zich 
afspeelt in iemands geest, hoe ik iemand kan helpen. Ik kan echt tussenbeide 
komen, en iemand helpen in zijn leven. Dat doen we door sankalpa’s, door 
sterke wensen. Meer mensen zullen dit soort vermogens verwerven in dit 
tijdsgewricht. Er zijn er al een aantal die dit in een mindere mate hebben 
verworven. 
 
Vraag; Zijn zowel U als Amma Avatar? 
 
Bhagavan: Ja we zijn beiden Avatar. We zijn als de beide zijden van een 
muntstuk. We zijn als vrienden in het leven van alledag, we hebben een 
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geweldig onderling begrip, en een perfecte communicatie. Soms is het zelfs 
niet nodig om met elkaar te praten. We weten wat er gaande is, en we werken 
als “Een wezen” wanneer het gaat om verlichting en het helpen van mensen.   
 
Vraag: Hoe blijven U en Amma op de hoogte van de Dikshaprocessen in 
de mensen wereldwijd? 
 
Bhagavan; We werken op twee niveaus. Als ik bij voorbeeld met jou praat, 
worden bepaalde dingen uitgeschakeld, zodat ik een zinnig gesprek met jou 
kan voeren. Op een andere tijd staan de schakelaars op “Aan”, en wanneer 
dat het geval is kan ik heel veel mensen tegelijk ervaren, over wat er om gaat 
in hun geest. We kunnen ons bezig houden met hun bewustzijn, en zo heel 
wat dingen doen.  
 
Deze dimensie is niet bekend bij mensen, en ik claim niet dat dit iets 
speciaals van mij is. Wat ik ervaar, dat is een ervaring die ik ook aan anderen 
kan geven. Er zijn mensen die nu al dit niveau bereiken. Zij kunnen een paar 
honderd mensen tegelijkertijd ervaren. Ik denk dat dit een gave is die heel 
natuurlijk bij de mens behoort, en die zich bij veel mensen aan het 
ontwikkelen is. Bij mij gebeurt het heel natuurlijk, dat komt door wat er in mijn 
vroege jeugd gebeurde. Ik kan op een gegeven moment voelen wat er in een 
menigte van honderdduizend mensen leeft, en in de mensen gaan om daar 
veel dingen te doen.  
 
 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Denver in Colorado op 4 
december 2010. 
 
Video: http://vimeo.com/17492472 
 

De vragen waren niet goed verstaanbaar. Ook delen van de antwoorden van 
Bhagavan waren niet duidelijk te verstaan. We hebben onze uiterste best 
gedaan om alles op een zo zorgvuldig mogelijke manier weer te geven.   
 
Vraag 1. Bhagavan, in de toestand van Ontwaken en van Godrealisatie 
bestaat er dan geen individueel karma of conditioneringen meer, die van 
invloed zijn op de waarneming van iemands werkelijkheid? Bestaan er 
dan geen schaduwen meer, of invloeden vanuit het onbewuste? Wat 
betekent het ten diepste, Bhagavan, wanneer wordt gesteld dat er geen 
“IK” meer aanwezig is? 

Wanneer je ontwaakt bent, en je leeft in de toestand van verlichting, dan ben 
je losgekoppeld van de geest. De geest is er nog wel, maar speelt geen 
enkele rol meer bij het “Inkleuren” van je waarneming, omdat je de 
werkelijkheid ervaart: “Zoals die is”. Wanneer je echter doelmatig moet 
worden, en de geest noodzakelijk is, dan is de geest er weer, en de geest is 
dan weer dezelfde Aloude Geest, met al zijn conditioneringen, met al het 
karma dat erbij betrokken is, met het onbewuste, en meer van dat soort 
dingen.   

Je kunt dus Ontwaakt zijn, en toch met de Oude Geest te maken hebben die 
je kan beïnvloeden, en die invloed kan uitoefenen op de manier waarop je 
functioneert. Maar wat ook kan gebeuren, is dat je op een heel andere manier 
gaat reageren op je conditioneringen, inclusief je karma…………Mensen die 
ontwaakt zijn kunnen zich echt misdragen….…… Wanneer je Ontwaakt bent 
betekent dat niet; dat je volledige vrij bent van karma. Je bent er alleen vrij 
van wanneer je niet aan het handelen bent. Maar wanneer je weer te maken 
krijgt met dingen van buitenaf, dan komt alles terug. Voor een korte tijd 
natuurlijk, en dan verdwijnt het weer.  

We moeten aan die dingen blijven werken, wat we in feite ook zullen doen.   

Vraag 2. In de natuurlijke staat, denken we niet zoveel aan ons leven, 
maar we voelen en ervaren meer alle dingen die opkomen. Wanneer we 
Ontwaakt zijn hebben we begrepen; dan is er geen persoonlijk lijden 
meer, maar collectieve pijn zal niettemin door ons heen blijven stromen. 
Kunt U daarover meer vertellen? 

Wanneer je eenmaal Ontwaakt bent, dan wordt je gemakkelijk beïnvloed. Wat 
we daarmee bedoelen is; dat het lijden van een ander je gemakkelijk 
beïnvloedt. Bijvoorbeeld, als je Ontwaken erg diep is, en iemand anders is 
lichamelijk beschadigd, dan kunnen die plekken op jouw lichaam zichtbaar 
worden, en je kunt zelfs de pijn ervaren. Je hebt het schild van je gedachten 
verloren, en wanneer dat schild is verdwenen, dan stem je jezelf af op het 
bewustzijn van eenieder.  
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Het collectieve lijden oefent dan invloed op je uit, en dat is de reden waarom 
Ontwaakte mensen soms huilen. Ze huilen niet om hun persoonlijk lijden. Er 
kunnen ergens bommen worden gegooid, en mensen sterven. Iemand die 
Ontwaakt is, en duizenden kilometers van de plaats des onheil verwijderd is, 
kan daarover huilen. Op die manier kan het collectieve karma of de 
collectieve pijn iemand die Ontwaakt is beïnvloeden. Het beïnvloedt hem of 
haar zelfs meer dan iemand die niet Ontwaakt is.   

Vraag 3. Bhagavan, er zijn hier veel mensen op dit weekend, die voor het 
eerst kennis maken met Oneness. Kunt U hen vertrouwd maken met het 
wonder van Diksha, en van de belangrijkste lessen.  

De essentie van het wonder is, zoals dat dit naar voren kwam in 1989, 
tezamen met de openbaringen, dat God en de mens steeds dichter naar 
elkaar zullen groeien, en dat zij uiteindelijk EEN zullen worden. God wordt 
menselijk, en de mens wordt Goddelijk. De mens en God worden EEN, dat is 
de essentie van het wonder. De kern van de lessen is; dat jij God bent, of je 
kunt ook zeggen; “Al was is”. Er is geen onderscheid meer te maken tussen 
jou en God. Dat is wat er gaat gebeuren wanneer het proces van Ontwaken 
na 2012 verder gaat. De mens zal God worden. Het zal zijn zoals Christus het 
verwoordde; “De Vader en ik zijn EEN”. Iedereen zal dat zeggen, IK en God 
zijn EEN. Dat is de kern van onze lessen.  

Vraag 4. Bhagavan, kunt U ons a.u.b. begeleiden om nederig te blijven, 
en ons helpen ons te blijven focussen op het helpen van anderen, en 
niet al te gefascineerd te geraken ten aanzien van onze eigen staat van 
bewustzijn. Sommigen van ons zijn bezorgd dat de lessen en de leer 
worden gebruikt op een manier waarmee het afgescheiden “IK” op zoek 
gaat naar belangrijkheid, en een vorm van “Bijzonder zijn”.  Dat kan zich 
uiten door teveel praten over je eigen staat van bewustzijn, of over het 
eigen niveau van Ontwaken of Realisatie.  

We denken dat dit een voorbijgaande fase is, en wanneer ergens in 
januari/februari het nieuwe proces zal worden geïntroduceerd, dan zullen 
mensen in zo’n hoge staat van bewustzijn terecht komen. Dan zullen dit soort 
dingen als vanzelf van je afvallen. Dit is een deel van je groeiproces. Het 
gebeurt op vele plaatsen, en we behoeven ons daar geen zorgen over te 
maken, omdat we spoedig uit dit alles zullen stappen.  

Vraag 5. Bhagavan, wat is de taak van God de Moeder, en speciaal de rol 
van Amma gedurende de dertiende en laatste fase van ons werk? 

Bij dit proces zijn twee energieën betrokken, de mannelijke en de vrouwelijke 
energie, die door de nadis (kanalen) Ida en Pingala stromen, en altijd 
samenwerken. Amma controleert de Ida (vrouwelijke maanenergie) nadi en 
Bhagavan controleert de Pingala (mannelijke zonenergie) nadi, en we werken 
altijd samen omdat we gebruik moeten maken van deze mannelijke en 
vrouwelijke energie, die naast elkaar stromen rond de wervelkolom. Deze 
twee energieën moeten gebruikt worden om de noodzakelijke 
neurobiologische verandering teweeg te brengen. Amma speelt haar rol 
daarbij. Soms zijn we het met elkaar eens wat er moet gebeuren, en soms 



niet. Als ik een beetje te hard van stapel loop, dan kan Amma zeggen; “Oh 
nee, laten we wat behoedzamer te werk gaan”. Dat soort dingen gebeuren 
tussen ons. Het komt erop neer; hoe met iemands karma om te gaan. We 
kunnen het niet in ons eentje doen, we moeten samenwerken.  

Vraag 6. Bhagavan, er lijkt nog steeds verwarring te bestaan in de geest 
van veel Dikshagevers over; “Wat Ontwaken nu eigenlijk is”, en speciaal 
hoe dit zich verhoudt (of niet verhoudt) tot “Hogere” en “Super” staten 
van bewustzijn, en Godrealisatie. We zijn ons ervan bewust dat U deze 
vraag het laatste jaar al vele malen hebt beantwoord, maar kunt U ons 
a.u.b. helpen dit op een dieper niveau te begrijpen? 

Ontwaken is een reis, en niet een eindpunt. In januari/februari gaan we van 
start met dit proces in jou, en we verwachten dat dit proces iets permanents 
is, en dat het onomkeerbaar is. Normaal gebruiken we verschillende termen, 
maar wanneer het proces op gang komt, dan zeggen we dat Ontwaken heeft 
plaats gevonden. We zeggen dat je Ontwaakt bent, omdat het proces is 
begonnen, dat het proces op “Aan” staat. Maar het proces kan stoppen, en 
zich omkeren. Er is echter een punt waarbij het proces niet meer kan 
omkeren, wanneer dat punt gepasseerd is. Dan is ontwaken permanent en 
onomkeerbaar geworden. Het gaat door tot aan de dood, en zelfs daaraan 
voorbij. Wanneer dat heeft plaats gevonden, dan gebruiken we de woorden; 
“Volledig ontwaakt”.   

Het proces kan zo nu en dan een “Piek ervaring” geven. Het proces dat in 
januari/februari begint zal daarvoor zorgen. Je kunt op ieder moment dat je 
wilt een “Piek ervaring” krijgen, dat wil zeggen; “Terecht komen in een Super 
staat”. Iedere dag kun je in een “Super staat” terecht komen, ieder uur kun je 
in een “Super staat”  terecht komen Super staten betekenen nog niet 
“Ontwaken”. Super staten verschillen van “Ontwaken”. Als je bijvoorbeeld 21 
dagen continu in een “Super staat” verkeert, dan kun je op de 22e dag deze 
planeet verlaten. Dat is alles. Dat is alles. Het proces moet dus voorzichtig 
gehanteerd worden, waarbij we je de vrijheid gaan geven om in deze Super 
staat te verkeren wanneer, je ook maar wilt, maar met ingebouwde 
veiligheidskleppen. Daarom zal het proces, wanneer je overdrijft, automatisch 
stoppen.  

Super staten zijn echter niet nodig om te ontwaken. Ontwaken betekent op 
reis zijn. In de geest  moet het inzicht ontstaan dat er niet zoiets bestaat; als 
een doel dat “verlichting” of “Ontwaken” heet. Mukthi (Ontwaken) is geen 
doel, het is een reis. Het is een prachtige reis. Wanneer je zelf op reis gaat, 
dan zul je weten wat het is.  

Vraag 7: Bhagavan, zult U ons deze staten geven?  

Maar natuurlijk, We zullen jullie een proces aanbieden waarbij je bijna door je 
wil in deze Super staten terecht kunt komen.  

Vraag 8.Sommigen van ons, Bhagavan, hebben geen persoonlijke relatie 
met het Goddelijke, of met een bepaalde vorm van God. We hebben een 
relatie met deze grote Intelligentie via vormloze kwaliteiten zoals liefde, 



leegheid, of onbegrensdheid. Daarom is het moeilijk om met sommige 
van de lessen die kortgeleden werden gegeven een goed gevoel op te 
bouwen. Daarbij is te denken aan het wassen van de Goddelijke voeten, 
gedurende Bhakti Yoga. Kunnen we toch Godrealisatie ervaren als onze 
relatie met God niet van persoonlijke aard is, maar een relaties is met 
een God zonder vorm. Zal deze relatie met een God zonder vorm een 
handicap zijn bij het ontvangen van de volledige vruchten op het pad 
met U en Amma?  

Het is geweldig en perfect om een relatie te hebben met een God zonder 
vorm, een relatie die is zoals jij die graag hebt. Je zult ondanks dat tot 
Ontwaken, en tot Godrealisatie komen. Wanneer je hier in januari naar 
toekomt, zullen we je twee verschillende processen aanbieden. Het ene 
proces wordt Oneness International genoemd, en het andere Oneness India. 
Het is aan jou welk proces je zult kiezen. Het enige verschil zit hem erin dat 
het Indiase proces veel en veel sneller verloopt. Het andere proces werkt ook 
goed, maar het Indiase proces verloopt heel snel. Dat is alles. Het ligt aan jou 
hoe snel je wilt reizen. Het is jouw volledige vrijheid. Je kunt kiezen wat je 
maar wilt.  

Vraag 9. Hoe gaan we met twijfel om Bhagavan, op een manier dat ze als 
brandstof werkt om te ontwaken, en niet een hindernis wordt op ons 
pad? Hoe kunnen we onze natuurlijke intelligentie en scherpzinnigheid 
gebruiken, om te ontdekken wat echt is en waar, zodat we niet in een 
geloof vervallen dat gebruikt wordt om het Ego te beschermen en te 
behouden?   

De tijd om te Ontwaken is gekomen, en waarschijnlijk is ze niet meer dan 
twee maanden van ons vandaan. Dus we gaan gewoon naar de Gouden 
Eeuw. De tijd is aangebroken. De kracht zal ontketenen. Ik heb vaak gezegd 
dat we enige tijd zullen wachten, en anders zullen we de Kosmische Bulldozer 
inschakelen. Ik denk dat het voor de Kosmische Bulldozer tijd is om gewoon 
door te drukken. 

 



Vraag aan Bhagavan: “Bent U God”? 
 
Bhagavan: Eigenlijk zit het zo; In essentie is God onmanifest. Dat betekent 
dat je Hem niet kunt zien. Hij kan niet worden aangesproken. Maar Hij is er 
wel. Omdat jij Hem niet kunt zien, en niet met Hem kunt spreken, is Hij zo 
goed als afwezig voor zover JIJ er bij betrokken bent. De God waarmee de 
mensen meestal spreken, is de God die we gewoonlijk Antaryamin noemen, 
en dat betekent dat Hij van binnen kan worden waargenomen, dat je van 
binnen met Hem kunt spreken. Hij kan aan velen verschijnen, en ook weer 
verdwijnen. Dat is waar de mensen het gewoonlijk over hebben wanneer ze 
over God spreken. Soms kan God incarneren in een menselijke vorm. Dat 
wordt dan een Avatar genoemd. Ik ben een Avatar, en in die zin ben ik God.   
 
Als je aan me vraagt, of ik op dit moment die Onmanifeste God ben, dan ben 
ik dat zeker niet, omdat ik een fysieke vorm heb. Maar ik ben God in die zin, 
dat ik een Avatar ben.   
 
God kent drie gezichten. Het voorbeeld dat ik je hierbij geef is dat van; stoom, 
water, en ijs. Ze zijn in feite hetzelfde ding. Stoom is overal aanwezig, Je kunt 
er geen controle over uitoefenen. Een vloeistof is al meer controleerbaar, 
maar hij is evengoed nog beweeglijk. IJs is het meest compact. Een fysieke 
Avatar is iets dat erg compact is. 
 
Wonderen gebeuren in de buurt van een fysieke Avatar. Je kunt naar me toe 
komen, Je kunt met me over je problemen spreken. Het probleem wordt 
opgelost. Als je tot me komt dan kan ik zeggen; “Oké, dit of dat zal gebeuren”. 
Heel veel wonderen zullen gebeuren. Het is erg gemakkelijk om contact met 
me te maken, gemakkelijker dan met de gemanifesteerde God. Het is nog 
moeilijker om met de Ongemanifesteerde God contact te krijgen. Dat is het 
grote voordeel. Je neemt mijn afbeelding, en praat met me. Je krijgt antwoord. 
Ik claim niet dat ik de enige Avatar ben. Van tijd tot tijd zijn er andere Avatars 
geweest. De wereld is vol Avatars, mensen waar God door handelt. Dat is 
alles.   
 
Hoe tackelen we het Ayhodhya probleem? (In Ayhodhya bestaat een heilige 
plek, die zowel door Hindus als door Moslims wordt geclaimd). Voor mij 
ontstaan alle problemen, of dat nu economische problemen of politieke 
problemen zijn, uit eenzelfde bron. Ze zijn er omdat de mens niet “Verlicht” is. 
Als je niet “Verlicht” bent dan is het zo; dat als het ene probleem verdwijnt, het 
andere weer tevoorschijn komt. Vandaag kan het Ayhodhya zijn, en morgen 
weer iets anders.  
 
De uiteindelijke oplossing ontstaat wanneer de mens “Verlicht” is, en ik houd 
staande dat een groot aantal mensen “Verlicht” zal worden vanaf juni 2004, 
terwijl tegen september/november 2012 het grootste deel van de mensheid 
“Verlicht” zal zijn. Wat zal er dan gebeuren? Problemen zullen gewoon 
verdwijnen. Dat is mijn oplossing voor de problemen in de wereld. Ik geloof 
niet in nationale begrenzingen. De wereld in naties, in landen, in religies 
verdelen? Zolang er verdeeldheid bestaat zal er lijden zijn. Iedere 



verdeeldheid moet worden opgelost, het kleine “IK” moet oplossen. Dat is: 
“Verlichting”.  
 
Zolang de mens niet “Verlicht” is zal er altijd wel een of ander probleem 
bestaan. Het is net zoiets als water dat in een slang zit, je drukt hier, en 
ergens anders wordt een bobbel zichtbaar. Als je op die plaats drukt, dan 
verplaatst de bobbel zich weer naar ergens anders. Ayhodhya lost op, en 
ergens anders steekt het weer de kop op. Waar is het einde van dit alles? De 
uiteindelijke oplossing is gelegen in de verandering van de mens. Als de 
mens blijft leven zoals hij nu doet, dan zal hij zichzelf vernietigen. Met alle 
nucleaire wapens, met milieuvervuiling en tal van conflicten gaan we met een 
sneltreinvaart naar onze ondergang.  
 
Zonder het moment waarop er een transformatie plaatsvindt in het bewustzijn, 
en de mens een totaal nieuw wezen wordt, is er geen hoop voor de 
mensheid. Ik ben geïnteresseerd in menselijke problemen, en mijn zorg gaat 
ook uit naar dit probleem. Veronderstel dat Hindus en Moslims zichzelf niet 
meer zien als Hindus en Moslims, wat zou er dan van het Ayhodhyaprobleem 
overblijven? Hetzelfde kan worden gezegd van problemen rond India en 
Pakistan. Het is alleen maar een religieus probleem. Je moet religies 
ontgroeien, wat betekent dat je het “IK” moet ontgroeien. We moeten dus naar 
een radicale transformatie van de mens toe, en dat is mogelijk. Ik spreek nooit 
over iets dat onmogelijk is. Ik kan aantonen dat het mogelijk is.  
 
Wat zijn de wortels van het fundamentalisme? Hoe kan het worden 
uitgeroeid? Fundamentalisme bestaat voornamelijk omdat mensen niet in 
staat zijn om; om te gaan met veranderingen die zich voltrekken. De wereld 
verandert voor hen veel te snel. Het oude is nog niet klaar om de weg vrij te 
maken voor het nieuwe. Als je nog niet klaar bent om het nieuwe een kans te 
geven, dan ontstaat het fundamentalisme. Dat kan het Moslim 
fundamentalisme zijn, het Christelijke fundamentalisme, of het Hindu 
fundamentalisme. Een feit is dat we veranderingen niet kunnen stoppen. Hoe 
meer veranderingen zich voltrekken, hoe groter de groei van het 
fundamentalisme zal zijn.  Keer op keer zie ik dat alleen maar de toestand 
van “Verlichting” de oplossing kan brengen, omdat de wereld nu eenmaal heel 
snel aan het veranderen is. Wanneer je niet van plan bent het oude los te 
laten dan betekent dat; dat je een fundamentalist wordt. Dat is wat er aan het 
gebeuren is. De Islamitische wereld is niet in staat om; om te gaan met de 
veranderingen die gaande zijn. Dat is de wortel van het fundamentalisme. Als 
je in staat wilt zijn om met deze veranderingen om te gaan, dan moet je het 
“IK” kunnen loslaten. Uiteindelijk kom je steeds maar weer terecht bij 
“Verlichting” als oplossing voor alle problemen.  
 
Hoe kunnen we “Verlichting” bereiken? Waar ik steeds maar weer voor 
opkom is; dat 60 000 mensen volledig “Verlicht” moeten worden. Als 60 000 
personen volledig “Verlicht” worden gebeurt alles automatisch. Dat betekent 
dat er overal steeds meer mensen automatisch verlicht zullen worden. Dat is 
alles. Het is een automatisch en natuurlijk proces. Maar om dit proces in gang 
te zetten moeten 60 000 mensen in een erg hoge staat van “Verlichting” 
komen. Als dat op deze aarde gebeurt, dan wordt de hele planeet naar die 



toestand opgetild. Mijn taak bestaat er alleen maar uit om die 60 000 mensen 
zover te brengen.  
 
Ik geloof dat ik in staat ben dit in 2012 te bereiken. Op zijn laatst in 2012. Het 
kan zijn dat het eerder gebeurt. Wanneer het gebeurt, dan brengt alleen al de 
aanwezigheid van die 60 000 de transformatie teweeg. Je hoeft niets van “De 
Oneness Beweging” te weten of je daarbij aan te sluiten. Niets van dat alles. 
Waar je ook bent, plotseling, op een prachtige morgen, zul je “Verlicht” zijn. Je 
zult heel kalm, liefdevol en vredig zijn. Het is heel natuurlijk. Het gebeurt. Dat 
is alles. Dat is waar we mee bezig zijn. We hebben aan ieder land een 
bepaald aantal toebedacht. We hebben in ieder land mensen die mee doen. 
Ze werken allemaal aan hetzelfde doel.  
 
Als we op een succesvolle wijze het aantal van 60 000 mensen bereiken, dan 
is het gebeurd. Wat is onze visie en missie? Mijn visie is; dat in 2012 het 
Gouden Tijdperk er moet zijn. Mijn missie is om 60 000 mensen “Verlicht” te 
maken. Dat is mijn missie. De manier waarop is; ik geef Diksha. Dat is mijn 
visie, mijn missie en mijn manier om het te bereiken. Ik geef eenvoudigweg 
Diksha. Ik vraag niet van je om sommige verschrikkelijke oefeningen te doen. 
Je komt eenvoudigweg, en ontvangt Diksha. Dat is alles en je bent: “Verlicht” 
Op die manier wil ik 60 000 mensen bij elkaar krijgen.  



Sri Amma-Bhagavan’s nieuwjaarsboodschap voor 2011 

De steeds sneller verlopende veranderingen hebben geleid tot onzekerheid 
op ieder gebied van het leven. Op individueel niveau bestaat er onzekerheid 
met betrekking tot relaties, tot werk en tot gezondheid. Op wereldniveau 
bestaat er angst ten aanzien van de fluctuaties in de markteconomie, de 
dubieuze ecologie, en ten aanzien van conflicten. Het zijn deze ervaringen 
van de mensheid als geheel, die het individu steeds maar weer beïnvloeden. 
Het is als de druk van de gehele oceaan die druk uitoefent op iedere druppel, 
en op eenzelfde wijze heeft het hele Universum invloed op ieder individu  

Het handhaven van afgescheidenheid heeft ons vermogen om samen te 
werken vernietigd. Het wordt van steeds groter belang, willen we overleven, 
dat er een geest van samenwerking ontstaat, een samenwerking met het 
Universum. Men kan onmogelijk met de ander samenwerken, of men moet 
met zichzelf in harmonie leven, men moet niet verbrokkeld zijn, en niet in 
conflicten leven. Zolang de geest al ons handelen bepaalt, kan er geen 
samenwerking bestaan.  

Ontwaken is het opbloeien van het Hart waardoor de oorzaak van een 
probleem, en het ontstaan van het lijden kan worden waargenomen. 
Persoonlijk lijden behoort dan tot het verleden. Alle gevoelens komen op en 
verdwijnen weer zonder enige weerstand. Emotionele gekwetstheid is moeilijk 
vol te houden. Men voelt zich thuis te midden van onbekenden, de wereld is 
je huis geworden. Men voelt een grotere verbondenheid met alle mensen, en 
alle dingen.     

Dat is alleen haalbaar wanneer men verblijft in een sterke relatie met God. 
Dan alleen ondergaat het gevoel van de mens voor verantwoordelijkheid een 
radicale verandering. Ontwaken is een reis die gemaakt moet worden, en niet 
een bestemming die bereikt moet worden. Ontwaken is een proces waarbij je 
ontwaakt vanuit de droom, en wakker wordt in de werkelijkheid. Het leven op 
die manier geleefd is zo gewoon, dat het buitengewoon is. Zo voelt men dat, 
zo is men altijd geweest  

In dit nieuwe jaar zullen we steeds meer mensen naar God zien opstijgen, en 
God zal nederdalen in de mensen.  

 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Tampa, Florida op 12 februari 
2011.   
 
Een uitzending met meer dan 500 deelnemers aan het Oneness Bhakti Yoga 
Proces, en aan de Oneness Awakening Course in Tampa, Florida. De 
webcast werd ook live gevolgd op andere Oneness bijeenkomsten in de 
Verenigde Staten. 
  
Video Links – De video is beschikbaar in twee formaten:.  
  
http://www.vimeo.com/20306948  wmv formaat  
http://www.vimeo.com/20306705  mp4 formaat  
 
Vraag 1. Sri Bhagavan, morgen zullen we onze eerste Diksha krijgen 
rechtstreeks van de Sri Murthi. Wat is de beste manier om ons met U en 
Amma te verbinden, zodat de Diksha-energie goed kan stromen en 
Ontwaken kan plaats vinden?  
 
Het is geen kwestie van een juiste verbinding hebben met Amma en 
Bhagavan. We hebben vaak gezegd dat Oneness geen sekte is. Dat betekent 
dat je elke Meester, elke Leraar, elke God kunt aanroepen die je prettig vindt. 
Je kunt je richten op de leer van je keuze en je kunt elk ritueel volgen. Alles 
wat we hebben gedaan is dat de Sri Murthi’s en de Paduka iets speciaals 
hebben. We hebben een “Avahanum” gedaan, dat is een zeer oud proces 
waarbij bewustzijn zich verplaatst naar de Paduka’s of naar de Sri Murthi’s. 
Zodra dat dit gebeurd is, ongeacht het aantal kopieën dat je van ze maakt, 
dan hebben ze dezelfde kracht. Dus je hebt ze gekregen om te gebruiken. 
Dat is alles.  
 
Laten we zeggen dat je de leer van de Heer Jezus Christus volgt, en laten we 
aannemen dat het onderwijs zegt; “Heb je naaste lief gelijk jezelf”, dan moet 
je dat onderricht gedurende 49 minuten zeggen. Dat wordt dan een 
programma in je. Wanneer het onderricht in de diepere lagen van je 
bewustzijn komt, gaat het je bewustzijn programmeren. Dat wordt dan 
gevolgd door de Diksha. Dus na het zeggen van de les gedurende 49 
minuten, wat voor leerstelling je ook kiest, dan moet je Christus in de Sri 
Murthi aanroepen en niet AmmaBhagavan, en je moet je met Christus 
verbinden op de manier die Christus van je verwacht, of op de manier waarop 
je gewend bent dat te doen. Als je de Paduka’s aanraakt, moet je weten dat je 
de Goddelijke voeten van de Heer Jezus Christus aanraakt, en niet die van 
AmmaBhgavan. Als je de Sri Murthi aanraakt, raak je de Heer Jezus Christus 
aan. Als je de juiste focus hebt, zou je in feite de Heer Jezus Christus zien. 
 
Laten we zeggen dat je de leer wilt kiezen die zegt jezelf lief te hebben. Als je 
zegt: "Ik hou van mezelf, ik hou van mezelf" en dat gedurende 49 minuten, en 
dat is het onderricht van AmmaBhavavan, in dat geval moet je je richten tot 
AmmaBhagavan. Om je tot Amma/Bhagavan te richten kun je het beste 
AmmaBhagavan aanroepen als je ouders of als je vrienden. Dat is de beste 
manier die je kunt kiezen. Dat is de manier waarop we ons heel comfortabel 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1104619915898&s=707&e=001oaf8y7eaIvn-CRGr88DVc7pj6_fmz3Llwvoa92ht0-BkAUOHZXc20cKUqC5ZsBhkNl4XnizKknZQiZAxZLAczkSAq0iPuw6mreYd3YN_bMP7cGA7uqq-gA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1104619915898&s=707&e=001oaf8y7eaIvk14huknGRh9lxY1zJN4jeFRyuqsXeqLWqb_wM0rFRcqHbSwdlZRE7bI4I9Ikgti2ZTPIWcLYash_vQPSsUiebqEcRmH7LALr074qyBpvK9nA==


kunnen voelen. Kies de moeder-vadervergelijking of de vergelijking met een 
vriend.  
Laten we nu aannemen dat je Boeddha’s leer aanhangt, de leer die zegt  dat 
alle dingen leeg zijn. In dat geval moet je Boeddha aanroepen. Je kunt 
Boeddha aanroepen als leraar, en kun je een relatie met Hem hebben op de 
manier waarop je een relatie hebt met een leraar. Dus het hangt van jou af. 
Dus je zou kunnen kiezen voor elke Meester, voor elke God, voor elk 
onderricht.  
 
Wij doen natuurlijk de rituelen die wij gewend zijn te doen. Dat betekent niet 
dat jij die rituelen ook moet doen. Je hebt de vrijheid om ze te doen. Maar je 
kunt ook je eigen rituelen volgen, afhankelijk van je cultuur en je achtergrond. 
Wij vragen alleen dat je deze rituelen bekijkt, zodat je de essentie eruit kunt 
halen teneinde je eigen rituelen te kunnen maken. Dus je moet niet denken 
aan het alleen maar aanroepen van AmmaBhagavan. Nee, je kunt aanroepen 
wie je maar wilt. Hier willen we graag heel, heel duidelijk over zijn. Als je 
denkt dat je je alleen moet richten op AmmaBhagavan en alleen 
AmmaBhgavan’s leer, en alleen op deze rituelen, dan wordt het een sekte. 
Dat is waarom we heel erg druk zijn geweest om dat eruit te bannen. Dus wij 
hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen, en het is de 
verantwoordelijkheid van jullie om te zorgen dat het niet uitgroeit tot een of 
andere cultus. 
 
Vraag 2. Bhagavan, veel emotionele ladingen lossen dezer dagen op. 
Maar er zijn ladingen die zeer diep verankerd zijn, en die lijken niet 
makkelijk los te komen. Ze blijven me achtervolgen en veroorzaken veel 
pijn, en het maakt niet uit hoe diep ik bij hen blijf. Kunt U iets zeggen 
over wat te doen met emotionele ladingen die niet snel oplossen en heel 
diep verankerd lijken te zitten? Hoe kan ik ze echt genezen? 
 
Allereerst kun je niet vrij zijn van alle emotionele ladingen, en je hoeft niet vrij 
te zijn van alle ladingen om te ontwaken. Maar als je eenmaal ontwaakt bent, 
dan zullen de ladingen die er nog zijn, geen echte invloed meer op je hebben. 
De Ontwaakte Staat draagt daar zorg voor. Dus ik herhaal nogmaals; Het is 
niet mogelijk om volledig vrij van al je emotionele ladingen te zijn, en 
vervolgens hoeft je niet vrij van al die ladingen te zijn om te Ontwaken. Als je 
eenmaal Ontwaakt bent, en de ladingen zijn er nog, dan  wordt er voor hen 
gezorgd. Bijvoorbeeld; je conditioneringen zullen je niet verlaten. Stel dat je 
van appelsap houdt, dan blijf je van appelsap houden ook na je Ontwaken. 
Dat zal niet veranderen. Je sympathieën en je antipathieën zullen blijven. Het 
enige dat verandert is; dat er sprake is van onvoorwaardelijke liefde en van 
onvoorwaardelijke vreugde. Er is geen afgescheidenheid meer. Er is liefde en 
vreugde voor iedereen. Maar als het gaat om sympathieën en antipathieën; 
die blijven bestaan, maar je bemoeit je er niet  langer mee. 
 
Vraag 3. Mijn liefste Kalki Bhagavan. Dank U wel voor Uw aanwezigheid 
hier met Amma, en om de gave van Ontwaken aan ons allemaal. Ieder 
van ons wil op een grootse wijze het Goddelijke in ons leven ervaren. 
Wij vragen U grote wonderen en mystieke ervaringen aan ons te geven. 
We willen doordrenkt worden van het Goddelijke en getuige zijn van 



grote wonderen die op een natuurlijke manier in ons leven komen. Geef 
alstublieft wonderen in alle vormen aan het Westen. Breng het 
Goddelijke als een levende werkelijkheid in al onze harten zodat we op 
een fysieke wijze kunnen lopen en praten met het Goddelijke. Wanneer 
kunnen we wonderen verwachten zoals die nu te zien zijn in India?  
 
Zodra een groot aantal mensen in een devotionele toestand komt, dan zul je 
zien dat het wonderen gaat regenen. Er zal wonder op wonder gebeuren. Om 
dit te laten gebeuren zullen jullie alleen in een devotionele staat moeten 
komen.  
 
4. Sri Bhagavan, wat is het belangrijkste dat we als Dikshagevers 
kunnen doen om dagelijks met U en met Amma verbonden te blijven, en 
om de meest krachtige genade en zegen van U te ontvangen die leidt 
naar ontwaken? We willen elke dag met deze genade verbonden blijven, 
en niet alleen tijdens deze Oneness bijeenkomsten. 
 
Als je eenmaal deze bijeenkomsten hebt meegemaakt, kun je dit thuis 
herhalen of wel dagelijks, of wel wekelijks, of wel maandelijks. Het hangt 
allemaal van jou af. Maar de ideale procedure is; om het steeds te doen op 
dezelfde plaats en op dezelfde tijd en dan zul je merken dat het proces steeds 
dieper en dieper zal gaan werken. Tot het moment dat er een punt bereikt 
wordt waarop het onomkeerbaar is. Het proces zal daarna altijd doorgaan. 
Vergeet niet; ontwaken of verlichting is niet een bestemming, het is slechts 
een reis, het is een proces, het is een nooit eindigend proces. Het proces dat 
hier gestart is, kan stoppen, of het zou kunnen omkeren. In dat geval moet je 
dit thuis blijven doen. Als je dat blijft doen, wat er dan gebeurt is dat het 
proces permanent wordt. Gewoonlijk gebeurt dat binnen een periode van drie 
maanden Het is een non-stop, een 24 uur durend, altijd aanwezig proces. 
Dan kunnen we feitelijk zeggen dat je ontwaakt bent.. 
  
Maar zo nu en dan, kan het proces stoppen of omkeren. In zo’n geval  moet je 
het proces thuis verder doen. Blijf het verder doen. Voor sommige mensen is 
het een kwestie van drie weken, dan wordt het een permanent iets, en daarna 
is elk moment voor jou. Want het is een proces. Elke dag is nieuw, elk 
moment is nieuw. Het stopt daarna nooit meer. Het proces is het Ontwaken. 
Dus als je het vandaag eenmaal gedaan hebt, dan kun je het thuis herhalen. 
Maar belangrijk is, om het op dezelfde plaats en op dezelfde tijd te doen. 
 
Vraag 5: Sri Bhagavan, wat is de rol van de handen bij het geven van 
Diksha in deze bijzondere tijd van Oneness. Hoe kunnen we dit 
instrument op de meest krachtige wijze gebruiken om anderen te helpen 
bij het ervaren van bewustzijnstoestanden van Oneness, van Ontwaken 
en van Godrealisatie? Adviseert U ons dat we doorgaan met het geven 
van Diksha aan elkaar? Wat kunt U ons vertellen over hoe we het best 
Diksha aan anderen kunnen geven? 
  
Het met de handen geven van diksha is om iemand voor te bereiden op  
Diksha via de Paduka’s of via de Sri Murthi. Dus het heeft zijn betekenis, het 
is belangrijk. Het is van essentieel belang. Dus je moet gebruik maken van de  



Diksha met de handen om de mensen voor te bereiden op de Paduka Diksha 
en de Sri Murthi Diksha. En in het geval dat iemand vast zit, en geen 
vooruitgang laat zien, dan kun je ook je de handen gebruiken om Diksha te 
geven, om hen in beweging te krijgen.  
 
Iets anders is dat degenen wiens harten door het proces tot bloei zijn 
gekomen, de beste Diksha’s geven. Dus je moet je focussen op het open 
bloeien van het hart. Zodra het hart is open gebloeid, worden de Diksha’s 
enorm krachtig. Dat maakt van mensen de beste Dikshagevers. 
 
Vraag 6. Sri Bhgavan, kunt u ons volledig zegenen, zodat we morgen 
volledig ontwaken als we via de Sri Murthi Diksha krijgen. Wij zijn 
zoekers en we willen graag deze bewustzijnstoestand, en we willen U 
vragen om ons volledig te zegenen zodat deze toestand van bewustzijn 
aan ons gegeven wordt. Dank U wel Sri Bhagavan. 
 
Jullie zullen al onze zegeningen krijgen. Amma en ik, we houden zoveel van 
jullie. In feite, als ik zo naar jullie kijk, krijg ik sterk het gevoel dat de meesten 
van jullie zal het zullen maken. Ik houd van jullie. Ik zie jullie in het proces.  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



Bhagavan over 2012. 
 
We gaan een ongekende periode van de menselijke geschiedenis binnen die 
een unieke mogelijkheid biedt voor een snelle evolutie van bewustzijn. Het is 
onze visie in de Oneness Beweging om actief en bewust deel te nemen aan 
de transformerende energieën en volledig te profiteren van de mogelijkheden 
die worden geboden. 2012 is niet een datum, maar eerder een zeer specifiek 
verschijnsel dat de mensheid oproept om mee te doen. 
 
Als een integraal onderdeel van deze visie, is het ons doel om in 2010 en 
2011 zoveel mogelijk nieuwe Dikshagevers te initiëren, samen met een sterke 
groep van Oneness Trainers, in steden, in provincies en in landen over de 
hele wereld. Als we in 2012 aankomen, dan zullen we beginnen te oogsten. 
We zullen mediteren en delen in de zegen, en we zullen gebruik maken van 
bepaalde planetaire energieën om in een hogere staat van bewustzijn te 
geraken. Als we als individu en als groep in deze hogere staten ontwaken, 
dan zal dit op natuurlijk wijze resulteren in het ontwaken van de mensheid. 
Eenieder ontwaakt in zijn unieke goddelijke staat, bevrijd van de beperkingen 
van de toestand van afgescheidenheid.  
 
Het is niet onze overtuiging dat ieder mens volledig verlicht of ontwaakt zal 
worden in 2012. Integendeel, het is onze visie dat als we samenwerken, wij 
kunnen helpen om een vliegende start te realiseren van de collectieve motor 
van het menselijk bewustzijn, en wanneer die eenmaal gestart is, dan verloopt 
verder alles automatisch.  We zien 2012 als een jaar met gigantische 
mogelijkheden voor spirituele beoefenaars van alle tradities en richtingen om 
samen op te trekken. We kunnen een rimpelend effect scheppen in het 
gezamenlijk ontwaken van de mensheid.  
 
Wat we zien is; dat 2012 niet een eindpunt is, een gefixeerde datum op de 
kalender, een dag waarop de werkelijkheid zoals wij die nu kennen radicaal in 
een oogwenk zal worden veranderd. Het is niet onze overtuiging dat wij, op 
een dag wakker zullen worden in een andere tijd en op een andere plaats. De 
ervaringen die we zullen hebben zullen niet zo zijn dat we niet in staat zijn om 
onszelf en de mensen om ons heen te herkennen. In plaats daarvan zal elk 
van ons de mogelijkheid hebben om in een zeer persoonlijke relatie met dit 
fenomeen te onderhouden, uniek voor ieder individu.  
 
Het is onze bedoeling om een wereldwijde gemeenschap op te bouwen van 
individuen en groepen die zich herkennen in de visie van collectief ontwaken 
en van een verschuiving binnen het wereldwijde bewustzijn. Wij nodigen 
iedereen uit, die zich kan vinden in deze visie, om met ons samen te werken, 
als Dikshagever, als trainer, of als geïnteresseerde in Oneness, om zich voor 
te bereiden op het verschijnsel 2012 en om bewust gebruik te maken van de 
ongekende planetaire energieën die in dienst staan van een wereldwijde 
transformatie en evolutie. 
 
2012 is geen eindpunt, maar veeleer het begin van een nieuwe fase in de 
menselijke evolutie. Het is het begin van een steeds doorgaand wereldwijd 
proces, dat zal blijven voortduren gedurende de toekomst van de mensheid. 



Nadat 2012 zal zijn gekomen en zal zijn gegaan, zal de Oneness Movement 
zich ontbinden. Ieder van ons zal verder gaan met ons leven, een leven in 
een werkelijkheid van verbondenheid met elkaar om een nieuwe aarde te 
scheppen.  
 
Dus ongeacht jouw geloof, jouw overtuiging, jouw spirituele stroming of pad, 
laten we allemaal samen werken als een wereldwijde familie van mensen die 
willen helpen het bewustzijn van de mensheid te verhogen tot een hoger 
niveau van vrede en verbondenheid. Deze verschuiving kan niet worden 
gedaan door een enkel mens alleen, het vereist de passie en inzet van elke 
individu dat zich sterk maakt voor een betere wereld.  
 
We verwelkomen eenieder die ons wil helpen bij deze missie en visie voor 
2012.  
 
 
 
 
 
 
 



Vragen aan Bhagavan. 

 

Bhagavan, Ik verlies mijn kalmte heel dikwijls vooral in mijn omgang met 
mensen die dicht bij me staan. Wat moet ik doen, hoe kan ik mijn woede 
onder controle houden? 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=6MVT--PXF40 

  
Woede is op de eerste plaats een natuurlijke emotie, die door alle mensen op 
enig moment wordt ervaren. Woede kan psychologische bronnen wakker 
maken die aanzetten tot collectief handelen. Maar helaas is woede voor velen 
uitgegroeid tot een niet te stuiten reactie. Normaal gesproken proberen 
mensen hun driftbui te beheersen, maar het oefenen om je woede binnen de 
perken te houden kan de gevoelens alleen maar doen toenemen. Vandaar 
dat men een heel andere kijk moet ontwikkelen, om er mee om te gaan. Een 
buitensporige woede is een symptoom van een diep gewortelde emotionele 
lading, die in het onbewuste ligt opgeslagen, en de vraag is; “Wat deze lading 
is”. Het is een niet doorvoelde ervaring vanuit het verleden, die de neiging 
heeft zich te herhalen. Vandaar dat mensen die met emotionele ladingen door 
het leven gaan een beperkte visie op het leven hebben. Iedere situatie binnen 
een relatie wordt dan een gelegenheid om hun emotionele ladingen tot 
uitdrukking te brengen, en op een consequente wijze zijn ze heel gevoelig om 
te reageren. Als je je van je woede wilt ontdoen, dan moet je de luidruchtige 
demonen van je bewustzijn tot rust brengen. Los de van streek geraakte 
dingen uit het verleden op, dat wil zeggen werk aan de relatie en aan de 
problemen met jezelf. Dan zul je zeker een verandering in je reacties kunnen 
waarnemen. Je gaat dan woede ervaren zonder boosaardigheid. Het is een 
toestand die heel goed kan worden beschreven als; woede en dan minder 
woede die geen sporen achter laat.        
  
Bhagavan, waarom komen Avatars in een menselijke vorm? 
 
Avatars komen in een menselijke vorm, omdat dat de enige manier is waarop 
God in een mens kan incarneren. De Avatar neemt de menselijke vorm aan, 
en gedraagt zich op een menselijke wijze, opdat de mensheid de 
verwantschap met God kan voelen. Op hetzelfde moment rijst de Avatar tot 
Goddelijke hoogten, zodat ook de mens het verlangen kan krijgen om God te 
bereiken. De realisatie van de inwonende God als de motivator van het leven, 
dat is de taak waarmee een Avatar in een menselijke vorm verschijnt.  
 
Vorige Avatars, zoals Rama en Krishna, hadden de taak om enkele individuen 
te vernietigen die konden worden beschouwd als vijanden van de Goddelijke 
manier van leven. Zij moesten het pad van Dharma (de juiste levenswijze) 
herstellen  
 
Op dit moment echter, heeft de kwaadaardigheid zoveel mensen besmet, dat 
de mensheid zelf dreigt ten onder te gaan. Daarom ben ik als Avatar 
gekomen, gewapend met de volheid van kracht van de vormloze God, om de 
mensheid te corrigeren en het menselijk bewustzijn te verheffen om de 

Video:%20
Video:%20


mensen terug te brengen naar het pad van waarheid, rechtvaardigheid, vrede, 
en liefde voor God.  
 
Wat moet ik doen om onvoorwaardelijke Liefde te ontdekken, en 
onbegrensde Vreugde? 
 
Een van de meest belangrijke lessen van het onderwijs is; dat de “Inhoud” 
niet belangrijk is. Hoe je de inhoud “Ervaart”, dat is belangrijk. Wat er ook 
gebeurt in het leven, je moet de kunst leren om het volledig te ervaren. Dat is 
de ware “Kunst van het Leven”. De kunst van het leven is; om alles volledig te 
ervaren, in zijn totaliteit en werkelijk compleet. Wat  er ook gebeurt.  
 
Het meeste wat aan de orde is; zijn menselijke interacties, met je vrienden, 
met je familie, met je baas, met je kinderen en je gezin. Je bent steeds maar 
weer bezig met interacties, omdat het leven bestaat uit relaties. Zonder 
relaties zou je niet bestaan. In je relaties geraak je altijd in een of andere 
interactie. Je kunt beschadigd worden, je kunt getergd worden, en je kunt 
sommige herinneringen terugkrijgen. Al die dingen kunnen gebeuren.  
 
Wat er ook gebeurt, je moet het volledig ervaren, zoals ik al eerder zei. Dan 
zul je onbegrensde vreugde vinden. Wat gebeurt er als er zoveel vreugde is? 
Het is niet te stoppen. Het groeit uit tot Liefde. Alleen een gelukkig en 
vreugdevol mens kan echt Liefhebben. Een ongelukkig iemand kan niet 
liefhebben. Deze laatste vorm van liefde is niet anders dan gehechtheid, van 
de hang naar bezit. Echte Liefde ontstaat alleen maar wanneer er echte 
Vreugde is, en echte Vreugde komt alleen wanneer je ervaart wat er van 
binnen gaande is. Het is allemaal niet zo moeilijk. 
 
Pas deze regel 21 dagen toe. Als je dat doet wordt het een natuurlijke 
eigenschap. Wat niet natuurlijk is, wat niet gemakkelijk is, dat zal ik niet aan je 
onderwijzen. Het heeft geen zin om dat te onderwijzen. Alleen wat je kunt 
doen, dat onderwijs ik. De hersenen moeten een nieuwe manier van 
functioneren aanleren. Daar hebben ze 21 dagen voor nodig. Na die 21 
dagen van oefenen zul je merken dat het gemakkelijk wordt. Het is net zo iets 
als een alcoholverslaving, of een drugsverslaving. Waarom ben je verslaafd? 
Omdat het je zoveel vreugde, geluk en vrijheid geeft. Hetzelfde is hier het 
geval. Het mooie is; dat er geen schadelijke bijeffecten zijn. Er zijn alleen 
maar goede effecten. Je ontdekt Liefde, compassie en dat soort dingen.     
 
In principe moet je beginnen met pijn. Je moet die pijn vasthouden als een 
pasgeboren baby. Zo vol zorg moet je de pijn vasthouden, je moet weten dat 
het een zegen is. Je moet het vasthouden, je moet het niet verwerpen of er 
over oordelen. Vreemd genoeg zul je ervaren dat het heel pijnlijk is. Het zal 
een pijn worden die in je borst te vinden is, maar heel langzaam zul je ervaren 
dat er vrijheid is, dat er Vreugde is die overgaat in Liefde. Dat is de weg 
waarop je onvoorwaardelijke Liefde en onbegrensde Vreugde zult verkrijgen.   
 
Niemand in deze wereld is vrij van lijden. Wat moeten we doen om van 
lijden bevrijd te worden? 



 
Dat is heel eenvoudig. Volg de zeven waarheden op om bevrijd te worden van 
het lijden: 
 
1. Alles ontstaat uit een enkelvoudige bron. Die bron kun je God noemen of 
Energie. Er is geen begin en geen einde aan het leven.  
 
2. Als je je identificeert met die bron, dan zul je geen onderscheid maken 
tussen goed of slecht, juist of onjuist. Dit soort onderscheid is alleen maar 
jouw kijk op de dingen. Alles komt vanuit dezelfde bron. 
 
3. Het leven is niets anders dan jouw zoektocht naar het Zelf. In je leven zijn 
alle dingen die je overkomen, de mensen die je ziet, een reflectie van je Zelf. 
Als je lijdt onder je armoede, dan betekent dat, dat er iets mis is met jezelf. Je 
moet dit herstellen om uit je armoede te kunnen stappen. Als je haat ervaart, 
dan zal eenieder die je ziet diezelfde kwaliteit uitdrukken. Als je slechte 
gedachten hebt, dan zul je mensen ontmoeten met slechte gedachten. 
Probeer op de eerste plaats jezelf te begrijpen.    
 
4. Realiseer je dat alles wat je in dit leven ervaart, een geschenk is van Gods 
Genade. Veronderstel dat je tijdens een wandeling valt, probeer dan je te 
realiseren dat ook dit Gods Genade is. Als je God in alles kunt zien, dan zal je 
leven prachtig worden.   
 
5. Realiseer je dat alles in dit leven een test is, een test door God aan jou 
gegeven. Er is geen slechte ervaring. Als iets als een slechte ervaring wordt 
beschouwd dan betekent dat; dat God zonder medeleven zou zijn. Als je met 
een probleem geconfronteerd wordt, zie dat dan als een uitdaging voor jou, 
en los het probleem op. Jullie zijn bevoorrechte mensen, met overvloed en 
zelfvertrouwen die uitdagingen aankunnen. Als je dit begrijpt, dan zal je 
zelfvertrouwen toenemen. Test dus je zelfvertrouwen. God reikt je die test 
aan.  
 
6. Als je jezelf realiseert dat alles wat je ervaart een door God gegeven test is, 
dan zul je in staat zijn om diep over een probleem na te denken, en er op een 
betere manier mee om te gaan. Je zult de resultaten ervan begrijpen. Dan zul 
je geen angst meer ervaren.  
 
7. Als je de hier bovenstaande 6 waarheden begrijpt, dan zal er een enorme 
verandering in je lichaam ontstaan. Vanaf dat moment zul je niet alleen 
compassie voelen, maar je zult “Compassie” worden.  
 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst over: Hoe van jezelf te houden 

Video http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagwan-on-how-
to-see-the 

Met dank aan: Anette Carlstrom  

Vraag: Bhagavan, er wordt gezegd dat je van jezelf moet houden. Wat is 
voor ons de noodzaak om van onszelf te houden? 

Bhagavan: Als we zeggen; ”Houd van jezelf” dan moet je begrijpen dat je ook, 
wat we zouden kunnen noemen; een negatief IK heb gekregen. Er zit een 
negatieve kant aan ieder van jullie. Westerse psychologen noemen dit; “De 
schaduwzijde, het onderdrukt deel van het ik”, maar wij noemen het; “De 
negatieve kant van het ik”. Er is een klein verschil in de terminologie, en de 
inhoud van het begrip.  

Bijvoorbeeld; wie van jullie heeft nog nooit een leugen verteld? Er worden 
door iedere mens zoveel leugens verteld, gemiddeld 60 per dag. Zou jij het 
accepteren dat je een leugenaar genoemd wordt? Nee. Soms vertel je heel 
planmatig leugens, om te overleven. Ik neem je dat niet kwalijk.   

Ik vertel je alleen maar wat er gebeurt. Maar iets anders is; of je daarnaar wilt 
kijken. Je houdt er niet van om het te zien. Houd je van dat aspect van jezelf? 
Nee, je houdt er niet van. Je zegt tegen iemand; “Oh ik houd zoveel van je, ik 
wens je al het goede toe. Maar inwendig zit je vol haat.  

Vanbinnen is er veel angst aanwezig, maar aan de buitenkant doen we heel 
dapper. Je spreekt vrij uit, maar vanbinnen zit je vol angst. Voor alle 
zogenaamde beelden van jezelf, waarmee je jezelf presenteert, is er een 
negatief tegendeel. Er kan niets bestaan zonder een negatief tegendeel.  

Je zit vol jaloezie, angst, haat, geweld en lust. Tegen de meest vredevolle 
mens in de wereld wordt een complot gesmeed om hem te doden. Stiekem 
wordt er gehoopt dat hij onder een vrachtauto komt, die hem zal doden. Maar 
de mensen zeggen tegen hem; “Ik hoop dat het je goed gaat”.  

Deze negatieve kant van onszelf hebben we onder het vloerkleed geveegd, 
en wordt daar verborgen gehouden. Die kant zit in het onderbewustzijn. Daar 
stinkt het. Vanuit dat onderbewustzijn worden alleen maar problemen voor je 
gegenereerd.  

Wanneer je tegen jezelf zegt; “Houd toch van jezelf” dan zeggen en bedoelen 
we; “Houd toch van dat verschrikkelijke wezen”. Je haat het, en bent er bang 
van. Je houd er helmaal niet van, en je doet alsof het er niet is. Maar het is er 
wel. Ook die kant hoort bij jou. Geen mens op deze wereld kan zonder deze 
negatieve kant. Dat is niet mogelijk.  

  

http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagwan-on-how-to-see-the
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Wie zijn de grote mannen als een Mahatma Gandhi, een Ramana Mahashi, 
een Boeddha. Wat was de essentie van hun reis? Zij kenden deze kant van 
zichzelf, en zij accepteerden die. Ze hielden er zelfs van, terwijl jij die kant 
zelfs niet ziet, of niet accepteert, en er al helemaal niet van houdt. Jij loopt er 
steeds maar weer voor weg, of doet net alsof ze niet bestaat.  

Op je spirituele reis, de meest belangrijke reis van je leven, moet je deze 
dingen opspitten. Gooi het vloerkleed aan de kant, en laat zien wat er onder 
ligt. Het is zoals het is, dat is alles. Je bent hulpeloos en machteloos. 
Niemand heeft de macht om er iets aan te doen. We verbeelden ons alleen 
maar dat we die macht hebben. Het is er nu eenmaal, en het domineert je, en 
het verbrijzelt je. Dat is wat er gebeurt.   

Je moet het opspitten, en ermee tot overeenstemming komen. We kunnen er 
niets aan doen omdat de vervuiling er is. De lucht is vervuild, het bewustzijn is 
vervuild. Het is er nu eenmaal. Jij doet alleen maar; alsof het er niet is. Een 
spirituele reis betekent dat je op de eerste plaats zegt; “Ja, dat ben ik” en het 
in de ogen durft kijken. Dan zul je zien dat er een wonder gaat plaats vinden. 
Jij mag uitvinden wat dat wonder is. 

Dat bedoelen we wanneer we zeggen; “Houd van jezelf”. Al dat vuil, al die 
rommel, waar niemand van houdt. Wanneer je het niet prettig vindt, wanneer 
je er bang voor bent, hoe kun je er dan van houden? Maar het is mogelijk om 
ervan te houden en te zeggen; “Ja het is nu eenmaal zo” en “Wat kan ik er 
aan doen?” Je kunt er niets aan doen. Dat is wat we bedoelen wanneer we 
zeggen; “Houd van jezelf”. 

 
 
 

  

  

  

 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Zwitserland op 17 April 2011. 

 
Vraag 1. U zegt dat onze gevangenis, de identificatie met de geest, twee 
sloten heeft, en dat we het slot aan de binnenkant zelf kunnen openen. 
Kan ik dit doen door middel van bewustzijn, of door mijn persoonlijke 
relatie met God, of door beiden? Als het door beiden is, is dat dan niet 
een tegenstrijdigheid? Bewustzijn is, zoals U het aan ons onderwijst, 
innerlijke passiviteit. Niets doen, en alleen maar naar de feiten kijken. 
Maar de relatie met God is een innerlijke activiteit, en voor we ontwaken 
is het iets dat het “Ik” wil en doet. Dank U voor al Uw liefde en voor de 
wijsheid die U ons geeft. 
 
Bhagavan: We hebben een bewuste en een onbewuste geest. Vijf procent 
van de problemen ontstaan in de bewuste geest, en 95 procent van onze 
problemen ontstaan door middel van onze programmeringen, wat we ook wel 
de onbewuste geest noemen. Als de problemen in de bewuste geest 
ontstaan, dan kun je je eigen methoden toepassen om het probleem op te 
lossen. Als de problemen ontstaan in de onbewuste geest, dan heb je vast en 
zeker “Genade” nodig, hetgeen we ook wel “Diksha” noemen, want zonder 
dat kunnen problemen niet worden recht gezet. Dus voor de problemen die 
ontstaan in je bewuste geest zeg ik; “Gebruik de eigen mogelijkheden van je 
bewustzijn, maar als problemen in de onbewuste geest ontstaan, dan ben je 
afhankelijk van “Genade”. Dat is mijn antwoord op de eerste vraag. Laten we 
nu naar de tweede vraag gaan. 
 
Vraag 2. Als U aan ons Uw ondersteuning belooft, dan zegt U altijd; “Wij 
zullen je helpen” of “Wij zullen er voor zorgen” of “Dat is ons werk”. Wat 
is de bedoeling van dat WIJ. Betekent WIJ; “Amma en Bhagavan”? of “U 
en een hele groep Goddelijke Wezens”? Waarom zegt U bijna nooit; “Ik 
zal je helpen” of “Ik zal met je zijn”? 
 
Bhagavan: Ik gebruik meestal het woord “WIJ” Wanneer ik het woord WIJ 
gebruik, dan bedoel ik; “Amma en Bhagavan”. Daarom gebruik ik zo vaak het 
woord WIJ. Maar zo af en toe, en dat gebeurt maar zelden, gebruik ik het 
woord IK. Dus wanneer ik het over WIJ heb, dan bedoel ik; Amma en 
Bhagavan.  
 
Vraag 3. Bhagavan, waarom komen Dikshaontvangers in Zwitserland 
nog steeds niet op mijn en onze Diksha-avonden, of op Awakening 
cursussen? Waarom trekt het niet aan als een magneet? Wat moet ik 
beter doen? Komt het door mijn ongevoeligheid, of omdat ik nog niet 
ontwaakt ben? Bevrijd me a.u.b. van mijn noodzaak om iets te doen. 
Dank U wel.  
 
Bhagavan: Onze rijkdom, gezondheid, relaties, succes of teleurstelling, alles 
wat er in ons leven gebeurt wordt door programma’s in de onbewuste geest 
gecontroleerd. Als mensen niet door jou worden aangetrokken, als er 
behoorlijk aantal mensen niet verschijnt, dan betekent dat; dat er in je 
bewustzijn een negatief programma werkzaam is, dat dit veroorzaakt. Als je 



doorgaat met Diksha geven, dan zal dat negatieve programma op een heel 
natuurlijke wijze oplossen. Als dat negatieve programma verdwenen is, dan 
zullen de dingen in de uiterlijke wereld veranderen. We zullen je zeker daarbij 
helpen, maak je geen zorgen.  
 
Vraag 4. Lieve Bhagavan, U zegt dat de kwaliteit die Zwitserland aan de 
wereld zal geven, wanneer Zwitserland eenmaal ontwaakt is, de kwaliteit 
van “Harmonie” zal zijn. In Zwitserland hebben we grote problemen om 
met conflicten om te gaan, met agressie en ruzies. We reageren heel 
defensief op deze energieën, en speciaal in de Oneness Movement 
hebben we te maken met veel disharmonie. Dit gaat al jaren zo door 
tussen verschillen groepen mensen. Van nature hebben we juist meer 
harmonie nodig. Deze disharmonie verzwakt de Oneness Movement in 
Zwitserland, in plaats dat het meer energie aan de beweging geeft. Het 
lijkt erop dat we individueel, en als groep, in de val zijn gelopen van 
disharmonie, en het lijkt erop dat we dat niet in de gaten hebben. Ik dank 
U vanuit heel mijn hart. Wilt U ons a.u.b. laten begrijpen wat het verschil 
is tussen echte en valse harmonie. Ik dank U zeer.  
 
Bhagavan: De goede dingen die in het leven van een individu plaats vinden, 
vinden plaats door de programmering van zijn of haar onbewuste geest. Op 
dezelfde wijze gebeuren negatieve dingen in iemands leven, ook al weer door 
de negatieve programmering van het persoonlijk onbewuste. Op dezelfde 
wijze gebeurt dat op landelijk niveau. Wat er ook in een land gebeurt, het 
hangt af van de programma’s in het collectieve onbewuste. Als er positieve 
programma’s zijn opgeslagen in het onbewuste, dan gebeuren er positieve 
dingen tussen de mensen in het land. Als er een negatief programma 
aanwezig is, dan gebeuren er negatieve dingen tussen de mensen onderling.   
 
Als we naar Zwitserland kijken, wat je er ook van zegt, er moet een negatief 
programma zitten in het collectieve onbewuste. Maar ik weet ook dat er een 
geweldige hoeveelheid positieve programma’s aanwezig zijn in het collectieve 
onbewuste. Als je Diksha geeft of ontvangt, dan zullen de negatieve 
programma’s worden uitgewist. Dat betekent dat er geen lading meer opzit. Ik 
verwacht dat dit in het tijdsbestek van ongeveer een jaar gaat gebeuren. 
Daarna zullen de meeste mensen in Zwitserland in harmonie leven, en zal 
Zwitserland een harmonieus land worden. Je zult dat gaan meemaken.  
 
Vraag 5. Lieve Bhagavan, wanneer ik naar mijn negatieve daden kijk, 
dan voel ik me schuldig, en angst rijst in me op. Ik ben bang dat het 
negatieve karma dat ik schep, in een volgend leven naar me terug zal 
komen. Hoe kan ik met deze angst omgaan? 
 
Bhagavan. De enige manier waarop je met deze angst kunt omgaan, is door 
de angst intens gewaar te zijn. Gewaarzijn is de sleutel om deze problemen, 
die uit het onbewuste oprijzen, op te lossen. We gaan nu naar de volgende 
vraag.  
 



Vraag 6. Wat we nu in de uiterlijke wereld ervaren, special onze 
negatieve ervaringen, zijn dat ervaringen ten gevolge van het karma uit 
het verleden, of zijn ze een reflectie van ons huidige bewustzijn? 
 
Bhagavan; Alle dingen die je ervaart in het heden zijn een gevolg van wat in 
het onbewuste deel van de geest aanwezig is. Het onbewuste bestaat uit 
herinneringen uit het verleden, en het zijn die herinneringen uit het verleden 
die het karma bepalen. Daarom gebeuren alle dingen volgens de regels van 
karma.  
 
Vraag 7. Lieve Bhagavan, hoe lang moeten we nog wachten om de 
mentale blokkades van conventionele wetenschappers en bestuurders 
te boven te komen, die niet accepteren dat er nieuwe wegen bestaan om 
problemen op te lossen? De Quantum Mechanica onderwijst ons; dat 
het Universum ontelbare mogelijkheden biedt. Mijn dankbaarheid voor U 
en Amma is grenzeloos. Dank U 
 
Bhagavan: Er zal een verandering optreden op alle gebieden van het “Mens 
zijn” na 2012. Alles waaraan je loopt te denken, en waarnaar je verlangt zul je 
zien verschijnen na 2012. Nu zullen we gaan mediteren.  
 
  
 
 



Audiolessen voorafgaand aan de webcasts met Sri Bhagavan 
 
Datum: 2 en 3 april 2011. 
 
Wanneer je niet Ontwaakte bent, moet je je niet gedragen als een Ontwaakte. 
 
Wanneer je Ontwaakt bent, dan beoefen je niets. Je bent alleen maar 
Ontwaakt. Ontwaakt zijn is niet een middel naar een einde. Ontwaakt zijn is 
een doel op zich. 
 
Wanneer je niet Ontwaakt bent moet goedheid beoefen 
Wanneer er geen goedheid is moet je deugd beoefenen. 
Wanneer er geen deugd is moet je rituele praktijken beoefenen.  

Datum: 26 en 27 maart 2011. 

Gedachten zijn subtiel, ze verdelen en zijn ongrijpbaar; en ze zijn een 
uitdrukking van het “Ik” Ze zwerven waarheen ze willen Ze creëren oordelen 
en een onrustige en verstoorde geest  Ze voorkomen dat “Gewaar zijn” 
optreedt.  De onontwaakte moet leren om ze te leiden, ze te controleren en te 
kalmeren door over hen te heersen. Een Ontwaakte is vrij van oordelen, 
omdat hij aan gedachten voorbij is gegaan, dat komt omdat hij altijd “Gewaar” 
is. 

Datum: 19 en 20 maart 2011. 

Een Ontwaakte doet niets, maar laat niets ongedaan, want alle dingen 
gebeuren de hele tijd om en door een Ontwaakte heen. 

Datum: 12 en 13 maart 2011. 

Een Ontwaakte onderdrukt en negeert niet, hij verzet zich niet, en 
rechtvaardigt niet. Hij is zich alleen maar bewust van wat binnen en buiten 
hem is. 

Datum: 5 en 6 maart 2011. 

De Ontwaakte neemt niet iets waar in termen van “Goed of slecht”, of van 
“Juist of fout”, en heeft dus geen voorkeur. Daarom probeert hij of zij niet de 
manier waarop dingen “Zijn” te veranderen. 

Datum: 26 en 27 februari 2011. 
 
Een Ontwaakte bereikt niets, want er is niets te bereiken. Een Ontwaakte 
begrijpt niets, want er is niets te begrijpen. Een Ontwaakte weet niets, want er 
is niets te weten. 

Datum: 19 en 20 februari 2011, 
 
Een Ontwaakte weet dat er niets te leren valt; alleen afleren is nodig 



 
Datum: 12 en 13 februari 2011. 
 
Een Ontwaakte heeft geen vaste plannen en geen bestemming. 
Een Ontwaakte accepteert zichzelf en de wereld accepteert de Ontwaakte. 
Een Ontwaakte kent zichzelf, en beschikt daarmee over wijsheid. 
Een Ontwaakte heeft geen conflict met zichzelf, en heeft daardoor ware 
kracht. 
Een Ontwaakte omarmt de dood, want er is geen dood voor een Ontwaakte  

Datum: 5 en 6 februari 2011. 
 
Een Ontwaakte ziet de dingen zoals ze zijn, en probeert ze niet te controleren 
of vorm te geven. 
 
Een Ontwaakte probeert anderen niet te overtuigen. 
 
Een Ontwaakte weet dat wat moet gebeuren ook zal gebeuren, en wat niet 
moet gebeuren ook niet zal gebeuren,.en dat het universum voor eeuwig niet 
te controleren valt 

Datum: 29 en 30 januari 2011. 

Een Ontwaakte probeert de wereld niet te veranderen. De wereld is voor een 
Ontwaakte perfect en heilig. 
 
Datum: 22 en 23 januari 2011. 
 
Een Ontwaakte heeft geen wil en geen illusies. Een Ontwaakte verblijft alleen 
maar in de realiteit. 
 
Datum: 15 en 16 januari 2011.  
 
Een Ontwaakte ziet de wereld ontstaan vanuit de leegte en accepteert 
daarom de wereld zoals ze is. Omdat een Ontwaakte de wereld aanvaardt 
zoals zij is, is een Ontwaakte gevestigd in het Oorspronkelijke Zelf. 

Datum: 8 en 9 januari 2011.  
 
Een Ontwaakte staat open voor alle mensen, voor alle situaties en beweegt 
zich in hun stroom 

Datum: 1 en 2 januari 2011. 

Een Ontwaakte reist zonder te reizen. 

Datum: 25 en 26 december 2010. 
 
Een Ontwaakte blijft onbeweeglijk totdat perfecte actie vanzelf ontstaat. Een 
ontwaakte is vrij van alle standpunten en concepten en is EEN met al wat is. 



 
Datum: 18 en 19 december 2010  
 
Een Ontwaakte is EEN met dat wat er was voordat het Universum werd 
geboren. Het is het ENE dat eeuwig aanwezig is, het Ongeborene en het 
Onsterfelijke. Het ENE dat zonder begin en zonder einde is, eeuwig 
onveranderlijk, eenzaam, leeg, oneindig en gelukzalig, het eeuwige 'IK'.  
 
Datum: 11 en 12 december 2010.  
 
Een Ontwaakte staat open voor alles, en alles valt op zijn plek. 
 
Datum: 4 en 5 december 2010. 
 
Een Ontwaakte blijft onbeweeglijk, en zijn handelen ontstaat vanzelf. Een 
Ontwaakte staat de dingen toe die komen en beweegt zich als de wolken aan 
de hemel. Een Ontwaakte ondersteunt alle wezens zonder te proberen." 
 
Datum: 27 en 28 november 2010. 
 
Een Ontwaakte ziet de wereld als zichzelf. Heeft liefde en zorg voor de wereld 
als voor zichzelf. Voor een Ontwaakte zijn alle dingen perfect zoals ze zijn. 
 
Datum: 20 november 2010.  
 
Een Ontwaakte is onthecht ten opzichte van alle dingen, en dus één met 
alles. Wanneer onthechting wordt beoefend dan leidt dat tot onverschilligheid 
hetgeen geen onthechting is. 
 
Datum: 13 november 2010.  
 
Een Ontwaakte is leeg en daardoor kundig. Je moet niet proberen om jezelf 
leeg te maken. 
 
Datum: 6 november 2010. 
 
Een Ontwaakte, handelt zonder iets te doen, dit kan niet worden beoefend 

 

 

 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met een Verdiepingsgroep op 2 
maart 2011 

Darshan met Sri Bhagavan, Verdiepingsgroep maart 2011 
door Anette Carlström op maandag 28 maart 2011 om 11.46 uur 
Aantekeningen uit Verdiepingsgroep, 2 maart 2011 

  
Vraag 1. Waar komt Genade vandaan? Van God, van je Antaryamin of 
van U  Bhagavan? 
 
Bhagavan: Je moet eerst begrijpen wat God is. God is niet een persoon. God 
is het Absolute, God is in alles en is overal. God is ook Antaryamin, en 
Antaryamin is ook de Absolute God, de Almachtige God. Antaryamin heeft 
geen vorm. Maar je kunt er de vorm van je keuze aan geven en het zal dan 
op die persoonlijke God gaan lijken. Het is niet zo dat Antaryamin een 
persoon is die in je aanwezig is. Nee, er is geen persoon in je, of beter 
gezegd, er zijn heel veel persoonlijkheden in je. Hetzelfde is er aan de hand 
met God als Antaryamin, God kan zich uitdrukken in vele persoonlijkheden. 
De persoonlijkheden die Antaryamin kan aannemen zijn allemaal die van 
“Godgerealiseerde Ontwaakte Wezens”. Gerealiseerden die ooit op deze 
aarde hebben geleefd. Dat zijn de persoonlijkheden die Antaryamin kan 
aannemen. Het kunnen vele verschillende Wezens zijn, niet slechts één of 
twee. 
 
Als je dat niet prettig vindt, kun je je richten op Antaryamin als Licht en ermee 
praten. Je kunt een levendige relatie met dat licht opbouwen. Als je dat ook 
niet prettig vindt, kies dan voor een vorm je wel ligt en ga je daar een relatie 
mee aan. Maar om te Ontwaken moet er een sterke band zijn met jouw 
innerlijke God, maar de wijze waarop je met Hem of Haar omgaat is volledig 
jouw zaak. De relatie kan zijn als met je Moeder, je Vader, een Vriend of wat 
dan ook. Maar in zijn natuurlijke staat heeft Antaryamin geen vorm, Jij moet 
die vorm ontwerpen. 
 
Vraag 2. Lieve Bhagavan, kunt U ons meer over Kundalini vertellen. 
  
Bhagavan: Om Ontwaken mogelijk te maken moet Kundalini omhoog komen. 
Ze moet door alle chakra’s gaan op weg naar Sahasrara, dan beweegt zij zich 
weer naar beneden en vestigt zich in één van de chakra's. Als zij zich vestigt 
in Anahata dan heb je een Christelijke ervaring, als zij zich nestelt zich in het 
keelchakra, dan zul je een Moslim ervaring hebben, als zij zich vestigt in het 
Derde Oog, dan zul je een boeddhistische ervaring hebben en als zij zich 
vestigt zich in het Kruinchakra dan zul je een soort Hindu ervaring krijgen. Je 
zult niet continu een piekervaring hebben, de ervaring zal komen en zal gaan, 
maar je basale bewustzijn zal vanuit één van deze chakra's komen, en dat is 
weer afhankelijk van je cultuur, je achtergrond, je verleden, je vorige levens 
en omstandigheden. De ene bewustzijnstoestand is niet superieur ten 
opzichte van de andere, ze past zich gewoon aan, aan de manier waarop je in 
elkaar zit. Kundalini moet zich op een bepaalde manier verplaatsen om jou te 
doen Ontwaken, en deze manier is niet onder jouw controle. Alles wat jij kunt 
doen is: “Hulpeloos” worden voor het feit dat je niets kunt doen. Ontwaken is 



een biologische verandering die van invloed is op de neuronen, op de 
elektrische “bedrading” van de hersenen en op het DNA. Het is een zeer 
ingewikkeld proces, soms worden sommige aansluitingen in de hersenen 
verwijderd en worden nieuwe verbindingen gevormd. Dit kun je niet op je 
eigen houtje doen. Je kunt geen operatie op jezelf uitvoeren. Voor deze 
operatie moet je verbonden zijn met je Innerlijke God, met Antaryamin, en hij 
wordt je geschonken onder de volgende voorwaarden: 
 

1. Eerst moet je zien dat je hulpeloos bent, dat je het zelf niet kunt doen. 
2. Overgave, dat is iets dat gebeurt wanneer je ziet je hulpeloos bent. 
3. Bidden om goddelijke bijstand, neem contact op met je persoonlijke 

God. 
 
Dit alles gebeurt erg snel, en soms vindt een verandering plaats voordat je de 
tijd hebt om te bidden. Wat er van jouw kant nodig is, is: “Zien”, je realiseren 
dat je hulpeloos bent. De Antaryamin zal komen om het proces te starten. 

Het is niet waar dat er bij Oneness geen inspanning komt kijken. Er is 
inspanning nodig tot aan een bepaald punt. Je moet een gepassioneerd 
zoeker zijn, maar als je je realiseert dat je het niet op je eigen houtje kunt, dan 
moet je je overgeven en zal God het van daaruit overnemen.  

Vraag 3: Wat is het verschil tussen God Realisatie en Ontwaken? 
 
Bhagavan: God Realisatie en Ontwaken zijn zeer verschillend. “Ontwaakt 
zijn” kan op een wat grove wijze worden beschreven als een toestand die lijkt 
alsof je onder invloed bent van drugs of van alcohol, je bent in een andere 
toestand van bewustzijn gekomen. Maar er zijn geen katers, geen 
bijwerkingen. Je hebt een andere kijk op het leven. In God Realisatie zijn jij en 
God EEN. In alles wat je overkomt zie je alleen maar God. Je ziet God in 
iedereen en in alle situaties die aan je geschonken worden. Ik stel voor dat je 
voor God Realisatie gaat, want dan is het erg gemakkelijk voor jouw God om 
je Ontwaken te geven. Ontwaken is veel moeilijker te verkrijgen, daarom moet 
je voor God Realisatie gaan. In Oneness geven wij beiden, wij zijn erop 
gericht om jullie beiden te geven. 
 
Vraag 4: Ik ben bang om te sterven, bang voor de fysieke dood. 
Bhagavan, kunt U alstublieft over dit onderwerp spreken?  
 
 Bhagavan: Ik kan daarover niet spreken, omdat je niet sterft. Alles wat er 
gebeurt is dat je dit fysieke lichaam verlaat. Je kunt je eigen lichaam zien en 
alle mensen die daarom heen staan, je kunt horen, je kunt ruiken, je kunt dit 
alles. De problemen ontstaan wanneer je de hand van je vrouw wilt aanraken. 
Je hand beweegt er dwars doorheen. Dan ontstaat er angst in je. Op dat 
moment heeft de persoon veel gebeden en ceremonies nodig, de hem of haar 
naar het Licht te begeleiden. Dan gaat de mens naar een hoger rijk, en blijft 
daar wonen. Dat is alles, er bestaat geen dood. 
 
 
 



Een boodschap van Bhagavan 

door Patrick Wise op zaterdag 19 maart 2011  
 
Word je bewust van de bestemming waarvoor je hier op aarde bent……..Het 
is de aard van de schepping om de toekomst verborgen te houden…… 
  
Wat je in de toekomst gaat doen, is aan jou om te beslissen. Overgave houdt 
geen luiheid in. Jij hebt de kracht en het vermogen om keuzes te maken. 
Maak gebruik van alle mogelijkheden die op je pad komen. Ze zullen je 
helpen om het door jou verlangde doel te bereiken.  
 
Om een glorieuze toekomst te garanderen, moet een verlangen overgaan in 
passie, en zich vervolgens uitdrukken in handelen. Je aandacht moet gericht 
zijn op je doel. Overgave aan het Goddelijke betekent niet dat je niet moet 
handelen. Karma Bhoomi betekent; “Het plan van actie” Het doen van moeite 
in de uiterlijke wereld is onvermijdelijk.  
 
Mijn genade zal met je zijn bij al je inspanningen.  
 
De wereld veranderen is niet alleen de verantwoordelijkheid van een handvol 
heiligen en Rishis (Zieners). Een betere wereld scheppen is de 
verantwoordelijkheid van iedereen. In de strijd om het bestaan zijn onschuld, 
liefde, en hogere waarden maar al te vaak ten onder gegaan. Jij bent het die 
deze waarden hoog moet houden.  
 
Beschouw jezelf niet als een gewoon wezen. Ieder van jullie heeft de 
onbegrensde kracht van God in je. Jij hebt het vermogen om God te zien in 
het hart van ieder menselijk wezen. Op het moment dat je God gaat zien in 
ieder mens, zul je in staat zijn om ieder levend wezen lief te hebben, ieder 
individu.  
 
Door jou zal de Goddelijke liefde in de wereld stromen. Door jou kan de hele 
wereld ontwaken. Het oppakken van deze verantwoordelijkheid door jou, is 
het begin van het Gouden Tijdperk. 
 
Sri Bhagavan.  
 
 
 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=500037683


Bhagavan maakt de volgende fase bekend voor Oneness.  

 

Sr Bhagavan sprak onlangs over de missie en de visie van Oneness in 
verband met het werk voor de komende maanden. Hij heeft het gevoel dat het 
werk zo snel is gegroeid, en dat zoveel mensen nu aan het ontwaken zijn, dat 
het mogelijk is een planning te maken voor de volgende fase.  

Hij zei dat er aan het eind van dit jaar een minimum aantal van 2000 actieve 
Oneness Trainers zouden moeten zijn, en hopelijk nog veel meer. Bhagavan 
heeft ook het gevoel dat er heel veel mensen tegen het eind van dit jaar 
ontwaakt zullen zijn. Dat gevoel is er, omdat we zien dat zoveel mensen over 
de hele wereld ontwaken.             

In het begin van 2011 wil Bhagavan op een wekelijkse basis gaan mediteren 
met 70.000 ontwaakte mensen waarbij hij gebruik gaat maken van de 
Oneness Webcasts. Deze meditaties zullen gebruikt worden om aan de hele 
mensheid Diksha te geven. Het zal de rol van de Oneness Trainers zijn om de 
wekelijkse webcasts te organiseren en te begeleiden.   

Sri Bhagavan vertelde dat 10.000 ontwaakte mensen uit India zullen komen, 
en meer dan 60.000 uit de rest van de wereld. Het is de voortdurende rol van 
de Oneness Trainers om Mukthi Diksha bijeenkomsten te organiseren, en ook 
om het 64 Diksha’s proces regelmatig mogelijk te maken voor hun groepen, 
om alle Dikshagevers te helpen snel te groeien naar een volledige toestand 
van ontwaken. 

De rol van de Oneness Trainers is onmisbaar, en is een uiterst belangrijk 
gedeelte van deze Goddelijke Missie. We moeten allemaal snel aan het werk 
om anderen te doen ontwaken, om klaar te zijn voor de volgende fase van het 
werk. We willen je aanmoedigen om Oneness Trainer te worden, als je de 
passie hebt om op die manier mee te werken.   

 
Details op: http://www.onenessuniversity.org/courses_trainer_course.html 

  
Link naar de video van de Oneness Tempel Innauguratie: 

http://www.youtube.com/watch?v=XCDzOvIsGa8 

 

http://www.onenessuniversity.org/courses_trainer_course.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1103704148862&s=707&e=001QlR6cvZ1-KMDMXvzmPxhaK7g4NoyYBcX5wMsSe8QkboLQEOzuD5lDilTxPgzIOy5C3jdUC43dxHabpGDxC0POIO0wBBbqiJfllACV-6-Ip-eZ1H5Eup0ydMh9ff8AK8F7vOJx9HrLRs=


Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Duitsland op 20 februari 2011 
  

(Geen video beschikbaar)   
  
  

Welkomstoespraak: Lieve Bhagavan, wij zijn vol vreugde en geluk. 
Bhagavan, we zijn met ongeveer 310 mensen, waarvan meer dan 100 
trainers, Bhagavan, en meer dan 200 Diksha gevers. We zijn heel erg blij, 
Bhagavan. Wij zijn hier bijeen uit alle delen van Duitsland. Lieve 
Bhagavan, dit is een geweldige gebeurtenis. Het is een geweldig cadeau. 
Dank U hartelijk dat U bij ons bent, en dat U ons een dergelijke kans 
geeft. Bhagavan, de mensen zijn zo enthousiast en zo heel erg blij. Dank 
U wel. 

 
Bhagavan, Vidhyakarji heeft al onze vragen en verlangens. 
  
Vraag 1: Bhagavan, wat zal er gebeuren met mensen die niet op 
Ontwaken zijn gericht? 
  
Bhagavan: Onze focus is gericht op 70.000 mensen. We geloven dat wanneer 
70.000 mensen zullen Ontwaken, de rest van de mensen op een natuurlijke 
wijze een verschuiving in bewustzijn zullen ervaren. Als 70, 000 mensen 
Ontwaken dan is de kracht die wordt gegenereerd 70.000 (... niet hoorbaar 
...), een enorme hoeveelheid energie die een verschuiving in het menselijk 
bewustzijn zou kunnen veroorzaken. In oude Indiase geschriften worden deze 
70.000 beschreven als het leger van 64.000 mensen. Dat is genoeg voor de 
huidige wereldbevolking van ongeveer 6,9 miljard zielen. We hebben we 
ongeveer 70.000 mensen nodig. Dus de Oneness Beweging is als een elite 
eenheid van 70.000 Ontwaakte mensen. Zodra we dit aantal bereikt hebben, 
zal de rest van de mensheid op een natuurlijke wijze een geleidelijk 
verschuiving in het bewustzijn ervaren. We hopen het aantal van 70.000 
tegen het eind van oktober 2011 bijeen te hebben. Als er een vertraging 
optreedt dan moet het uiterlijk voor 21 december 2012 lukken. 
  
Vraag 2. Bhagavan, wat te doen als mensen niets willen weten over 
Ontwaken? Mag ik dan toch iets ondernemen? 
 
Bhagavan: Je moet zulke mensen niet lastig vallen, ze hebben alle recht van 
de wereld om zo te zijn, en hun ongeïnteresseerdheid te volgen. Zij mogen 
niet worden lastig gevallen. De 70.000 mensen waarover we het hebben zijn 
speciale mensen die heel zeker voor dit speciale doel naar de aarde zijn 
gekomen. Andere mensen zullen op een natuurlijke wijze naar je toe komen 
en naar je luisteren. Anderen moet je niet lastig vallen. Maar als gevolg van 
het Ontwaken van de 70.000 zullen ook die anderen op een natuurlijke 
Wakker worden. De 70.000 zijn als vuurtorens, die de planeet verlichten. 
 
Vraag 3. Bhagavan, wat is de rol van Duitsland in de huidige spirituele 
evolutie waarin we de Gouden Eeuw binnen gaan? 
 



De bijzondere rol van Duitsland is om orde aan  te brengen. (... Slechte 
geluidskwaliteit...) de rol van Duitsland is om orde aan te brengen in Oneness. 
  
Vraag 4. Wat bedoelt U wanneer U zegt: "Niet iets doen". We zijn 
gelukkig wanneer we iets leren om te scheppen, wanneer we onze 
creatieve energie kunnen gebruiken. Dank u wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: De leer van Oneness moet goed begrepen worden, anders is ze 
heel gevaarlijk. De leer van Oneness moet correct worden begrepen anders 
kan ze heel gevaarlijk zijn. Wat de leer bedoelt te zeggen is; je kunt heel erg 
actief zijn, je kunt heel erg creatief zijn, je kunt alles doen wat je maar wilt, 
maar als je eenmaal Ontwaakt bent, dan heb je het gevoel dat je niets doet. 
Daarom hebben we gezegd: “Deze lessen zijn niet bedoeld om te worden 
toegepast. Ze zijn er voor bedoeld om je te helpen begrijpen dat je Ontwaakt 
bent, of om je bewustzijn zo te programmeren dat je kunt zien dat je ten 
onrechte denkt dat je Ontwaakt bent. Ze zijn er om je te informeren dat je niet 
Ontwaakt bent”. 
  
Vraag 5. Lieve Bhagavan,  wis alstublieft het Duitse karma uit dat we 
samen met Hitler hebben opgedaan. Deze energie is nog steeds actief 
hier. We moeten het land schoon maken. Dank u wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Zodra het vereiste aantal Duitsers Ontwaakt is, zal het Duitse 
karma op een natuurlijke wijze worden weggewassen. Het hele land zal vrij 
zijn van dat speciale karma. 
 
De mensen in de zaal: “Dank U wel Bhagavan!” 
 
Vraag 6. Zover ik kan overzien, zijn er maar een paar mensen die 
Ontwaakt zijn. Wanneer zullen er 64.000 mensen Ontwaken die u zullen 
helpen om de hele planeet te doen Ontwaken? Dank u wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ontwaken gebeurt op dit moment erg snel en het gebeurt over de 
hele wereld. Dus we denken dat als we op dezelfde manier doorgaan we 
tegen het einde van dit jaar het aantal van 70.000 bijeen hebben. Ik heb het 
sterke gevoel dat op de een of andere wijze jullie heel snel zullen Ontwaken, 
heel snel. 
 
Ik ga jullie nu een krachtige zegen geven, en aan jullie Diksha geven met de 
intentie dat het proces heel, heel snel voor jullie zal verlopen. We gaan een 
speciale meditatie doen de komende 4-5 minuten, die je in de komende 
weken heel dicht bij het proces van Ontwaken zal brengen. 
 
We zullen beginnen. Ik houd van jullie allemaal. Ik houd van jullie. 
 
(Mensen in de zaal “We houden van U, Bhagavan!) 
 
Bhagavan: Ik zie jullie in het proces. 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Nieuw Zeeland op 12 maart 
2011. 
 
Het begin van de Webcast werd niet vastgelegd op video, maar de inhoud is 
opgenomen in het verhaal hieronder. 
 
http://vimeo.com/20961053 
 
Openingstoespraak 
  
Lieve Sri Bhagavan, Wij danken U van harte voor deze ongelooflijke kans om 
in uw aanwezigheid te zijn via deze webcast. Dit is echt een zegen voor alle 
mensen van Nieuw-Zeeland. Wij willen graag onze diepste liefde en 
dankbaarheid betuigen aan Amma en aan U Bhagavan,  voor alle prachtige 
dingen die op zoveel manieren naar ons toekomen, en voor de onbegrensde 
liefde en genade die U voortdurend aan ons schenkt. We vieren dat U 
aanwezig bent, en vieren we dat uw missie en visie op deze aarde duidelijk 
wordt gemaakt. Dank U Sri AmmaBhagavan. 
 
 Het vragen van de zegen en gebed voor Christchurch 
 
Sri Bhagavan we willen U ook vragen dat U Uw volledige zegen geeft aan de 
mensen van Christchurch, die echt zwaar getroffen zijn door de recente 
verwoestende aardbeving. 
 
Vraag 1. "Lieve Sri Bhagavan: Op een keer zag ik een Gouden Wezen in 
mijn borst. Dat was onmiddellijk na het krijgen van een Diksha in 2005.  
Gedurende vele weken daarna was ik volledig ontwaakt, maar toen 
kwam de geest en daarmee het denken terug, iets dat vergelijkbaar was 
met het uitschakelen van het licht. Daarna heb ik me een aantal jaren 
lopen afvragen wat er gebeurd was. Ik hoopte dat de toestand van 2005 
zou terugkeren, en dat gebeurde ook op een dag.  Toen de ervaring 
opnieuw verscheen werd ik volledig overweldigd, zelfs tot een punt 
waarop ik dacht dat ik zou sterven, en het Wezen sprak met mij.  Toen 
beleefde ik een heel sterke uitbarsting van angst, die even snel 
verdween als hij gekomen was. Het Wezen zag er zo ongewoon uit, dat 
het leek alsof het moeilijk zou zijn om er ooit vertrouwd mee te geraken. 
Ik blijf daar steeds maar aan denken, en ik vraag me af wat het is, wie 
het is, waar het vandaan komt, en wat zijn bedoelingen zijn. Kunt u mij 
voorbij dit struikelblok helpen, en mij uitleggen wie dat Gouden Wezen 
is? Dank U wel Bhagavan.  
 
Bhagavan: We noemen dit Wezen Pajapathi. Toen het wonder van Diksha 
begon, verscheen er eerst een Gouden Bal. De Gouden Bal nam vervolgens 
de vorm aan van Pajapathi. Dit Wezen is een uiterst vriendelijk Wezen en op 
het moment dat je je angst begint te verliezen, kun je er eigenlijk mee omgaan 
als met je beste vriend, en het doel van dit Wezen is om je te doen Ontwaken. 
Als je los komt van je angst voor dit Wezen, zal het zo sterk worden dat het 
volledig in staat zal zijn om je naar Ontwaken te voeren. 
 



Vraag 2. "Ik ben bezorgd voor mijn lieve zoon, hij is 24 jaar, en kreeg 
drie jaar geleden de diagnose “Schizofrenie”. Hoe kan ik hem helpen om 
hiervan beter te worden, en hem weer een gelukkig leven te laten 
leiden? Hij is erg intelligent en vriendelijk, en wil zich weer gelukkig en 
gezond voelen. Hij slikt medicijnen die veel bijwerkingen hebben. Hij wil 
schrijver worden, maar kan op dit moment niet eens een boek lezen. Ik 
geef hem elke dag Afstandsdiksha. Ik ben dankbaar voor deze 
gelegenheid dat ik U om hulp kan vragen. Dank u wel. " 
 
Bhagavan: Ik zal hem helpen. 
  
Vraag 3. "Als het fysieke en het energetische lichaam pijn, vermoeidheid 
en lijden ervaart, stopt dit dan het proces van Ontwaken, en hoe kan het 
fysieke lichaam worden genezen om bevrijd te zijn van lijden?" 
 
Bhagavan: Pijn in het fysieke lichaam, of in het energielichaam, is geen 
hindernis in het proces van Ontwaken. Wanneer je het energielichaam gaat 
helen, dan wordt op een natuurlijke wijze ook het fysieke lichaam geheeld. 
 
Vraag 4. Lieve Bhagavan: Het is interessant om te kijken naar de golf 
van vrijheidsdrang die is uitgebroken in het Midden-Oosten, en dat op 
het moment dat de Diksha energie aanzienlijk is toegenomen. Is dit 
vergelijkbaar met het fenomeen in 1989, toen de Diksha energie op 
aarde kwam en het communisme in Oost-Europa viel, en er een grotere 
vrijheid beschikbaar kwam voor miljoenen mensen? Op dit moment 
wordt de vrijheid van de mensen in Nieuw Zeeland bedreigt door onze 
regering die werkt aan een vrijhandelsakkoord met de VS waarbij de 
mogelijkheid bestaat dat onze vrijheden op vele manieren ingeperkt 
zullen worden. Deze overeenkomst zou een ernstig versterking van de 
invloed van farmaceutische bedrijven tot gevolg hebben, en het moeilijk 
maken om kruiden en alternatieve geneesmiddelen aan te schaffen. Ook 
zal het bedrijven als Monsanto in staat stellen om genetische 
manipulatie in ons land te promoten. Wat kunnen we doen om het 
gevaar dat nog niet is gekomen te voorkomen? 
 
Bhagavan: Wat er in 1989 gebeurde,  gebeurt nu ook naarmate we 2012 
naderen. Mensen zullen gaan bewegen in de richting van hogere staten van 
bewustzijn, en dus zullen ze ook verwachten dat ze meer vrijheid zullen 
krijgen. Naarmate meer en meer mensen hogere staten van bewustzijn gaan 
ervaren denk ik dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over dat soort 
problemen, ze zullen op een natuurlijk wijze aan de kant worden geschoven. 
 
Vraag 5. Wij willen graag de rol weten die Nieuw-Zeeland heeft te spelen 
in de totstandkoming van deze mondiale bewustwording. Velen van ons 
voelen dat het van belang is dat Nieuw-Zeeland de plaats is waar de zon 
het eerste opkomt, en een nieuwe dag aanbreekt voor de rest van de 
wereld. We zijn onlangs getroffen door een aardbeving en U spreekt in 
Uw lessen over de overgang die de aarde doormaakt. Kunt u uitleggen 
waarom deze aardbevingen van belang zijn voor het mondiale 
bewustwordingproces? Wij danken U uit het diepst van ons hart dat U 



onze Oneness Familie veiligheid heeft geboden, en wij vragen u om de 
mensen te zegenen die hun geliefden verloren hebben en die hun huizen 
en levensonderhoud kwijt zijn. Bhagavan blijf ons beschermen omdat 
we vrezen dat er meer aardbevingen zullen komen, en we weten niet 
waar. 
 
Bhagavan: De aardbevingen en tsunami’s waar we nu mee worden 
geconfronteerd, zijn een zeer complex proces dat behulpzaam is bij het 
proces van Ontwaken. Hoe ze in feite van invloed zijn is niet zo belangrijk om 
te begrijpen, maar wat belangrijk is, is om te weten dat ze op een zeer 
complexe wijze bijdragen aan het proces van Ontwaken. Nieuw-Zeeland heeft 
door zijn unieke ligging een duidelijke rol te spelen. Alle landen hebben een 
rol te spelen, afhankelijk van hun fysieke locatie en Nieuw-Zeeland heeft een 
duidelijke fysieke locatie op de plek waar het ligt, en het heeft een zeer 
belangrijke rol te spelen, omdat elk deel van de wereld Wakker moet worden 
voor een wereldwijde transformatie. We zullen zeker de mensen helpen die 
met deze rampen geconfronteerd worden. Zoals ik al eens eerder heb 
gezegd, als je trainer of Dikshagever bent, hoe zwaar ook de tsunami of de 
aardbeving zal zijn, je zult gered worden, je zult worden geholpen. Dus we 
zullen allemaal die mensen helpen die deze rampspoed ondergaan. Alle 
zegen zal met jullie zijn. 
 
Vraag 6. Wanneer U zegt; "Alles gebeurt automatisch" bedoelt U dan te 
zeggen dat dit waar is in de ontwaakte staat? Gebeurt alles ook 
automatisch voor de niet-ontwaakte mens?  Ik ben bang dat we allemaal 
niets gaan doen en achterover gaan leunen en zeggen: “Nou, het 
gebeurt allemaal automatisch en ik moet hulpeloos zijn, zodat God het 
kan overnemen”. De wereld verkeert in de toestand waarin hij nu 
verkeert. omdat de geest van mening is dat hij alles onder controle 
heeft. Als de geest kan aanvaarden dat alles automatisch gebeurt, 
zouden we dan Ontwaakt zijn? 
 
Bhavavan: Of u nu Ontwaakt bent of niet-ontwaakt, alle dingen gebeuren 
automatisch. Deze lessen zijn er niet om te worden toegepast. Je kunt ze niet 
in praktijk brengen en dan zien dat de dingen automatisch gebeuren, of 
achterover gaan leunen en zeggen dat alle dingen automatisch gebeuren. Als 
je eenmaal Ontwaakt bent, dan zul je zien dat alle dingen automatisch 
gebeuren. Niet dat je achterover kunt gaan leunen en rustig toe kunt kijken. 
Je wordt het meest actief wanneer je eenmaal Ontwaakt bent, maar je zult 
dingen voorbij zien trekken alsof ze automatisch gebeuren. Deze lessen zijn 
helemaal niet bedoeld om te worden toegepast. Ze hebben alleen de 
bedoeling om je te helpen beseffen dat je Ontwaakt bent, of nog beter 
gezegd, dat je nog niet Ontwaakt bent. Als je deze lessen in praktijk zou 
brengen, dan zou je ernstige problemen krijgen omdat ze kan niet in praktijk 
gebracht kunnen worden . 
 
Vraag 7. Wat ziet U en voelt U ten aanzien van Nieuw-Zeeland en haar 
inwoners op dit moment van de tijd. Zijn er specifieke dingen, anders 
dan het geven van Diksha, die we kunnen doen om het land te helpen? 



Bhagavan: Naast de strategische ligging, ik denk dat er een hoop werk moet 
worden gedaan voor de inheemse bevolking. Dat zou een grote bijdrage 
leveren aan het proces van Ontwaken in de wereld. 
 
Vraag 8. Waarom “Geniet” ik zoveel van het lijden dat ik niet kan 
opgeven? 
  
Bhagavan: Dat komt door wat er gebeurd is, terwijl je werd geboren. 
Misschien omdat er kort voor je geboorte iets gebeurd is waardoor het lijkt dat 
je verslaafd bent geraakt aan lijden. Maar dit kan worden rechtgezet. 
 
Vraag 9. Lieve Bhagavan, kunt U ons de wisselwerking uitleggen tussen 
het afdalen van God in ons en het openen van de chakra's. Wat is de rol  
in het proces van Ontwaken van het opstijgen van Kundalini-energie via 
de sushumna nadi in de richting van Sahasrara chakra. 
 
Bhagavan: Als Kundalini stijgt en elk chakra geopend wordt, dan is dat 
hetzelfde als het openen van bepaalde delen van de hersenen. Elk chakra is 
als een schakelaar voor een bepaald deel van de hersenen. Als Kundalini 
stijgt en aankomt in een chakra, en dat chakra wordt geactiveerd, dan wordt 
het bijbehorende deel van de hersenen geactiveerd. Hoe meer de hersenen 
geactiveerd worden, des te groter is de afdaling van God. Dus aan de ene 
kant is er het opstijgen van Kundalini, en aan de andere kant is er de afdaling 
van God. 
 
Dat is waarom we twee driehoeken hebben, één die naar beneden komt en 
de ander die naar boven gaat. Ze ontmoeten elkaar in wat het Sahasrara 
Chakra genoemd wordt, en dan gaat het weer naar beneden en stabiliseert 
het zich in de Muladhara. Het is niet zo dat het altijd moet verblijven in 
Sahasrara. In Sahasrara vindt de ontmoeting plaats, en dan is er een 
geleidelijke afdaling die eindigt in Muladhara. Daarna is het alsof je in een 
piekervaring krijgt, die dan weer wegebt, maar niet volledig tot aan de nullijn. 
maar ergens tussen beide uitersten in, en die ervaring blijft op dat punt 
aanwezig. Maar veel praten over dit alles is van geen enkel nut. Het dient te 
worden ervaren. 
 
Vraag 10. Sinds ik 16 jaar geleden aankwam in Nieuw-Zeeland vanuit het 
Verenigd Koninkrijk. heb ik altijd het gevoel gehad dat Nieuw-Zeeland in 
potentie een unieke rol zou kunnen spelen in het creëren van een 
vredige en gevoelige cultuur, en dat het model zou kunnen staan voor 
de wereld. Kun je spreken over geschenken die we hier in Nieuw-
Zeeland kunnen ontwikkelen en aanbieden, en dat we een evenwicht 
zouden kunnen scheppen tussen het innerlijke werk van Ontwaken, en 
het worden als de handen en voeten van God in de wereld. 
 
Bhagavan: Nieuw-Zeeland is een uniek plaats om een mooie evenwichtige 
cultuur en beschaving voort te brengen. Dat is iets dat waarschijnlijk heel snel 
gaat gebeurend.  
 
Nu gaan we de komende 5 minuten mediteren.  



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Oostenrijk op 27 februari 2011 
   

Geen videolink beschikbaar 
 

Vraag 1. Zijn we in onze prestatiegeoriënteerde Westerse maatschappij 
in staat voor ons gezin en voor onszelf te zorgen na het proces van 
Ontwaken? 

 
Bhagavan: Een Ontwaakt iemand is een echt verantwoordelijk mens, en heeft 
een enorme aandacht voor de mensen om hem heen. Welke situatie zich ook 
voordoet, een Ontwaakt persoon zal altijd in staat zijn om er moeiteloos mee 
om te gaan. 
  
Vraag 2. Ik heb het gevoel dat het van vitaal belang is om groepen van 
mensen te formeren die elkaar op een regelmatige basis ontmoeten en 
die de mondiale bewustwording ondersteunen. Waarom is het zo, dat 
zelfs in de Oneness familie, het opzetten van groepen zo moeilijk is en 
zo langzaam van de grond komt? Wat kunnen we doen om het formeren 
van groepen te ondersteunen?  
 
Bhagavan: Het zou erg nuttig zijn om Onenessgroepen te formeren, en zo 
langzamerhand zien we dat soort dingen gebeuren. Nog niet op grote schaal, 
maar we zien dat er een begin wordt gemaakt in verschillende landen. Ik denk 
dat in de komende twee of drie jaar veel Oneness groepen zullen ontstaan in 
de wereld.  
 
Vraag 3. Bhagavan, U heeft gezegd dat in de 13e fase van de Oneness 
Beweging de bevoegdheid zal worden overgedragen aan de mensen. 
Wat betekent dat precies?  
 
Bhagavan: In de dertiende fase hebben we het proces van Bhakti Yoga vrij 
gegeven en trainers die Bhakti Yoga ter beschikking stellen, moeten ons 
aanroepen om in de Sri Murthi of in de Paduka’s te verschijnen, en dan moet 
de Trainer testen of we inderdaad zijn gekomen of niet. Als je ons hebt 
aangeroepen, moet je eerst testen of we er wel of niet zijn door het voelen 
van onze hartslag in de Sri Murthi of in de Paduka’s. Je moet zowel Amma's 
hartslag als die van Bhagavan voelen. Beiden zullen verschillend zijn.  Zodra 
we aanwezig zijn kun je je richten tot iedere God die bij je past, je kunt je 
richten tot iedere Grote Leraar wiens leer je volgt. Je kunt gebruik maken van 
die leer en er is volledige vrijheid, maar om het proces te starten moet je ons 
aanroepen. Dus we geven jullie de bevoegdheid om ons aan te roepen. Dat is 
de bevoegdheid die we overdragen in de 13e fase.  
  
Vraag 4. Is er voor Oostenrijk met haar culturele achtergrond, iets 
speciaals dat we kunnen doen om het proces van ontwaken verder te 
helpen? 
  
Bhagavan: Als jullie in Oostenrijk gezamenlijk zouden kunnen werken dan zal 
dat zeer goede resultaten opleveren.  



Vraag 5. Lieve Bhagavan, Ik heb problemen met het ervaren van mijn 
gevoelens. Ik voel me vredig en kalm, maar ik ben er niet zeker van of dit 
een goed teken is. Ik wil in contact komen met mijn gevoelens. Hoe kan 
ik vooruitgang maken?  Dank U Bhagavan voor uw antwoord. 
  
Bhagavan: Je moet beginnen met kleine dingen, zoals het bewust worden van 
je ademhaling, de bewegingen die je lichaam maakt, van je wandelen, of het 
poetsen van je tanden. Je zou kunnen beginnen met fysieke dingen, en je 
bewust worden van fysieke dingen. Als je daarmee doorgaat dan zul je op 
een natuurlijke en moeiteloze wijze in contact komen met je gevoelens. 
 
6. Lieve Bhagavan, hebben we deelgenomen aan Level 1, aan Level 2, en 
aan de Trainerscursus van de Oneness University. Tijdens ons proces 
kwamen veel angsten aan de oppervlakte, en we zijn erin geslaagd om 
ze op te lossen. Maar er zijn nog steeds angsten en conflicten die blijven 
komen. Zal er ooit een moment in ons leven zijn, waarop dit stopt? 
Wanneer zal dat gebeuren? Wat is uw advies aan ons? 
  
Bhagavan: Je hoeft niet volledig vrij te worden om te Ontwaken, en als je 
eenmaal Ontwaakt bent, dan is er geen angst meer die je zal achtervolgen. 
 
Vraag 7. Lieve Bhagavan, er zijn heel wat verwachtingen die 
samenhangen met het concept van Ontwaken. Deze verwachtingen 
worden een obstakel op ons spirituele pad en in onze groei. We kunnen 
ons er niet van ontdoen. Wat is UW oplossing voor dit buitengewone 
probleem?  
 
Momenteel is dit een probleem. Maar in de komende maanden zullen steeds 
meer mensen Ontwaken, en dan zal het ophouden een probleem te zijn.  
 
Vraag 8. Welke rol speelt Bhakti in het proces van ontwaken?  
 
Bhagavan: Bhakti is een korte weg naar Ontwaken. Het werkt erg makkelijk 
en zeer snel. In India is er een verhaal dat vertelt dat 5000 jaar geleden er 
een wijsgeer was die zei dat mensen overal in de wereld zullen zingen en 
dansen op weg naar Ontwaken. Dat is alleen mogelijk als er sprake is Bhakti 
of toewijding. En wij geloven dat dit nu gebeurt.  
  
Vraag 9. Wat zal er in de komende jaren gebeuren met ons economisch 
systeem? Zal het kapitalisme in zijn huidige vorm uiteen vallen, of zal 
het worden omgevormd tot een eerlijk systeem voor het uitwisselen van 
goederen, zodat de welvaart die er is op een eerlijke manier beschikbaar 
komt voor alle mensen? 
  
Bhagavan: Er gaat een nieuw systeem ontstaan, dat noch kapitalistisch, noch 
socialistisch zal zijn. Wat het wel zal worden weet op dit moment nog 
niemand. Maar het zal in de nabije toekomst ontstaan. De opkomst ervan zal 
een einde maken aan ons huidige economische stelsel en de geboorte laten 
zien van de Gouden Eeuw.  
 



Vraag 10. Beste Bhagavan, ik denk na over alle Oneness lessen en de  
wekelijkse boodschappen. Dank u voor alle inspiratie. Mijn geest is in 
staat om deze leer te volgen, mijn hart krijgt de wijsheid en toch zit ik 
gevangen in mijn conditioneringen. Is er nog iets anders dat ik kan 
doen? 
  
Bhagavan: Je hebt waarschijnlijk alles gedaan wat je zou kunnen doen, nu is 
het de taak van God om je te doen Ontwaken.  
 
Vraag 11. Lieve Bhagavan, het lijkt alsof de wereld gek aan het worden 
is. Er zijn zoveel oorlogen en er is zoveel haat. Er zijn tijden dat ik me zo 
hulpeloos voel. Wat is de beste manier om de wereld te helpen in deze 
moeilijke situatie?  
 
Bhagavan: De beste manier is om te Ontwaken. Als we met 70.000 
Ontwaakte mensen zijn, gaan we de wereld transformeren.  
 
Vraag 12. Is het mogelijk dat we zelf lichamelijke problemen kunnen 
genezen als we verbonden zijn met God? En zo ja, hoe? 
  
Bhagavan: Als je een lichamelijke aandoening hebt moet je Bhakti Yoga 
doen, en je moet Diksha krijgen via de Paduka’s. Je moet bidden voor de 
genezing van je kwaal en vervolgens de Paduka’s aanraken. De energie van 
de Paduka’s werkt dan automatisch verder in je lichaam en verandert een 
heleboel dingen. Misschien in een, twee of drie sessies zullen de Paduka’s je 
genezen. Misschien zul je buiten bewustzijn geraken, maar je moet niet bang 
zijn. Het is altijd goed om iemand bij je in de buurt te hebben. Soms blijven de 
Paduka’s uren lang in je werkzaam. Je moet geduldig blijven en wachten tot 
het proces voorbij is. Paduka’s kunnen verbazingwekkende genezingen 
bewerkstelligen. 
 
Vraag 13. Is de Diksha, die ik aan mezelf geef even krachtig als de  
Diksha die van iemand anders krijg? 
  
Bhagavan: De Diksha die je van iemand anders krijgt, of de Diksha die jij 
jezelf geeft hebben dezelfde kracht, omdat ze uit dezelfde bron komen.  
 
 

  
 
  
  
   
  
  
 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Rusland op 18 september 
2011 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oNjeo08epFg&feature=player_embedded#!  
   

  
Dag Bhagavan, we zijn erg blij om U te zien. We zijn 21 dagen bezig geweest 
met het voorbereiden van deze bijzondere dag, en we zijn blij dat we samen 
met U bijeen zijn. 
 
Bhagavan: Ik ben erg blij om jullie allemaal te zien, en ik ben erg blij om jouw 
stem te horen.  
 . 
We houden van U Bhagavan 
   
Bhagavan: Ik houd van jullie. Jullie zijn bijeen in een prachtige hal, jullie zijn 
prachtig, en ik ben erg blij om jullie te zien. 
  
Bhagavan U ziet er prachtig uit, en we zijn blij dat we U kunnen zien.  
  
Bhagavan: Dank je wel, zullen we nu van start gaan met de vragen? 
  
Ja Bhagavan. 
  
Vraag 1: Tatiana Sukhodubova, Almaty, uit Kazakhstan:  
Namaste lieve Bhagavan! Dank U voor alles wat U voor de mensen doet. 
Ik ben me er van bewust dat, jammer genoeg, slechts weinigen de 
waardevolle kennis die U aan ons geeft accepteren.  In de meeste 
gevallen komt dat door de afwezigheid van de geest, of door luiheid. 
Hoe kunnen we deze twee obstakels op ons pad naar verlichting 
overwinnen, de toestand van verlichting waar we allemaal van dromen. 
We stoppen echter zo nu en dat terwijl we halverwege zijn.  
 
Bhagavan: We moeten een onderscheid maken wanneer we spreken over het 
individuele bewustzijn, en het collectieve bewustzijn. De matheid, het gebrek 
aan focus, en het gebrek aan passie komen vanuit het collectieve bewustzijn. 
Het collectieve bewustzijn zal dramatisch veranderen na 28 oktober van dit 
jaar. Als het collectieve bewustzijn verandert door verschuivingen in energie, 
dan zul je ontdekken dat mensen heel serieus gaan worden. We mogen grote 
veranderingen verwachten in individuen na 28 oktober van dit jaar.  
  
Dank U Bhagavan. 
  
Vraag 2. Marina Golovenkina, Kirov, Rusland: 
Lieve Bhagavan, namaste. U zegt vaak dat we alleen maar hoeven te 
KIJKEN naar de angst, de woede, de agressie en de jalousie in onszelf. 
Maar wat moet ik er mee wanneer ik dit alles ZIE maar ik niets in mijzelf 
kan veranderen. De emoties zijn vaak zo sterk dat ik tegen anderen kan 
schreeuwen. De emotie komt in me op, en de emotionele lading is HEEL 

http://www.youtube.com/watch?v=oNjeo08epFg&feature=player_embedded


KRACHTIG. Wat betekent het dat ik het moet ZIEN, en moet 
ACCEPTEREN, en het niet moet VERANDEREN? 
 
U zegt dat iemand die Ontwaakt is zijn of haar emoties ERVAART, en dat 
deze emoties alleen maar plaats vinden. Wat bedoelt U hiermee? 
 
Is iemand die Ontwaakt is alleen maar de getuige van zijn of haar 
emoties? Hoe gaat iemand die ontwaakt is met ze om? Wat betekent het 
wanneer U zegt dat je niets aan emoties moet doen. Waar blijft de 
emotionele lading dan? 
 
Bhagavan: We hebben dikwijls tegen jullie gezegd, dat als je niet Ontwaakt 
bent, je je niet moet gedragen alsof dat wel zo is. De lessen waar jij over 
spreekt zijn bedoeld voor mensen die in het proces van Ontwaken zitten, of 
die al Ontwaakt zijn. Jouw rol is om te kijken naar wat er in jezelf gebeurt, en 
je bewust te worden dat je er niets aan kunt doen. Wanneer je in de gaten 
krijgt dat je er niets aan kunt doen, dan leidt dat tot overgave. Wanneer je tot 
overgave komt, en je hulpeloos voelt, dan komt Kundalini omhoog. Wanneer 
Kundalini opkomt, dan gaat ZIEN ontstaan. Niet dat JIJ ziet. Er is geen “JIJ” 
dat ziet. Zien gebeurt gewoon. Zien is zonder moeite. Acceptatie is zonder 
moeite. Alles waar we over hebben gesproken is zonder moeite.  
    
Als je moeite in het proces stopt, dan zul je niet slagen. De enige moeite die 
je kunt doen is; je te realiseren dat je in een hopeloze situatie verkeert, en dat 
je niets kunt doen. Jouw rol voorbij dat punt is uitgespeeld. Dan neemt 
Kundalini het over. Dan ontstaat ZIEN. Zien leidt je niet ergens naar toe. Zien 
is bedoeld om te Ontwaken. Je moet niet denken dat je zult ZIEN, en dat er 
daarom iets gaat gebeuren. ZIEN is de toestand van Ontwaken. Aanvankelijk 
is het een toestand die komt en gaat, en daarom zeggen we dat je in de 
toestand van Ontwaken komt, en dat je er weer uit stapt. Daarna, wanneer je 
echt Ontwaakt, dan is het een permanente staat van bewustzijn die 
onomkeerbaar is. Het is niet zo dat jij ook maar iets doet, je bent compleet 
veranderd. Je zult dat spoedig ervaren.      
 
Volgende vraag alsjeblieft.  
 
Dank U Bhagavan. . 
  
Vraag 3. Roman Martynuk, Kovel: 
Lieve Bhagavan. Bedankt voor alles dat U voor ons doet. Vertel ons 
alstublieft hoe we die mensen kunnen helpen, die nog niet openstaan, 
die nog niet klaar zijn om te luisteren naar nieuwe vormen van relaties, 
die nog niet klaar zijn voor een nieuwe kijk op het leven?  
 
Hoe komt het dat er zoveel Dikshagevers zijn die zoveel genade hebben 
ontvangen, maar geen vertrouwen hebben. Ze zijn steeds maar weer op 
zoek naar iets, waarbij ze soms niet eens in de gaten hebben waarnaar 
ze zoeken. Dank U wel, wij houden van U.  
 



Bhagavan: Om anderen te beinvloeden, moet je zelf getransformeerd zijn. 
Wanneer deze transformatie gebeurt, dan zullen de mensen waarbij dat 
optreedt heel gemakkelijk in staat zijn om de hele mensheid te beïnvloeden. 
Als we kijken naar de mensen die nog steeds hier en daar naar iets op zoek 
zijn, dan is het slechts een kwestie van tijd voor ze compleet zullen  
veranderen. We hoeven ons daar geen zorgen om te maken. Veranderingen 
zullen vanaf nu heel snel komen.   
  
Dank U Bhagavan.  
  
Vraag 4. Maria Aleshkova, Omsk. 
Namaste lieve Bhagavan! Waarom verloopt het proces naar Ontwaken in 
Rusland zo ingewikkeld? 
 
Bhagavan: We hebben speciaal onze aandacht gericht op de twee groepen 
uit Rusland die kortgeleden bij ons waren. Zij maakten een heel snelle 
vooruitgang. Zoals wij het zien, doen de Russen het erg goed. Je moet nog 
enkel maanden geduld hebben, dan zul je fantastische resultaten bij ze zien. 
We hebben heel wat Russische mensen in een Ontwaakte toestand gezien. 
Het zal zich op korte termijn verspreiden. Volgende vraag alstublieft.   
  
Dank U Bhagavan.. 
  
Vraag 5. Dmitry Klubnichkin, Moscow: 
Lieve Bhagavan, De laatste tijd wil ik het liefst niets meer doen. Maar de 
gedachte dringt tot me door dat ik gauw iets moet gaan doen, omdat ik 
anders geen geld meer heb. Ik zal niet meer in staat zijn voor mijn gezin 
te zorgen, en mijn leven doorbrengen op een passieve en saaie wijze. Ik 
voel echter dat deze gedachte op angst is gebaseerd, en op een gebrek 
aan vertrouwen. Als ik vertrouw op de stilte, en stop met luisteren naar 
de gedachten, zal dan alles in orde komen? Hoe kan ik een onderscheid 
maken tussen de begrippen “Overgave en acceptatie” en “Luiheid en 
passiviteit”? Als ik alles accepteer, dan stopt elke vooruitgang, alles 
stopt, en dat maakt me angstig. Dank U Bhagavan.  
  
Bhagavan: Het lijkt er op dat je de toestand van Ontwaken verwart met “niet 
handelen”. Een Ontwaakt persoon is een heel actief iemand. Het enige is; dat 
hij de ervaring heeft dat er geen doener in hem aanwezig is. In India hebben 
we een aantal Ontwaakte mensen die in de bankensector werken, en mensen 
die hun eigen bedrijf hebben, maar als je aan hen vraagt wat ze doen dan 
zullen ze antwoorden; “Ik doe niets”. Ontwaken betekent niet “Niet handelen”. 
Het betekent volop in actie zijn, maar het punt is dat een Ontwaakt iemand 
niet het gevoel heeft dat hij iets doet. Ik zou je willen aanbevelen om de 
“Cursus voor Rijkdom” te gaan doen, en ik zal je mijn zegen geven om 
welvarend te worden.  
 
Wil je me vertellen of de Cursus voor Rijkdom” in Rusland al van start is 
gegaan?  
 



Antwoord: We zijn nog niet gestart. We hebben het cursusmateriaal 
kortgeleden ontvangen Bhagavan.  
  
Bhagavan: Begin alstublieft met de Cursus voor Rijkdom. 
 
We hebben binnenkort een Skype-ontmoeting met Kiranji, en daarna gaan we 
in Rusland de cursus geven. 
 
Bhagavan: Begin met de Cursus voor Rijkdom, en ik zal je zegenen met 
voldoende overvloed.  
  
Dank U wel Bhagavan.   
  
Vraag 6. Ruslan Gaidamanchuk, Kiev: 
Lieve Bhagavan. Het lijkt me dat wanneer verschillende Dikshagevers 
die in een zelfde omgeving wonen gaan samenwerken en elkaar 
ondersteunen bij het ontwikkelen van Oneness Movement, er veel meer 
mensen in staat zullen zijn om Diksha te ontvangen en te geven. Vertelt 
U ons alstublieft wat de obstakels zijn waardoor we ons niet kunnen 
verenigen. Wanneer behoort dit tot de mogelijkheden, wanneer gaan we 
elkaar ondersteunen. En wat moeten we doen om onze menselijke 
zelfzucht in goede banen te leiden, een zelfzucht die, naar mijn gevoel, 
de belangrijkste oorzaak is van het niet verbonden zijn met andere 
mensen 
  
Bhagavan:Ja, zo zou het moeten gaan. De trainers moeten groepen vormen. 
Ik denk dat dit in 2012 gaat gebeuren. Het is al aan de gang in verschillende 
landen, en ik ben ervan overtuigd dat het ook in Rusland spoedig gaat 
gebeuren.  
 
Dank U Bhagavan 
  
Vraag 7: Elena Bekker, Odinzovo 
Namaste Bhagavan. Is het mogelijk om zo af en toe van U darshan te 
krijgen tezamen met Amma? 
 
Bhagavan: Je zult darshan van Amma en mij krijgen op 28 oktober 
aanstaande 
  
Dank U Bhagavan 
  
Vraag 8: Andrei Anishenko, Omsk. 
Lieve Bhagavan, U spreekt over twee toestanden van bewustzijn, over 
verlichting en Godrealisatie. Als gevolg van ideeën die ik daarover heb, 
heb ik de neiging om voor een van de twee te kiezen. Soms lijkt het me 
het beste om beide toestanden te hebben, zodat ik niet hoef te kiezen.  
Vertelt U ons alstublieft; kunnen deze twee bewustzijntoestanden 
optreden afhankelijk van mijn keuze, of gebeurt zoiets afhankelijk van de 
een of andere wetmatigheid. Is het mogelijk dat programma’s in mijn 
onderbewustzijn dit bepalen? 



  
Bhagavan: Je hebt geen keus op dit gebied. Het ligt vast in je 
onderbewustzijn.  
  
Dank U Bhagavan 
  
Vraag 9: Arkady Venediktov, Moscow 
Lieve Bhagavan. Er Ontwaakt iedere maand steeds meer bewustzijn en 
helderheid in mij. Verschillende keren was er een ervaring van 
Ontwaken, maar na verloop van tijd komt de geest tussenbeide, en die 
begint dan commentaar te leveren. Gedurende enige tijd is dat niet 
hinderlijk, maar even later wordt de activiteit van de geest dominant. 
Automatisch komen de pogingen om de toestand van Ontwaken te 
handhaven in werking, maar deze pogingen zijn niet succesvol.  Dan 
komt er een poging naar voren om de eerdere pogingen te stoppen, en 
zo gaat het maar door.  Ik voel me dan opnieuw gecontroleerd door de 
geest, tot aan de volgende ervaring van Ontwaken. Hoe kun je een 
constante staat van Ontwaken verkrijgen, zonder die te verliezen. Dank 
U zeer voor het antwoord.   
  
Bhagavan: Normaal gesproken zul je een toestand van Ontwaken krijgen 
wanneer je Diksha krijgt via de Paduka’s of via de Sri Murthi, of wanneer je de 
Moola Mantra zingt. Wanneer dat gebeurt, moet je de Ontwaakte staat 
verankeren door middel van de Paduka’s, de Sri Murthi, of de Moola Mantra.  
  
Wanneer je dat gedaan hebt, door het proces te herhalen iedere keer 
wanneer je dat wilt, dan kun je terecht komen in de toestand van Ontwaken. 
Maar je moet de TOESTAND VAN ONTWAKEN niet verwarren met 
ONTWAKEN. De toestand van Ontwaken heeft te maken met veranderingen 
in de chemie van de hersenen. Ontwaken heeft te maken met veranderingen 
in de fysiologie van de hersenen. De toestand van Ontwaken komt en gaat, 
aangezien het te maken heeft met de chemie van de hersenen. .  
 
Nadat je de toestand van Ontwaken verankerd hebt, moet je zo vaak als 
mogelijk in die toestand zien terecht te komen. Als je dat doet, dan gaat de 
fysiologie van de hersenen veranderen. Wanneer dat gebeurt wordt je een 
Ontwaakt iemand. Je sadhana (spirituele oefening) moet eruit bestaan om 
zoveel mogelijk in Ontwaakte toestanden terecht te komen. Je moet Diksha 
ontvangen op de manier zoals we dat hebben verteld. Ik denk dat Kiranji jullie 
dat al geleerd heeft, (na enige navragen van Bhagavan bij Kiranji) maar het 
lijkt er op dat dit nog niet is gebeurd. Kiranji zal jullie spoedig een nieuwe 
vorm van Diksha leren. Jullie moeten die gaan gebruiken. Het is een zeer 
krachtig proces dat jullie gemakkelijk in Ontwaakte staten zal voeren  
  
  
Vraag 10: Mikhail Golubtsov, Yekatirenburg 
Namaste Bhagavan. Wat is bidden? Wat betekent het gebed voor een 
niet-verlicht iemand. Is bidden zinvol voor een verlicht persoon, omdat 
voor een Verlicht iemand alles perfect is “Zoals het is”, en er geen 
dualiteit meer bestaat. Dank U. 



  
 Bhagavan: Voor een niet-verlicht iemand is er iemand die bidt, en er is 
iemand waaraan het gebed wordt gericht. Voor een verlicht iemand bestaat 
dat onderscheid niet. Een gebed gebeurt gewoon. Als we bijvoorbeeld naar 
Christus kijken, dan zien we dat hij tot zijn Vader bidt. Tegelijkertijd zegt hij 
dat Hij en de Vader één zijn. Door dat een verlicht iemand zich EEN voelt, 
gebeurt het gebed op een natuurlijke wijze in hem. Maar dit alles kan niet 
begrepen worden zolang jezelf nog niet verlicht bent. 
 
Dank U Bhagavan.  
  
Vraag 11: Dmitry Klubnichkin, Moscow 
Lieve Bhagavan. Met alle passie die ik steek in de groei naar verlichting, 
merk ik dat ik niet verstandiger wordt. Het omgekeerde is eerder het 
geval. Mijn ego bloeit als nooit tevoren. Ik reageer op een negatieve 
wijze op dingen die me voorheen koud lieten. Ook heb ik niet meer de 
wens om ook maar iets te doen. Ik wil niet vooruit gaan in het leven . 
Succes in materiële zin laat me koud, en dat voor het eerst in 20 jaar. Het 
is alsof ik alles op nul heb teruggezet. Doe ik iets verkeerd Bhagavan? 
  
Bhagavan: Dat is perfect, je zit op het juiste pad. Het is een deel van het 
proces. De rest zal automatisch gebeuren.  
 
Dank U wel Bhagavan 
  
Vraag 12: German Smirnov, Moscow 
Lieve Bhagavan. U heeft ons verteld dat het proces van Ontwaken in het 
collectieve bewustzijn zal verlopen in fasen, en dat iedere fase begeleid 
wordt door een verschuiving van energie. , Kunt U ons wat details geven 
over 28 oktober, over de nieuwe fase van het proces, en over de 
karakteristieken? Wat moeten we doen, zodat we op een bewuste wijze 
kunnen deelnemen aan dit proces.  
  
Bhagavan. Op 28 oktober zal er waarschijnlijk een grote verschuiving plaats 
vinden in het collectieve bewustzijn. Daarna zullen toestanden van Ontwaken 
gemakkelijk optreden. Er zijn nu al heel wat mensen in een Ontwaakte staat, 
die permanent zullen Ontwaken. Vandaag zal ik, in de meditatie die nu volgt, 
jullie een sterke zegen geven als voorbereiding op 28 oktober. De meditatie 
van 28 oktober zal je naar Ontwaakte staten voeren. We zullen na 28 oktober 
heel snel groeien. Zullen we ons nu gaan voorbereiden op 28 oktober? 
  
Dank U Bhagavan. 
 
We houden veel van U Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ik dank jullie allemaal heel hartelijk, ik houd heel veel van jullie. 
Wanneer ik zo naar jullie kijk, dan heb ik het sterke gevoel dat de meesten 
van jullie heel gauw in Ontwaakte staten zullen zijn. 
 
Love you all. 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Rusland op 15 april 2011 
 
Video: http://vimeo.com/22482173 
 
 Vraag 1. Lieve Bhagavan, U zegt dat "De Ontwaakte niets doet, maar 
niets ongedaan laat, want alle dingen gebeuren de hele tijd rond en door 
de Ontwaakte." Als men Ontwaakt is heeft men dan nog steeds de wens 
om doelen te bereiken die materieel van aard zijn, om rijk te worden, om 
een bedrijf te openen en te ontwikkelen, om deel te nemen aan de 
gebruikelijke competitieve strijd, en ga zo maar door? Kunt u ons 
vertellen; hoe zoiets eruit ziet vanuit het standpunt van een “Onthechte” 
toeschouwer? En hoe het van binnen aanvoelt wanneer men ontwaakt 
is? Wat betekent: "Alles gebeurt automatisch”, betekent het dat het 
denken gewoon gebeurt en beslissingen worden genomen terwijl de 
Ontwaakte alleen maar toekijkt alsof het een film is? Is het leven voor 
een Ontwaakte nog steeds interessant als hij niets doet? Dank U dat U 
bij ons bent. 
 
 Bhagavan: Stel dat je in je auto op de snelweg rijdt, en zeer hard rijdt. Dan 
opeens zie je een vrachtwagen voor je, en je remt onmiddellijk. Wie remde 
er? Jij hebt niet geremd. Het was je onbewuste geest, die je liet remmen. De 
onbewuste geest is 2 miljoen keer krachtiger dan de bewuste geest en de 
meeste tijd is het “Onbewuste” datgene dat het werk doet. Maar de bewuste 
geest denkt dat hij de dingen zelf doet. De onontwaakte mens eigent zich de 
verdiensten toe van het werk van de onbewuste geest. De Ontwaakte is zich 
volledig bewust van het feit dat het de onbewuste geest is die het merendeel 
van de tijd in functie is. De Ontwaakte mens is voortdurend getuige van de 
onbewuste geest. Wanneer alle dingen zich ontvouwen, heeft hij het gevoel 
dat hij niets doet. Je moet dus niet denken dat de Ontwaakte mens eigenlijk 
niets doet. De Ontwaakte mens doet een heleboel dingen, maar het enige wat 
hij voelt is; dat hij helemaal niets doet, net zoals wanneer jij plotseling een 
noodstop maakt met je auto. Je weet op dat moment echt niet wat je doet. De 
Ontwaakte mens kan alle dingen doen die een onontwaakt mens doet. Hij kan 
geld verdienen, rijk worden, een gezin hebben. Hij kan van alles hebben, 
maar toch steeds het gevoel hebben dat hij van alle dingen “Getuige is”. 
 
Vraag 2. Lieve Bhagavan, U zegt dat voor de Ontwaakte alles perfect is. 
Dat betekent dat hij geen reden heeft om iets te veranderen om hem 
heen. Hoe zit het met de technologische vooruitgang in de Gouden 
Eeuw? Hoe zal die zich voltrekken?  Hoe zullen veranderingen optreden 
in de levens van mensen? Zal alles tot stilstand komen?  
  
Bhagavan: De onbewuste geest waarover ik net sprak zal alles veranderen, 
wetenschappelijke vooruitgang, en technologische vooruitgang, alles zal zich 
voltrekken zoals vroeger, maar alleen veel en veel sneller. Het enige verschil 
is; dat je toeschouwer zult zijn, alleen maar getuige. 
 
 
Vraag 3. Lieve Bhagavan. Ergens diep van binnen denk ik dat ik op een 
bepaalde dag (bijvoorbeeld binnen een maand) Verlicht zal zijn, maar 

http://vimeo.com/22482173


niet vandaag. Mijn geest bepaalt altijd de tijd, en er is geen echt geloof 
in mij dat het NU kan gebeuren. Kan dit geloof het moment van de 
verlichting vertragen of is het geen obstakel voor het Goddelijke? Ik 
houd heel veel van U. Alsjeblieft, Bhagavan, geef ons Uw zegen voor 
Verlichting en voor Godrealisatie. 
 
Bhagavan: Het is juist DIT gebrek aan vertrouwen in de mens, dat het echte 
probleem is dat we moeten zien te overwinnen. 
 
Vraag 4 Lieve Bhagavan, voorheen dacht ik dat ik gemakkelijk en 
voortdurend via mijn innerlijk met U kon communiceren. Maar toen ik 
thuis begon met Bhakti yoga, kwam alles mij kunstmatige voor. Als ik 
het ritueel doe, kan mijn geest niet een bepaald gevoel hebben bij de 
offeringen, omdat het Goddelijke niet fysiek gebruik zal maken van wat 
ik aanbied. Dan heb ik het gevoel; dat het geen enkele zin heeft. De 
weerstand groeit en ik voel niets, ik doe het gewoon mechanisch, alsof 
ik een oefening doe, die ik moet doen. De communicatie met het 
Goddelijke tijdens Bhakti yoga wordt gênant en onnatuurlijk voor mij. 
Het komt niet uit mijn hart, en het voelt onnatuurlijk voor mij. Bhagavan, 
wat kan ik hier aan doen, hoe kan ik voelen wat ik doe? 
 
Bhagavan: Terwijl we Bhakti Yoga doen, proberen we in verbinding te komen 
met de Collectieve Bewuste Geest die voorbij het onbewuste ligt, en die wij 
God noemen. Je moet door het onbewuste gaan voordat je in contact komt 
met het Collectieve Bewustzijn, dat wij God noemen. De onbewuste geest 
begrijpt symbolen en rituelen. Dat is de reden waarom we deze symbolen en 
rituelen gebruiken. Als jij je echter ongemakkelijk voelt met de rituelen, dan 
moet je je eigen manier ontwikkelen voor het communiceren met het 
onbewuste. 
 
Vraag 5. Lieve Bhagavan, is het belangrijk dat, als we de rituelen doen 
die een deel zijn van Bhakti Yoga, dat we die rituelen op de traditionele 
manier doen die we in India zagen? Of is het daarbij het belangrijkste 
gegeven dat we communicatie met het Goddelijke hebben terwijl we 
Bhakti doen? Als we Bhakti niet 100% correct doen, als we niet alle 
benodigde componenten voor deze rituelen hebben, hoe beïnvloedt dit 
dan de kracht van het ritueel? 
 
Bhagavan. Het is niet zo dat je 100% nauwkeurigheid moet bereiken. Wat 
belangrijk is, is de intentie achter het ritueel. Als de intentie 100% nauwkeurig 
is, zelfs als de uitvoering van het ritueel is niet 100% accuraat is, dan zul je 
nog steeds de resultaten krijgen, 
 
We zullen nu gaan in mediteren. Het doel van deze meditatie is om je door 
het onbewuste mee te nemen en je in contact te brengen met wat wij 
noemen: “Het Collectieve Bewustzijn” dat we ook God noemen. Als we daarin 
slagen, dan is alles voorbij. 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Scandinavië, op 11 december 
2011 

Meer dan 400 Oneness Trainers en Dikshagevers waren op verschillende 
locaties verzameld om de skype Darshan met Sri Bhagavan bij te wonen. 
 

Videolink: http://youtu.be/Xny407_ruvY 

 

Vraag 1. Lieve Bhagavan, heeft U nieuws voor ons met betrekking tot 
2012? 

Bhagavan: Ja, we hebben wat nieuws. Vanaf 29 januari gaan we een nieuw 
soort Diksha invoeren. Deze Diksha zal enorm krachtig zijn. Mensen zullen 
vrij gemakkelijk over gaan in Ontwaakte Staten. en het herhaaldelijk 
ontvangen van deze Diksha’s zal ook heel natuurlijk leiden tot Ontwaken. 
Daarnaast zullen in de maand maart speciale Diksha’s in de tempel worden 
gegeven, die mensen zullen helpen om heel snel in een Ontwaakte Staat te 
komen. 

Ook, met ingang van de maand maart, zullen Ontwaakte mensen in de tempel 
bijeenkomen om te mediteren met het doel de wereld te transformeren. Alleen 
Ontwaakte mensen zullen worden toegelaten in de tempel op die dag en zij 
zullen bijeenkomen om te mediteren samen met Amma en Bhagavan voor de 
transformatie van de wereld. 

Dat is het nieuws in verband met 2012. 

Vraag 2: Bhagavan, als ontwaken alleen kan gebeuren door Genade, wat 
is dan het belangrijkste obstakel dat maakt dat Diksha niet in staat is om 
de noodzakelijke neurobiologische veranderingen in iemand aan te 
brengen? 
 
Bhagavan: Hierbij zijn twee dingen belangrijk, het eerste is de individuele 
bereidheid en voorbereiding, het andere is de kracht van de Diksha. In het 
beginstadium was de kracht van Diksha niet groot genoeg, zodat mensen 
meer hun best moesten doen. Maar naar mate we 2012 naderen, hoeven 
mensen niet meer zo hard te werken, want de kracht van Diksha wordt heel 
veel sterker. In 2012 zul je zien dat mensen gemakkelijker Ontwaken, 
vanwege de enorme kracht van Diksha. Diksha heeft meer dan 23 jaar nodig 
gehad om tot dit niveau te komen. 
 

Vraag 3. Hoeveel werk of verantwoordelijkheid om te Ontwaken ligt er bij 
het individu en hoe veel werk en verantwoordelijkheid ligt er bij 
AmmaBhagavan? Kunt u ons een percentage noemen, Bhagavan? 

Bhagavan: We kunnen niet spreken in termen van percentages, want in de 
beginfase moest je meer werk verzetten en AmmaBhagavan konden slechts 
een beetje doen. Maar naarmate de tijd vordert, wordt er meer en meer werk 
gedaan door AmmaBhagavan en minder en minder door jou. Dus in 2012, 

http://youtu.be/Xny407_ruvY


kunnen je grofweg zeggen, dat 90% zal afhangen van AmmaBhagavan en 
10% van jou. Het is iets dat wisselt. 
 
Vraag 4: Bhagavan, kunt U alstublieft het verschil uitleggen tussen de 
Ontwaakte Staat en Ontwaakt zijn? 
 
Bhagavan: Dit zijn zeer verschillend toestanden. Ontwaakte Staten komen en 
gaan, als golven in de oceaan, ze blijven komen en ze blijven gaan. In de 
Ontwaakte Staat kun je nog gekwetst worden, er kan nog steeds pijn zijn en 
je bent daar veel mee bezig, ook al bent je in een Ontwaakte Staat. Ontwaken 
is een permanente staat, een staat waar “JIJ” er niet meer bent. Je hebt 
duidelijk in de gaten dat er niemand is om te Ontwaken en dat “JIJ” vertrokken 
bent. Je kunt niet gekwetst worden, je kunt geen pijn hebben, het is een heel 
andere toestand van bewustzijn. Dus de Ontwaakte Staat is heel anders dan 
wat wij “Een Ontwaakt mens” noemen. 

Vraag 5: Hoe kan men op het werk in een Ontwaakte Staat blijven? Als ik 
met anderen ben, vind ik het moeilijk om dezelfde vrede te bewaren die 
ik thuis kan voelen wanneer ik alleen ben. 
 
Bhagavan: Wanneer je echt in een Ontwaakte Staat bent, maakt het niet uit 
waar je bent, of je nu alleen bent of in een gezelschap, of je nu op het werk 
bent of thuis. Maar als de Ontwaakte Staat zeer zwak is, dan zul je je meer 
comfortabel voelen wanneer je thuis bent. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, soms denken mensen dat als je Ontwaakt bent 
dat je alleen maar gelukkig kunt zijn, Kunt U alstublieft over dit 
onderwerp spreken, Bhagavan? 
 
Wanneer je in een Ontwaakte Staat bent, kun je gelukkig zijn, maar kun je 
ook niet gelukkig zijn, maar als je eenmaal Ontwaakt bent, wat heel iets 
anders is dan de Ontwaakte Staat, dan ben je altijd gelukkig. Om de 
eenvoudige reden, dat JIJ er niet meer bent. Wanneer JIJ er niet meer bent, 
blijft er alleen bewustzijn over, en de aard van bewustzijn is Vreugde en 
Geluk. 
. 
Vraag 7: Lieve Bhagavan, als ik Diksha ontvang via mijn Paduka’s, 
probeer ik sinds een maand altijd een toestand van absolute vrijheid in 
de Paduka’s te verankeren, iets wat een eerdere transcendente ervaring 
van mij is. Nu heb ik duidelijk het gevoel dat dit transcendente 
bewustzijn zich een beetje uitbreidt elke keer dat ik Diksha ontvang via 
de Paduka’s. Lieve Bhagavan is dit iets om mee door te gaan, en wilt U 
Uw commentaar op dit alles geven?. 
 
Je hoeft dit niet eeuwig te doen. Je moet dit alleen doen tot je staat van 
bewustzijn voldoende diep en permanent is geworden. Zodra deze staat van 
je bewustzijn permanent is geworden, hoef je dit proces niet meer te doen. 

Vraag 8: Bhagavan, het lijkt mij: dat degenen die de diepste ervaringen 
hebben met Diksha, degenen zijn die al vele jaren het spirituele pad 
bewandelen en veel aan zichzelf hebben gewerkt en aan hun emotionele 



ladingen. Is Diksha voor hen als het laatste zetje, na het doen van al 
deze voorbereidingen? Is het echt mogelijk voor “Gewone mensen”, die 
niet het spirituele pad bewandeld hebben, of die niet jaren lang aan 
zichzelf gewerkt hebben en aan hun emotionele ladingen, om te 
Ontwaken door middel van Diksha? 

Bhagavan: Wat hier echt telt; zijn je voorgaande levens. Als we alleen 
rekening houden met wat je gedaan hebt in dit leven, dan is er geen weg 
waarop je tot Ontwaken kunt komen. Eigenlijk, zijn jullie allemaal geweldige 
zoekers die gedurende honderden levens naar Ontwaken hebben toegewerkt, 
en dat gedurende duizenden jaren. Het is het verleden dat telt, je voorgaande 
levens, dus vanuit dat oogpunt bezien zijn jullie goed voorbereid. 
 
Wat nodig is, is de Dikshakracht om je een duw te geven. De kracht van 
Diksha groeit sinds 1989 en bereikt een piek in 2012, daardoor zal Diksha in 
staat zijn om je over de brug te helpen. Maar jij hebt je werk gedaan, maar 
niet in dit leven, maar in voorgaande levens. 
 
Vraag 9: Ik heb een diep verlangen om bij stressvolle situaties in contact 
te blijven met mijn innerlijke Godheid. Bijvoorbeeld, wanneer ik mij moet 
concentreren op het werk, of wanneer er conflicten ontstaan. Is er iets 
dat ik kan doen om het contact met U te behouden in dergelijke 
situaties, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Het is heel belangrijk dat je in contact kunt blijven met je innerlijke 
Godheid juist onder moeilijke omstandigheden. Om dat te bereiken, moet je 
een sterke band zien te bereiken tussen jou en je Antaryamin. Als dat gebeurt 
dan is het zo: dat hoe stressvoller de situatie is, hoe gemakkelijker je in staat 
zult zijn om die verbinding te maken. En als je met het Goddelijke in jezelf 
contact kunt maken, wordt alles vanzelf voor je geregeld. 
 
Vraag 10: Aan welke criteria moeten worden voldaan om een van de 
8000 mensen te kunnen zijn, die in de tempel zullen zitten om te 
mediteren voor de toekomst van de mensheid? 
 
Bhagavan: Om samen met 8.000 mensen en met AmmaBhagavan voor het 
welzijn van de mensheid te mediteren, moet je Ontwaakt zijn. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, er lijkt in bepaalde delen van Denemarken 
een gebrek aan inzet en een gebrek aan verlangen te zijn om Diksha te 
geven en om nieuwe Dikshagevers te initiëren. Kunt u ons een zegen 
geven voor Denemarken, Bhagavan, zodat wij werken aan Oneness? 
 
Bhagavan: Ik zal een sterke Blessing geven aan Denemarken. 
 
Vraag 12: Lieve Bhagavan, ik voel alleen maar leegte van binnen, ik ben 
zonder enige verwachting. Wat komt er hierna? Ik heb niet eens meer 
een doel voor ogen. Alstublieft, kunt u mij een uitleg geven over wat er 
met me aan de hand is, Bhagavan? 



Bhagavan: Je bent heel dicht bij Ontwaken. 
 

Vraag 13: Lieve Bhagavan, wat kunnen wij Noren doen om spiritualiteit 
te activeren in de Noorse bevolking? Zou het raadzaam zijn om Diksha 
te geven aan de landkaart van Noorwegen, iedere keer als trainers en 
Dikshagever elkaar ontmoeten, Bhagavan? Geeft alstublieft Uw zegen 
aan Noorwegen, Bhagavan. 
 
Het zal op een zeer krachtige wijze werken wanneer jullie een Diksha geven 
aan de kaart van Noorwegen. Ik zal ook Noorwegen zegenen. 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Stockholm in Sweden, op 11 
december 2010 
 
Video Link: 
http://www.youtube.com/watch?v=L2VAEf6f_e0&feature=player_embedded 
 
Ooddiksha met AmmaBhagavan: 
http://www.youtube.com/watch?v=ijeKIrIL41w 
 
 
Vraag 1: Ik vraag me af wat U kunt zeggen tegen mensen van Zweedse/ 
Westerse afkomst die naar India afreizen. Is een Darshan Tour mee te 
maken belangrijk in het proces van Ontwaken? Bestaat er een grotere 
kans dat iemand ontwaakt na de deelname aan een Darshan Tour in 
Golden City, en om U daar in levende lijve te ontmoeten, of is het 
“Geheim” ergens anders te vinden? 
 
Bhagavan: Ontwaken kan ook in Zweden plaats vinden. Wanneer je echter 
naar India komt, of wel voor een Darshan Tour, of wel voor het Proces, dan 
verloopt alles veel sneller. Dat is alles. Het is niet noodzakelijk om naar India 
te komen om te ontwaken. Dat kan ook heel goed in Zweden gebeuren.   
 
Vraag 2: Hoe kunnen we het onderscheid ontdekken wanneer we door 
ons Innerlijke Zelf, onze intuïtie worden geleid, of wanneer we geleid 
worden door onze conditioneringen. Wat kan ik voelen, of wat wil ik 
doen, wanneer ik wordt beïnvloed door mijn innerlijke programma’s, en 
niet door mijn Ware Zelf?  
 
Bhagavan: Iedere keer wanneer je twijfelt of je Innerlijke Gids aan het woord 
is, of dat conditioneringen de antwoorden beïnvloeden, dan is de beste 
manier om duidelijkheid te verkrijgen; een vraaggesprek op gang te brengen 
met je Innerlijke Gids, en door aan je Innerlijke Gids te vragen; “Zijn dat Uw 
gedachten, of komen ze van mijn conditionering?” Je Innerlijke Gids zal dan 
zelf duidelijkheid verschaffen over wat er aan de hand is. De beste manier is; 
door een vraaggesprek aan te gaan met je Innerlijke Gids.  
 
Vraag 3: Bhagavan, velen van ons zijn al in de Oneness Tempel geweest 
in India, en velen van ons hier moeten er nog naar toe. Toen de tempel 
gebouwd werd, werd er gezegd dat er 8000 mensen op dezelfde tijd in de 
tempel zouden gaan mediteren. Wat is de visie op dit ogenblik ten 
aanzien van de tempel, en wat zal de functie van de tempel zijn in de 
komende jaren? 
 
Bhagavan: De visie bestaat nog steeds. Het oorspronkelijke idee dat er 8000 
mensen moeten mediteren in de tempel bestaat nog steeds, en we laten dat 
aantal in een rustig tempo toenemen. Vandaag de dag komen de mensen er 
naar toe, en mediteren er. Maar we houden het aantal bewust klein. Maar 
volgend jaar, en in 2012 zullen we het aantal toe laten nemen. Het idee om 
8000 mensen samen te laten mediteren is bedoeld om de dingen op deze 
planeet veel sneller te laten verlopen. Niet alleen op het niveau van de 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1104070695242&s=707&e=001mAsbU15RSJtcKBV7fnsVAdORd7_963_7OU5hnZ72MGBGQ3dPMdunqeq75mtHXor6FtD8VvJPtzzWRmik70M4dtXjS7jiLHMol64h49kHa7ehVvd3gwaz3gpD1_EL4piS7a8OAWLb-Ba6zByE4BiRRLGNiukWrYLvswxVKQpJ-NbGSuC76Z1GpA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1104070999128&s=707&e=001IkM17fEYFca9ZSyY72cduwIT-cQWBHNBUHOk4XL2GxaJBIpnqruVP20OJ5D4ZU2gIFawPtNxtUE32CyuPdgQG8Ki2kDeuB1klMceFLHOfb4Pt75XrRiO4qjTKOoetA0tbHcQ9Ny50qg=


innerlijke wereld, maar ook in de uiterlijke wereld. De dingen moeten veel 
sneller verlopen. Het idee om mensen samen te laten mediteren heeft dus als 
doel om alles veel sneller te laten verlopen.  
 
Vraag 4: Er wordt gezegd dat het Licht uit het Noorden zal komen. In 
Zweden zijn we al met 1300 Dikshagevers, maar slechts enkele 
honderden zijn actief. Wat is de rol van Zweden, en van de 
Scandinavische Landen, in het proces van Ontwaken in 2011. Wat 
kunnen we in Zweden, en in Scandinavië doen om het proces van 
ontwaken in de wereld te versterken? 
 
Bhagavan: Er zijn verschillende Indiase voorspellingen die zeggen; dat als de 
mensen in het Noorden zullen ontwaken, dat er dan een wereldwijde 
transformatie zal optreden. We verwachten dus dat dit zal gaan gebeuren. 
Om een of andere vreemde reden wordt er gezegd, dat dit het teken zal zijn 
dat de wereld zal Ontwaken. We denken dat dit heel gauw gaat gebeuren. 
Waarschijnlijk al in januari/februari. We kunnen heel wat Ontwaakte mensen 
verwachten in de Scandinavische Landen, en dat kan dan misschien weer 
een wereldwijde transformatie op gang brengen. Dit zijn voorspellingen die al 
heel, heel lang geleden gedaan zijn.  
 
Vraag 5: Bhagavan, hoe kunnen we mensen het beste helpen om te 
ontwaken? 
 
Bhagavan: De beste manier om anderen te helpen bij het Ontwakingsproces, 
is om zelf te ontwaken. Als je zelf ontwaakt bent, dan is dat de snelste weg 
om anderen te doen ontwaken.  
 
Vraag 6. Bhagavan, kunt U ons meer vertellen over het jaar 2012? Wat 
zal er praktisch gezien gebeuren? Is het alleen maar een energie die 
gevoeld zal worden, of zullen er ook veranderingen in de fysieke wereld 
optreden?  
 
Bhagavan: Wat we in 2012 zullen waarnemen; is een verandering in onze 
waarneming. Er zal een verandering optreden in de manier waarop we naar 
de dingen kijken. Als voorbeeld kunnen we nemen; twee mensen die met 
elkaar ruzie maken. Plotseling worden ze verliefd op elkaar. In een flits zal de 
waarneming veranderen. Het heeft allemaal te maken met veranderingen in 
de manier waarop we waarnemen, het heeft niet te maken met veranderingen 
in de uiterlijke wereld. Maar deze verandering in onze waarneming zal 
uiteindelijk wel leiden tot een verandering in de uiterlijke wereld. Deze 
verandering noemen we De Gouden Tijd”, die veronderstelt wordt te beginnen 
in het jaar 2035. Waar we dan getuige van zullen zijn, wordt: “Satya Yuga” 
genoemd, dat betekent “Het tijdperk van de Waarheid”. Je zult aanvankelijk in 
staat zijn om getuige te zijn wat er in jezelf plaats vindt, en je zult een erg 
holistische waarneming krijgen, die we EENHEID noemen. Dit alles zal gaan 
gebeuren. Je zult ontdekken dat het “Koninkrijk Gods” in je is. Maar in 2035 
zul je ontdekken dat ook de fysieke wereld zich aan het transformeren is.   



Vraag 7. Bhagavan, veel mensen hebben het over een verandering van 
de polen die in 2012 zou plaats vinden. Kunt U ons wat meer vertellen 
over hoe U over dit alles denkt? 
 
Bhagavan: Voor wat ons betreft, spreken we niet over een verandering van de 
polen. We spreken alleen maar over innerlijke veranderingen. Dat is het enige 
waar we over spreken.  
 
Vraag 8. Bhagavan kunt U ons wat meer vertellen over het nieuwe 
proces dat in januari/februari gaat komen? Zullen de eerdere webcasts, 
en de voorbereidingen gewoon doorgaan? 
 
Bhagavan: De webcasts en de voorbereidingen zullen doorgaan, voor en na 
die gebeurtenis. Het enige probleem waar we mee te maken hebben is; dat 
de processen die we voor ogen hebben, heel, heel krachtig zijn. Ze zijn 
ontstaan vanuit de Indiase cultuur. Het zou kunnen zijn dat het niet volledig 
aanvaardbaar is voor Westerse mensen. We zijn dus aan het proberen om 
een Westerse versie van dit proces te maken, waarbij we hopen dat op zijn 
minst een deel van de energie behouden blijft, en dat we in staat zullen zijn 
deze energie in die processen over te brengen. De processen zijn ongelooflijk 
krachtig, maar we proberen er een Westerse versie van te maken. Ze 
schijnen daardoor aan kracht te verliezen. In januari hopen we op zijn minst 
50% van de kracht in de Westerse versie van het Proces te hebben wakker 
gemaakt. Ze zullen zo krachtig zijn dat je s’morgens je huis verlaat, en er 
s’avonds volledig Ontwaakt in terugkeert. We hopen dat we in staat zullen zijn  
de Westerse processen zo krachtig te kunnen maken, vermoedelijk ergens in 
januari.   
 
Vraag 9. Bhagavan, kunt U iets vertellen over het Verdiepingsproces dat 
op het ogenblik loopt in India? 
 
In India hebben we deze processen voor Indiërs geïntroduceerd, maar we 
werken in hoge mate gedecentraliseerd. Dat komt omdat we bang zijn dat we 
door de media zullen worden aangevallen, of zoiets. Mensen begrijpen nu 
eenmaal niet dit soort van processen. De processen worden dus op vele 
plaatsen gegeven, en de mensen komen op een dramatische wijze in hogere 
staten van bewustzijn, en ervaren Godrealisatie. Dit alles gebeurt met een 
ongelooflijke snelheid. We houden het een beetje onder de dekmantel, omdat 
we bang zijn dat we teveel publieke belangstelling trekken. Maar op het 
moment dat alle trainers zover zijn, zullen we zien dat er geen enkel probleem 
meer is. Die problemen zijn er alleen maar wanneer er een klein aantal 
mensen aan deelnemen, dan kunnen er problemen ontstaan. Maar als veel 
trainers het gaan doen, dan verwachten we geen problemen meer.  
 
Jullie kunnen nu gedurende 49 minuten gaan mediteren, daarna zullen Amma 
en Bhagavan bij jullie zijn. We zullen met jullie zijn.  



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met de Tsjechische Republiek en 
met Slowakije op 26 februari 2011. 
 
(Video nog niet beschikbaar) 
 
 
Jana: Namasthe Bhagavan 
Bhagavan: Namasthe 
Jana: We houden allemaal veel van U. Wij zijn heel blij U te zien. 
 
Vraag 1. Lieve Bhagavan, er zijn mensen om ons heen die veel lijden, 
zelfs als we voor hen bidden. We doen ons best om hen te helpen, ze 
kennen de leer van Oneness en passen die toe. Zij ontvangen Diksha en 
zijn zelfs Dikshagever. Desondanks worden de problemen niet minder. 
Is er een manier om hun lijden te doen stoppen? 
 
Bhagavan: Als Diksha niet in staat is om het probleem op te lossen, dan moet 
je weten hoe het probleem is ontstaan. Het probleem zou kunnen zijn 
ontstaan in wat we “Vorige levens” noemen, of in de tijd dat je nog in de 
baarmoeder zat, of tijdens de bevalling. Het probleem moet daar ergens zijn 
ontstaan. Dat moment moet worden opgespoord en de Dikshagever moet dat 
specifieke probleem oplossen. Als het een financieel probleem is en Diksha 
helpt niet, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat de oorzaak te vinden is in de tijd 
dat je nog in de baarmoeder zat. Je vader of Je moeder of beiden hebben 
financiële zorgen gehad. In dat geval zal een eenvoudige Diksha niet helpen 
bij het oplossen van het financiële probleem. In dat geval moet je een Diksha 
geven om de gedachten die je had terwijl je nog in de baarmoeder zat te 
wijzigen. Dan zul je zien dat het probleem heel natuurlijk wordt opgelost. 
 
Ook als er onnodige obstakels waren tijdens de geboorte dan heb je kans op 
financiële problemen, en in dat geval moet de intentie van de Diksha worden 
gericht op het oplossen van problemen tijdens de reis door het 
geboortekanaal. Je moet dus over een lijst beschikken met alle mogelijkheden 
die dit financiële probleem zouden kunnen veroorzaken. En één voor één 
moet je Diksha geven voor het oplossen van het probleem. Zodra alle 
mogelijke problemen aandacht hebben gekregen, zul je zien dat het financiële 
probleem op een natuurlijke wijze wordt opgelost. 
 
Hetzelfde geldt voor alle problemen. Of ze nu voortkomen uit wat we “Vorige 
levens” noemen, of ontstaan zijn op het moment van conceptie, of gedurende 
de periode in de baarmoeder, of tijdens de voortgang door het 
geboortekanaal en de uiteindelijke geboorte. De meeste problemen in het 
leven zijn terug te voeren tot wat er toen gebeurd is en we kunnen dan altijd 
wat gebeurd is terugdraaien met behulp van Diksha. Je zult merken dat zich 
heel goede resultaten voortdoen in het leven van alledag. Als Diksha niet 
terstond werkt dan is dat de manier om er mee om te gaan. 
 
Vraag 2. Lieve Bhagavan, velen van ons  ontbreekt het nog aan 
materiële dingen in het leven en dit is een belemmering om 



gepassioneerd genoeg te zijn om te Ontwaken. We hebben alleen maar 
aandacht voor onze gezondheid, voor onze rijkdom of onze relaties, en 
God, het Goddelijk of het Ontwaken zijn de laatste dingen waarin we 
geïnteresseerd zijn. Is er een manier om dit te overwinnen, of worden 
deze verlangens vervuld waardoor we uiteindelijk God vinden en ook de 
juiste passie? Hoe kunnen we anderen helpen die dezelfde problemen 
hebben? 
 
Bhagavan: Als er financiële problemen zijn, gezondheidsproblemen, relatie 
problemen, of andere problemen, dan moet je eerst aandacht daarop gericht 
zijn. Alleen dan moet je aandacht besteden aan Ontwaken of aan 
Godrealisatie. Niet daarvoor. Wanneer je mensen tegenkomt met dezelfde 
problemen, moet de aandacht eerst uitgaan naar deze problemen. Alleen pas 
dan moet je je wijden aan Ontwaken of Godrealisatie. 
 
Vraag 3. Bhagavan, kunt u ons alstublieft vertellen hoe we kunnen weten 
dat we Ontwaakt of God gerealiseerd zijn? 
 
Bhagavan: Wij geven jullie elke week deze lessen, en ze zullen je helpen om 
te begrijpen of je Ontwaakt bent of niet. De lessen zijn ook bedoeld om jullie 
te helpen te begrijpen dat je niet Ontwaakt bent, voor zover dat nog niet het 
geval is.  
 
Vraag 4 Lieve Bhagavan, de laatste paar dagen of weken voel ik meer en 
meer pijn in mij. Het heeft miljoenen redenen en het heeft ook geen 
ernstige redenen. Zelfs het groeten van of het bijeenkomen met mensen 
kan pijnlijk zijn. Ik weet niet waar deze pijn vandaan komt, maar het is 
heel heftig. Het heeft geen uiteindelijke effect of een verlangen naar een 
reactie van de ander, het is gewoon de pijn die er is. Ik weet niet meer of 
het mijn pijn is, of dat ik de pijn van andere mensen voel, dat laatste is 
me ook een paar keer overkomen en ik weet niet hoe er mee om te gaan. 
Moet ik dit ondergaan? Ik weet niet hoe erop te reageren, ik weet niet 
hoe er mee om te gaan. Is het überhaupt mogelijk om er mee om te 
gaan? Ik beoefen elke dag pranayama en Sadhanas, maar dat lijkt me 
van mijn werk af te houden. Het lijkt alsof ik de bodem van alle lijden 
bereikt heb. Achter en onder alle dingen in deze wereld is pijn aanwezig. 
Het maakt niet uit of we de dingen goed of slecht noemen, alles bestaat 
uit een diepe en eindeloze pijn. Ik voelde dit voor het eerst in Londen 
tijdens een conferentie over Diksha, en mijn vragen en verlangens 
verdwenen toen. Kunt u ons daarover meer vertellen Bhagavan? Dank u 
wel lieve Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wat je beschrijft is een onderdeel van het natuurlijke proces van 
Ontwaken. Jij kunt er geen controle over uitoefenen, noch kun je iets doen. 
Maar het zal snel voorbij zijn. En wanneer het over is, dan zul je waarschijnlijk 
zien dat je Ontwaakt bent. Laat dit alles met rust. Laat het zijn eigen koers 
varen. 
 
Vraag 5. Lieve Bhagavan, U zei dat mensen, die Godrealisatie bereiken, 
zullen lopen en praten met hun God. Ik was verbaasd om te beseffen dat 



er een Godin met mij is, waar ik me nooit om heb bekommerd. Is het 
mogelijk dat er meer dan één God verschijnt in ons leven of dat ze om  
de beurt komen? Ik ben erg dankbaar voor alle genade die U aan mij 
geeft Bhagavan. Ik houd van U. 
 
Bhagavan: Je kunt een relatie hebben met één of meerdere Goden. Dat kan 
afwisselend gebeuren of zelfs op hetzelfde moment. Dat is heel goed 
mogelijk. 
 
Vraag 6. Lieve Bhagavan, vertel me alstublieft, waarom het is dat; 
wanneer ik ergens de meeste zorg in steek, en wanneer ik uit alle macht 
iets probeer, ik altijd alles bederf? Waarom richt ik altijd meer schade 
aan dan dat ik hulp bied. Ik bid elke dag dat mijn hart zich zal openen, 
maar het blijft steeds maar hetzelfde tot nu toe. Dank U voor al Uw liefde 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Dat heeft iets te maken met wat er gebeurd is kort voordat je werd 
geboren. Zodra we je opnieuw die ervaring kunnen geven, waardoor je tot 
een nieuwe kijk op de dingen komt, dan zal dat probleem verdwijnen. 
 
Vraag 7. Lieve Bhagavan, ik heb geen enkele relatie met God. Ik kan God 
niet voelen, en ik kan me God niet voorstellen, het is gewoon een woord 
voor mij zonder enig gevoel. Ik denk dat ik eerst een relatie met mijzelf 
moet hebben en dan op zoek moet gaan naar God. Wat moet ik doen? 
Uw lessen over Ontwaken zijn immers gebaseerd op de diepe relatie met 
God? Hoe kan ik God liefhebben wanneer ik niet in God geloof? 
 
Bhagavan: Oneness gaat helemaal over het starten vanuit het punt waar je nu 
bent, en niet vanuit het punt waar je heen wilt. Zie het feit onder ogen dat je je 
niet bewust bent van het Goddelijke, zie het feit onder ogen dat je geen relatie 
hebt met God en blijf daar gewoon bij. Alle dingen gebeuren automatisch. Als 
je de feiten probeert te ontkennen en een band probeert op te bouwen of 
probeert God te ontdekken, dan zal er niets gebeuren. Word je alleen maar 
bewust van je situatie, en accepteer je situatie en ontvang dan Diksha en het 
proces zal beginnen. 
 
Vraag 8. Lieve Bhagavan, kunt U uitleggen, dat Ontwaken mensen niet 
onverantwoordelijk maakt (iets dat zou kunnen worden begrepen uit de 
les van deze week die zegt:“Iemand die Ontwaakt is bereikt niets, want 
er is niets te bereiken. Iemand die Ontwaakt is begrijpt niets, want er is 
niets te begrijpen. Iemand die Ontwaakt is weet niets. want er is niets 
om te weten), maar Ontwaakt zijn leidt mensen naar de volledige 
verantwoordelijkheid voor hun leven. Hoe kan dat worden begrepen 
door een directeur van een groot bedrijf. Ik begrijp dat zolang deze 
toestand niet wordt ervaren, dit niet begrepen kan worden. Maar hoe 
leggen we uit dat een Ontwaakte niet onbezorgd is en dat hij kan 
functioneren in het management van een groot bedrijf? Dank U 
Bhagavan, ik houd van U. 
 



Bhagavan: De Ontwaakte is heel verantwoordelijk en heel betrokken op een 
heel natuurlijke wijze. Verantwoordelijkheid en zorgzaamheid zijn geen 
begrippen voor hem. Ze zijn meer een natuurlijke staat, zoals ademhalen  
natuurlijk is voor de mens. Verantwoordelijkheid en zorgzaamheid komen heel 
natuurlijk naar Ontwaakte mensen toe. Er is van hun kant geen inspanning bij 
dit alles betrokken. 
 
Vraag 9. Lieve Bhagavan, de leer van Oneness spreekt over de juiste 
manier van luisteren. Ik heb gemerkt dat op veel momenten waarop we 
praten, we niet willen luisteren naar de problemen van anderen en heel 
vaak draaien zulke gesprekken uit op een concurrentiestrijd “Wie het 
meeste lijdt”. We hebben zoveel pijn van binnen dat we allemaal hopen 
dat er iemand naar ons wil luisteren en zolang dat niet gebeurt kunnen 
we niet in alles meegaan wat betrekking heeft op de ander. Iemand zei 
eens: “Iedereen is aan het verkopen maar er is niemand die koopt”. Kunt 
u ons helpen om echt naar elkaar te luisteren, en kunt u ons vertellen 
hoe we dit moeten doen? Ik houd van U mijn lieve Bhagavan. 
 
Bhagavan: Een van de makkelijkste manieren om te luisteren is om de 
lichaamshouding van de ander na te bootsen en om je ademhaling met hem 
of haar te synchroniseren. Opeens realiseer je je dat je precies luistert naar 
wat er in de ander omgaat. Op een volgend niveau zul je beseffen wat er 
gaande is in jezelf. Daarna wordt luisteren een mooie ervaring. Je weet 
precies wat je moet doen. Het zou kunnen zijn dat je iemands hoofd aanraakt, 
of iemands hand vasthoudt, of gewoon samen met iemand huilt. Dit alles kan 
je reactie zijn. Maar je reactie zal perfect zijn. Het zal een natuurlijke reactie 
zijn en niet een reactie vanuit het denken. . 
 
Vraag 10. Lieve Bhagavan, de laatste tijd als we het nieuws bekijken 
kunnen we nieuws zien dat mensen bang maakt voor hun toekomst. De 
overheid vraagt hogere belastingen, de prijzen van de eerste 
levensbehoeften gaan omhoog, mensen verliezen hun baan, dat is de 
huidige stand zaken in onze samenleving. Geen wonder dat mensen niet 
geïnteresseerd zijn in God en in spiritualiteit. Kunt u ons vertellen hoe 
we onder deze druk uit kunnen komen en de passie voor Ontwaken 
wakker kunnen houden en hoe je mensen kunt motiveren om de manier 
van Oneness te overwegen om tot bevrijding te komen? Dank u wel 
liefste Bhagavan. 
 
Bhagavan: Steeds meer mensen over de hele wereld ontdekken dat het hand 
in hand gaan met God één van de gemakkelijkste manieren is om deze 
problemen aan te pakken. In feite is dit vasthouden aan God wat ons gaat 
helpen om om te gaan met de dreigende crisis. Dit “Je verlaten” op het 
Goddelijke is wat uiteindelijk zal leiden tot de Gouden Eeuw. 

 
Vraag 11. Lieve Bhagavan, er wordt gezegd dat we moeten vergeven. 
Voor sommige letsels is dat gemakkelijk, maar sommige mensen kan ik 
niet vergeven hoe hard ik dat ook probeer. Ik werk er heel erg hard aan 
om te vergeven, en soms heb ik voor een tijdje de overtuiging dat ik er 
geen probleem meer mee heb, en dan op een dag zie ik de persoon waar 



het om gaat en zelfs de meest onzinnige dingen doen dan de pijn, het 
verdriet, en de gevoelens weer terugkeren. Kunt u ons vertellen hoe we 
daar mee om moeten gaan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als je niet in staat om te vergeven, dan is het beste wat je kunt 
doen de pijn vasthouden zoals je een pasgeboren baby zou vasthouden. Zo 
subtiel en fijngevoelig vasthouden zonder te oordelen, zonder te veroordelen 
of te rechtvaardigen. Omarm de pijn en ervaar de pijn, en kijk dan wat er 
gebeurt. Heb er geen enkele voorstelling bij, doe het gewoon. En Diksha zal 
je enorm helpen. 
 
Vraag 12. Lieve Bhagavan, we hebben al lang het gevoel voor de 
heiligheid van het leven verloren. Dikwijls is het echt moeilijk om aan te 
voelen dat het leven heilig is. Het leven voelt meer als een plicht en ook 
als lijden. Kunt u ons helpen om de heiligheid weer te voelen? 
 
Bhagavan: Je kunt heiligheid niet cultiveren. Je moet je niet afkeren van het 
feit dat het je aan een gevoel van heiligheid ontbreekt. Als je bij dat feit blijft, 
en als het proces van Ontwaken begint, zul je op een natuurlijke wijze 
heiligheid ontdekken. En ook hier zal Diksha je helpen. 
 
Ik denk dat we aan het einde van het programma zijn gekomen. We zullen nu 
de volgende vijf minuten met elkaar mediteren.  

 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Bhagavan over: De 4 fasen van het Leven  
 
Video:http://www.worldonenesscommunity.com/video/the-phases-of-life-1 
 
Kopie in Word:  http://www.box.net/shared/3kmk9ji3sy 
 
Je bent hier in principe om jezelf te vermaken. Waarom zou het Universum 
überhaupt bestaan? Heb je niet de dans van Nataraja (Shiva) gezien? Hij 
DANST alleen maar, niet waar? Het is de dans van de schepping. Hij viert 
gewoon het leven. 
 
Dus eenieder moet uitvinden hoe het leven gevierd moet worden. Wat er ook 
op je weg komt, accepteer het en geniet ervan. Je moet scheppen wat je wilt. 
 
Je kunt het leven onderverdelen in 4 fasen. 
 
1) In de eerste fase van het leven, wordt er van je verwacht dat je kennis 
opdoet, en dat je je lichaam gezond en sterk maakt. In deze fase moet je je 
richten op onderwijs en het verwerven van vaardigheden, en je voorbereiden 
op de toekomst. 
  
2) In de tweede fase, moet je bezit verwerven, trouwen, kinderen krijgen, de 
verantwoordelijkheid voor je gezin op je nemen, genieten van wat de wereld 
je te bieden heeft, en je wensen in vervulling brengen. 
 
3) In de derde fase, als je echt vervuld bent door het leven, dan zullen 
verlangens verdwijnen. In deze fase kun je bij je gezin zijn, maar je voelt je 
onthecht ten opzichte van je gezin. Je moet de wereld dienen. Je moet zorgen 
voor mensen, maar daar moeten geen persoonlijke motieven inzitten. 
 
4) In de laatste en uiteindelijke fase van je leven moet je niet meer aan de 
wereld gehecht zijn. Dit is de fase waarin je bevrijding zoekt. Je kunt niet 
zomaar doorgaan met de eerste fase van je leven, omdat alles al snel zinloos 
is geworden. Daarom moet je doorgroeien naar de tweede fase, en de 
genoegens en pijn die daar zijn omarmen. Ook dit zal na verloop van tijd zijn 
betekenis verliezen en daarom moet je doorgroeien naar de derde fase, de 
fase van het dienen van mensen. Ook die fase zal uiteindelijk geen 
voldoening meer schenken. Dan groei je door naar Bevrijding. Hopelijk als je 
Ontwaakt zullen dezelfde bergen, dezelfde sterren die je eerder zag, er heel 
anders uit zien. Je kunt van de wereld genieten en gewoon deze wereld 
verlaten. Dit is het spel van het leven. 
 
Maar aan de andere kant, neem je alles heel serieus. Er moet bevrijding van 
het werk zijn. Dat betekent niet dat je niet meer werkt. Je ziet het alleen niet 
meer als werk. Je ziet het als een spel. 
 
Dus je moet alles zien als een spel, je moet inzien dat alles een 
voorbijgaande fase is, dat alles spoedig tot een eind komt, omdat er niets is 
dat permanent bestaat. 
 



Orde kan veranderen in wanorde, en wanorde kan veranderen in orde. Een 
zwak mens kan sterk worden, en sterke mensen kunnen zwak worden. 
Intelligente mensen kunnen dom worden, en domme mensen kunnen 
intelligent worden. Liefde kan in haat veranderen, en haat kan in liefde 
worden omgezet.  
 
Dat is de wet van het Universum. Je kunt deze dingen niet tegenhouden, dus 
moet je ze aanvaarden. Als je ze accepteert, dan zul je van het leven gaan 
genieten. 
 
Je zult met alles spelen. Dat is de schoonheid van het leven. 
  
Alles is uiteindelijk als een ui. Als je doorgaat met het pellen van een ui, dan 
zul je zien dat er uiteindelijk niets overblijft. Als je op een zelfde wijze 
doorgaat met het pellen van de ervaringen van het leven, met bewustzijn, met 
God, of wat dan ook, op het eind zul je voelen er niets overblijft, behalve stilte. 
 
Het leven is een mysterie dat geleefd moet worden. Het is niet een raadsel 
dat opgelost of begrepen moet worden. Dat is alles wat er is. Alle dingen 
ontstaan vanuit die stilte, en keren weer terug naar die stilte. Ook jij zult 
uiteindelijk opduiken in die stilte, van waaruit je in eerste instantie bent 
ontstaan. 



Bhagavan’s les over: Liefde en het IK 
  

Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/bhagavan-talks-about-
love   
 
Het “IK” is een illusie, het bestaat in werkelijkheid niet. Het IK is gewoon 
geboren door de coördinatie van de zintuigen en alle psychologische 
processen. Het heeft geen enkel bestaan vanuit zichzelf    
  
Het IK moet er steeds aan herinnerd worden; “Ja, je bent er nog, je bent nog 
duidelijk aanwezig. Dat gebeurt als er iemand van je houdt. Dan wordt dat 
gevoel steeds maar weer versterkt. Dan voel je de werkelijkheid van je 
bestaan, dat is wat je wilt, en daarom ben je er. Dat geeft een fijn gevoel van 
veiligheid, een fijn gevoel. Daarom hunker je naar liefde.  
  
Als je eenmaal ontdekt dat je zelf LIEFDE bent, dan zul je niet meer om liefde 
bedelen. Liefde waar de jeugd over spreekt, is de liefde waarom gebedeld 
wordt. Je bedelt alleen maar om liefde. Wanneer je eenmaal deze echte 
LIEFDE hebt ontdekt, dan geef je alleen maar LIEFDE. Je bedelt niet meer 
om liefde, je geeft alleen maar LIEFDE. Je bedelt er niet om, en wanneer je 
eenmaal de echte LIEFDE hebt, dan ben je bijna verlicht.   
  
Wanneer je eenmaal verlicht bent dan ben “JE” er niet meer, en wanneer “JE” 
er niet meer is, dan is er alleen nog maar LIEFDE. Dan bedel je niet meer om 
liefde. Maar als dit alles niet gebeurt, dan is er onzekerheid, dan is er angst.   
  
Ieder moment heeft het “IK” de neiging om te desintegreren, om uiteen te 
vallen. Om dit te voorkomen heeft het allerlei dingen nodig om te bezitten. 
Dit voorwerp is van mij, deze universitaire graad is van mij, ik heb deze baan, 
ik heb dat bedrijf, ik heb deze naam, ik heb deze bekendheid, Dit alles is een 
bevestiging voor het IK. Daarom wil je al die dingen hebben.  
 
Een van de krachtigste dingen die het IK versterkt is de liefde, als iemand van 
je houdt, als iemand voor je zorgt. Al deze dingen ondersteunen het IK. 
Daarom laat je dit soort processen doorgaan. Op het moment dat iemand 
meer houdt van iemand anders dan van jou, dan schiet je in de stress.  
  
Het betekent immers dat je niet meer nodig bent, en JIJ begint uiteen te 
vallen. Daarom zie je zo af en toe iets in het nieuws zoals onlangs het bericht 
over een jongen die verliefd was geworden op een meisje. Het meisje 
reageerde daar niet op, en de jongen heeft haar vermoord. Ik heb heel wat 
mensen ontmoet, zelfs mensen die aanhanger van de Oneness Beweging 
zijn, die voordat ze naar ons toekwamen om aan de cursussen deel te 
nemen, verliefd waren geworden op een meisje dat daar niets van moest 
hebben, of dat later met een ander er vandoor ging. Zij hebben haar vermoord 
of verminkt. Wat voor een liefde is dat? Je vertelt haar dat ze de meest 
geweldige vrouw ter wereld is, en dat je van haar “Houdt”, en dan vermoord je 
haar op het moment dat ze van iemand anders is gaan houden. In plaats van 
dat je het geweldig vindt dat ze een beter iemand heeft gevonden dan jij bent, 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1106784360047&s=707&e=001qYzQw7p0H1nl_L0C8lPPKMAqVA6SIeo78FXPFhps7vC5S230W2_1kuw2g_hlT005FtbVrI6OUY5p2hdQxJ6UV6CYwjQuALFTvGSYHunMl_yeKD2d3avjGTH1aJKpJR4PyEUlewyE7GF-uMbBLfwLbQ-hfpQg7yyagXKl37nQHE4=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=m6wgfwcab&et=1106784360047&s=707&e=001qYzQw7p0H1nl_L0C8lPPKMAqVA6SIeo78FXPFhps7vC5S230W2_1kuw2g_hlT005FtbVrI6OUY5p2hdQxJ6UV6CYwjQuALFTvGSYHunMl_yeKD2d3avjGTH1aJKpJR4PyEUlewyE7GF-uMbBLfwLbQ-hfpQg7yyagXKl37nQHE4=


gedraag je je als een zielenpoot. Je moet dat soort dingen niet op die manier 
aanpakken    
  
Wat stelt zo’n liefde voor? Wanneer je tegen iemand zegt dat je van hem of 
haar houdt, dan houd je van jezelf. Dat is waar het om gaat. Je kunt nooit van 
een ander houden. Hoe zou je dat kunnen doen? Je kunt alleen maar van 
jezelf houden, en het IK zegt: “Ik houd zoveel van je” Ik houd zoveel van je" 
betekent; “Ik houd zoveel van mezelf”. Ik heb zoveel liefde nodig om te 
overleven, anders ben ik vertrokken  
  
Je moet goed beseffen dat ik dat niet veroordeel. Ik beschrijf de dingen alleen 
maar zoals ze zijn. Ik zeg niet tegen je; “Wordt vooral niet verliefd, je 
veiligheid ligt op het nulpunt”. Ik zeg dat soort dingen niet.  
  
Aangezien verliefdheid in het leven een feit is; ga je gang. Het zal je niet 
schaden. Ik zegen zelfs mensen. Wanneer mensen bij me komen en zeggen 
ik wil met die man of die vrouw trouwen, dan geef ik hen mijn volledige zegen. 
Iedereen moet op het niveau functioneren dat bij hem of haar past.  
 



Bhagavan’s les over: Hunkeren. 
 
Bhagavan zegt: Genade komt in twee gedaantes; dat wil zeggen; of in de 
vorm van een oplossing, of in de vorm van loslaten. Sommigen van jullie 
hebben dit al een aantal malen gehoord, maar hoe dan ook, ik herhaal het 
nog maar eens voor de nieuwkomers. 
 
Oplossingen heffen je probleem compleet op. Veronderstel een vrouw die al 
vele jaren kinderloos is, en tot Bhagavan bid om een kind. In het geval dat 
Bhagavan voor een oplossing kiest voor het probleem van de vrouw, dan zal 
Hij haar spoedig zegenen, en zal zij in verwachting geraken, en een prachtige 
baby ter wereld brengen, precies zoals ze had gevraagd.  
 
Veronderstel dat Bhagavan, om bepaalde redenen, heeft besloten het 
probleem niet op te lossen, dan zal de vrouw geen kinderen krijgen, maar 
God zal bij haar elke pijn weghalen die veroorzaakt zou kunnen worden door 
het kinderloos blijven. Hij zal haar een toestand van compleet geluk 
schenken, zelfs zonder kinderen.  
 
Bij het “Loslaten” van het probleem, zal de vrouw geen pijn meer hebben 
omdat ze kinderloos is, en ze zal in complete gelukzaligheid leven, zelfs 
zonder kinderen. Haar wens voor een kind zal niet verdwijnen, maar de pijn 
die het verlangen naar een kind veroorzaakt, zal voorgoed verdwijnen. Er zal 
geen gevoel van hunkering zijn. Je moet weten dat naar iets hunkeren, altijd 
pijn veroorzaakt.  
 
Wat is hunkeren? 
 
Het is nuttig voor ons om te weten wat hunkeren is. Wanneer we naar iets 
hunkeren, kunnen we het niet los laten. Je bent er door bezeten. Je bent niet 
bezeten door een voorwerp, of een relatie, maar je bent zo bezeten door een 
verlangen, dat je dit verlangen niet wil los laten, tegen welke prijs dan ook. Zo 
ben je gehecht aan dat verlangen. Je moet goed begrijpen dat verlangens 
kunnen en moeten bestaan, maar dat er geen noodzaak is om te hunkeren. 
Verlangens zijn niet schadelijk, maar ergens naar hunkeren is erg schadelijk. 
Verlangens bezorgen je geen pijn, het is een verlangen waaraan hunkeren 
gekoppeld is, dat pijn veroorzaakt. Toen Boeddha sprak over de pijn die 
verlangens veroorzaken, had hij het over verlangens die in hunkeren 
overgaan. Ieder verlangen zonder hunkeren is prima, en zal je niet schaden, 
maar je zelfs helpen.    
 
Als je hunkert, dan zit je zo vast aan een bepaald verlangen, dat je andere 
dingen die aan je gegeven worden niet kunt accepteren. Je bent stekeblind 
voor de vele andere goede dingen die in je leven gebeuren, en je bent slechts 
op één ding gericht; “Dat ene verlangen dat nog niet is vervuld”. Wanneer je 
een glas water in je handen houdt, dan zie je alleen het lege gedeelte van het 
glas, en niet het water wat aanwezig is. Je geniet niet van het water dat aan je 
gegeven is, en je denkt alleen aan wat je onthouden is.  
 
 Illusies over loslaten. 



Velen van jullie denken dat “Loslaten” betekent; “Het laten varen van een 
verlangen”. Bij het loslaten geven we het verlangen niet op, maar we laten het 
hunkeren los dat aan het verlangen is gekoppeld. Bhagavan zegt nooit dat we 
verlangens moeten loslaten. Als dat zo zou zijn, waarom staat Hij dan klaar 
om ze te vervullen? Hij maakt zich niet druk om verlangens, hij kan ze altijd 
vervullen. Je kunt zoveel verlangens met je meedragen als je wilt, alles zal 
door Bhagavan worden vervuld. Hij heeft het vermogen om dat te doen. Door 
de koppeling van hunkering aan een verlangen denken we dat Bhagavan 
onze verlangens niet wil vervullen, dat Hij niet in staat is om ze te vervullen. 
We hebben allerlei twijfels ten opzicht van onszelf, en ook ten aanzien van 
God.   
. 
Waarom wijzen we “Loslaten” af? 
 
Zelfs in een toestand van “Loslaten” kun je verlangens hebben, In een 
toestand van “Loslaten” zal er geen hunkeren meer zijn, maar het verlangen 
is er wel. Wanneer het hunkeren verdwijnt, ben je niet meer geïnteresseerd in 
een situatie dat het verlangen wel of niet verdwenen zal zijn.  
 
Maar op dat moment kan de angst toeslaan om het verlangen te verliezen. 
Angst is de basis van alles. Als we denken dat we het verlangen los moeten 
laten, dan zijn we bang voor het “Loslaten”. We zijn bang dat het verlangen 
niet vervuld zal worden. Daarom houden we aan het verlangen vast door 
middel van hunkeren.  
 
Wat ik wil zeggen is; “We moeten bereid zijn om verlangens los te laten”. Het 
doet er niet toe als we daar niet toe in staat zijn. In feite hoeven we niet bang 
te zijn om een verlangen los te laten omdat, en dat is mijn ervaring, wanneer 
ik bereid ben een verlangen los te laten, Bhagavan het zal vervullen zonder 
dat ik er om vraag. Zo groot is zijn liefde voor ons. Dat is een aspect van 
Bhagavan dat tranen in mijn ogen doet opwellen.  
 
Ongelukkigerwijs is het zo; dat we niet meer weten dat; wanneer we niet meer 
hunkeren en we een verlangen kunnen los laten, het verlangen gemakkelijk 
kan worden vervuld. Wanneer we NIET in een toestand van “Loslaten” 
verkeren, en we aan het hunkeren zijn, dat het moeilijk is voor Bhagavan, 
voor God, voor de Allerhoogste, voor het Hoger Bewustzijn, voor het 
Universum, voor de Kosmos, of hoe je het ook maar wilt noemen, om ons te 
geven wat we willen.  
 
Loslaten is een toestand waarin de geest kalm, ontvankelijk en flexibel is. De 
geest valt je niet lastig, of zadelt je niet met zorgen op. Ik wil deze toestand 
beschrijven zoals ik die ervaar als; “Een toestand van geen zorgen, hoe dan 
ook”. Wanneer de geest stilte ervaart, dan ben je in staat om positieve 
gedachten, en positieve gevoelens op te nemen. Je zult ook veel genade 
ontvangen.  
 
Dat is de reden waarom Sri Amma en Sri Bhagavan ervoor kiezen om 
“Loslaten” nog vóór welke oplossing dan ook te geven. Daarom zeggen ze dat 
ze antwoord zullen geven op onze gebeden in het hier en nu. Zodra we 



bidden, zegenen ze ons met “Loslaten” in het hier en nu. Maar als we 
weigeren om “Loslaten” te accepteren als een antwoord op onze gebeden, 
dan hebben we het gevoel dat onze gebeden niet zijn verhoord, of dat 
Bhagavan ons helemaal niet zijn zegen schenkt. 
      
Mijn ervaring is dat Amma en Bhagavan mij de laatste 15 jaar geen enkele 
keer hun zegen hebben onthouden. Het gaat erom dat we oog moeten 
hebben voor de genade die komt in de vorm van “Loslaten”, en dat we daar 
dankbaar voor moeten zijn. We twijfelen aan het principe van “Hier en nu” 
omdat we niet in staat zijn de toestand van “Loslaten” te ervaren, die naar ons 
toekomt enkele seconden nadat we ons gebed beëindigd hebben.  
 
Het is erg gemakkelijk om “Loslaten” als genade te verkrijgen. Je moet alleen 
begrijpen wat “Loslaten” is, en erom bidden. Herken het, wees er dankbaar 
voor, en spreek je dank uit. Je weet dat; naarmate je Bhagavan meer 
bedankt, Hij je meer geeft. Spoedig kom je in een toestand van “Loslaten”, die 
niet anders is dan een toestand van gelukzaligheid.  
 
Ik herinner je nog maar eens aan wat Bhagavan zegt; “Ik ben actief wanneer 
jij niet actief bent, en ik ben niet actief wanneer jij actief bent. Hier betekent: 
“Niet actief zijn” je innerlijke rust bewaren. Deze vorm van “Niet actief zijn” 
heeft niets te maken met activiteiten in de uiterlijke wereld. In de uiterlijke 
wereld moet je doen wat gedaan moet worden. Maar van binnen, in de geest, 
moet je in rust zijn. 
 
Dat was wat Ramana Maharshi bedoelde met “Summa Kada” (wees rustig), 
maar je kunt niet rustig zijn wanneer je ergens moeite voor doet. Je kunt 
alleen maar zien dat de geest in je zo actief is, dat het nooit stil zal zijn in jou. 
Je kunt alleen maar getuige zijn van DE STILTE DIE ER NIET IS.   
 
Nadat je in de gaten hebt dat de geest niet stil is, dan kun je tot God, tot je 
Guru, tot Sri Bhagavan bidden, en vragen om de genade van de toestand van 
“Loslaten”, die in feite de geest tot rust brengt.   
 
Wees op je hoede wanneer de geest je influistert dat “Loslaten tot een 
oplossing leidt, en dat je “Loslaten” moet zoeken en erom moet vragen”. 
Helaas, dat is een subtiele truc van de geest die aan het proces van 
“Hunkeren” wil vasthouden, dat je pijn zal bezorgen.  
 
De geest overleeft en groeit in het proces van “Hunkeren”, en zal je nooit 
toestaan dit los te laten. Wees daarvoor op je hoede. Zoek “Loslaten” omwille 
van het “Loslaten” en niet als een middel dat de oplossing zal brengen. Stilte 
in de geest kan alleen door de Goddelijke Genade komen. Jij kunt het niet 
bewerkstelligen of het scheppen. Verlichting, ofwel Mukti, is een totale 
toestand van “Loslaten”, op alle gebieden van het leven.  
 
  
  
 
 



Het “superproces”, dat hieronder wordt aangehaald, is een speciaal en heel 
intensief proces dat drie dagen duurt. Het wordt aangeboden aan Indiërs. Aan 
mensen binnen de Oneness Gemeenschap die in het Westen, of op andere 
locaties, wonen, worden momenteel andere processen beschikbaar gesteld 
door de Oneness University, zoals bijvoorbeeld het Deepening Process. 
 
We hebben geen informatie over een selectieprocedure voor andere mensen 
dan de Indiers, die in de tempel zouden kunnen mediteren met  
AmmaBhagavan op de Mukta (Verlichting) dagen die hieronder worden 
aangehaald. Eventuele informatie hieromtrent zal waarschijnlijk worden 
meegedeeld via de Dasa’s die een bepaald land begeleiden. Met dank aan 
Manikanta ji voor het verzenden van deze toelichting. 
=========================================================== 
 
Bhagavan’s les over: Sevaks op 15-12-2011. 
 
(Sevaks zijn mensen die Seva (dienstbaarheid) willen verrichten.) 
 
 
Bhagavan's Aankondiging: 
 
Vanaf maart 2012, zal er elke maand een hele dag worden uitgetrokken om   
te zien of je een "Muktha" (Verlicht iemand) bent. De naam van die dag is 
"Mukthas Day". Op die dag kunnen degenen die zichzelf ervaren als “Verlicht” 
rustig de Oneness Tempel binnenlopen, alwaar we zullen controleren of je 
werkelijk Verlicht bent of niet. Als je voldoet aan de criteria, wordt je een van 
de 70.000 mensen. Wij zullen je, als we zien dat je een Muktha bent, voorzien 
van een unieke ID-kaart.. Alleen DIE mensen zullen in de tempel worden 
toegelaten op de Mukthas Dagen, en mogen mediteren in de lijfelijke 
aanwezigheid van Amma Bhagavan. 
 
Vraag: Moet ik het Superproces bijwonen als ik een van de 70.000 
mensen wil zijn? 
 
Bhagavan: Alleen degenen die aan het superproces zullen deelnemen 
worden geselecteerd uit de 70.000 mensen. (Zie de opmerking bovenaan). 
 
Vraag: Wat is het voordeel van Varadeeksha mala en Vidhya Homa? 
 
Bhagavan: Deze rituelen zijn ontworpen op een zodanige wijze dat ze in 
contact treden met je onbewuste geest, en blokkades en andere negatieve 
aspecten verwijderen. De onbewuste geest kan alleen maar deze specifieke 
taal begrijpen, en niets anders. 
 
Vraag: Hoe kan ik omgaan met relaties die niet bij me passen? Wat moet 
ik doen om een verandering in de andere persoon teweeg te brengen? 
 
Bhagavan: Vanaf de eerste dag hebben we je verteld; dat als een land moet 
worden getransformeerd, de individuen onafhankelijk van elkaar een 



verandering moeten ondergaan. Het is niet zo dat je moet wachten tot iemand 
anders een verandering ondergaat. Je moet beginnen bij jezelf. 
 
Als je wordt geconfronteerd met problemen die verband houden met relaties, 
dan moet je begrijpen dat er iets mis is met jou, en niet met de ander. Daarom 
moet je eerst naar binnen kijken, en een verandering ondergaan. Jij moet op 
de eerste plaats veranderen, en niet de ander. (Denk eraan dat jouw 
emotionele ladingen: situaties en mensen aantrekken). 
 
Vraag: Welke boodschap heeft U voor die Sevaks die van plan zijn 
overal Amma Bhagavan tempels te bouwen? Er zijn bepaalde gebieden 
waar Sevaks van plan zijn om dit te gaan doen. Geef hen alstublieft Uw 
zegen Bhagavan. 
 
Bhagavan: Bouw die tempels in je hart. Verspil geen geld aan de bouw van 
tempels in de uiterlijke wereld. Als je dat wilt, dan kun je beter Seva samithis 
oprichten. (Plaatsen waar Seva verricht wordt, bijvoorbeeld door zieken 
hulp aan te bieden) Op die manier kun je mensen helpen. 
 
Vraag:  Zullen nadat ik een Muktha (een Verlicht mens) ben geworden, al 
mijn wensen worden vervuld? 
 
Bhagavan: Als je eenmaal een Muktha bent geworden is er geen plaats voor 
deze vraag, omdat al je wensen automatisch vervuld zullen worden. 
 
Vraag: Wat moet ik doen om een sterke Antharyamin (Goddelijke 
Inwonende) te verkrijgen? 
 
Bhagavan: Allereerst moet je bij jezelf de gewoonte versterken om al je 
inzichten, wonderen, mystieke ervaringen enz. op te schrijven in een apart 
notitieboekje met als naam “Mijn persoonlijke ervaringen”. Je moet twee 
kolommen gebruiken. In de eerste kolom moet je een gebed met jouw 
verzoek opschrijven, of datgene waaraan je behoefte hebt. Daar tegenover 
moet staan of dat gebed of verzoek is beantwoord of niet. Als het beantwoord 
is, schrijf dan erbij wanneer het werd beantwoord. Zo niet laat dan dat 
gedeelte leeg, en werk verder aan de programma’s die in je onderbewustzijn 
liggen opgeslagen. Je moet werken aan alle zeven niveaus van dat 
programma. 
 
Zoals ik al eerder zei wordt het hele menselijke leven beheerst door een 
programma dat in je onderbewustzijn ligt opgeslagen. Dit kan worden 
uitgesplitst in de volgende zeven stadia: 
 
1) Je vorige levens 
2)  Het karma van je voorouders. 
3)  De manier waarop je werd verwekt 
4)  Wat is er gebeurd in de schoot van de moeder. 
5) De manier waarop je werd geboren. (Een gemakkelijke of een moeilijke 
bevalling, dan wel een Keizersnede) 



6)  Ervaringen vanaf het moment van je geboorte tot en met de eerste 6,5 jaar 
van je leven. 
7) Gebeurtenissen, problemen, besluiten en ervaringen waarmee je werd   
geconfronteerd in latere stadia van je leven 
 
Werk op deze manier en noteer je ervaringen. Stap voor stap zul  je in jezelf 
dichter bij Amma Bhagavan komen, en binnen vier maanden zul je een heel 
sterke band met Amma Bhagavan ontwikkelen, en ze zullen in je verblijven 
als je Antharyamin. 
 
 
Vraag:  Wat moet ik doen als mijn gebed niet is verhoord? 
 
Bhagavan: Bid er verder niet meer om. Kijk in plaats daarvan waar je het 
schip inging. Op dat punt moet je de hulp gebruiken van de lessen die wij je 
gaven. 
 
Om je de dingen beter te laten begrijpen zal ik het uitleggen aan de hand van 
een voorbeeld: Stel dat je meteen duizend Euro nodig hebt, en je hebt een 
gebed tot Amma Bhagavan gericht om hen te vragen je dat geld te geven op 
een bepaalde datum  
 
Nu blijkt op die datum dat het gebed  niet beantwoord is. Wat moet je dan 
doen? 
 
Het antwoord is eenvoudig. Op de eerste plaats, omdat dit een financiële 
kwestie is, controleer de relatie met je vader. (Problemen met de vader 
hebben vaak een financieel probleem tot gevolg) Prik een datum in je 
notitieboekje, en werk aan de relatie met je vader. Als er geen verandering op 
die datum is; dan moet je een andere datum vastleggen en Amma Bhagavan 
vragen je te helpen om je vader te accepteren zoals hij is. Als er nog steeds 
geen verandering optreedt dan moet je bidden om Moksha (Verlichting) voor 
je voorouders, en een datum vastleggen. Als er nog steeds geen verandering 
is opgetreden, dan moet je nadenken over wat er gebeurd zou kunnen zijn, 
terwijl je in de buik van de moeder zat. Het zou kunnen zijn dat; terwijl jij in de 
baarmoeder zat, jouw vader of moeder met financiële problemen werden 
geconfronteerd. Dit zou kunnen zijn geregistreerd door je onbewuste geest 
als een levenservaring. Dus prik een datum, en kijk of er een verandering 
optreedt. Als niets heeft gewerkt dan moet het voor je duidelijk zijn dat je niet 
op de juiste manier hebt gebeden, en kan het zijn dat je duidelijker moet zijn 
in je gebed. 
 
 
 



Bhagavan les over; Karma 

Vraag: Zal karma tot een eind komen op enig moment in de 
tijd. Hebben verlichte mensen ook karma? 

Bhagavan: We spreken niet over zijn karma, of haar karma. Er bestaat al 
helemaal geen individueel karma. Er bestaat alleen maar menselijk karma. 
Ramana Mahashi had kanker. Ook Ramakrishna Paramahamsa had kanker. 
Anderen hadden andere problemen. Je kunt niet helemaal vrij van karma zijn, 
omdat het niet jouw karma is, en buiten dat; er is al helemaal geen IK of 
JOUW. Ik heb je al meermalen verteld dat het IK alleen maar een illusie is, 
het kan zomaar verdwijnen. Hoe zou er dus JOUW karma kunnen zijn? 
 
Heel dikwijls ervaren we dat we worden afgeleid door allerlei gedachten. Net 
zoals we zuurstof inademen, en koolzuur uitademen, zo ademen we 
gedachten in en ademen we gedachten uit. Er bestaat een gedachtesfeer, die 
de gedachten bevat van alle mensen die de laatste elfduizend jaar hebben 
geleefd. Al hun ervaringen, ideeën, inzichten enz. zijn daarin opgeslagen Dit 
wordt het menselijk karma genoemd. Dit menselijke karma stroomt door je 
heen. Als je bijvoorbeeld in Chennai leeft, een stad die behoorlijk vervuild is, 
dan ben je verplicht die vervuilde lucht in te ademen. Je kunt daaraan niet 
ontsnappen, of er vrij van worden. Op dezelfde wijze wordt je de hele tijd 
beïnvloed door het menselijk karma.  
 
Vraag: Kan de mens bevrijdt worden van al dat karma dat zich 
heeft verzameld gedurende deze duizenden jaren? 
 
Bhagavan: Ja, dat is mogelijk. Waar denk je dat deze gedachtesfeer ligt 
opgeslagen? Deze gedachten liggen opgeslagen in het magnetisch veld van 
de aarde. Wat er ook maar is gebeurd in de laatste elfduizend jaar, lig daar 
opgeslagen. Ik heb je verteld over de Schumann resonantie (een 
electromagnetische golf die resoneert tussen het aardoppervlakte en de 
ionosfeer). De frequentie was eerst 7,8 Hz (Hertz = trillingen per seconde), en 
is nu toegenomen tot 11 Hz. Als je deze verandering wiskundig doortrekt, dan 
bereikt ze in 2012 een frequentie van 13 Hz. Wanneer dit gebeurt dat wordt 
gedurende een periode van drie dagen het aardmagnetisch veld erg zwak en 
zal verdwijnen.   
 
We weten dat de aarde een roterende kern heeft die verantwoordelijk is voor 
het electromagnetische veld. De aarde zelf passeert de fotonengordel, 
waardoor de rotatie van de kern wordt vertraagd. De rotatie van de kern wordt 
dus vertraagd, en zal vermoedelijk tot stilstand komen wanneer de 
Schumannresonantie de frequentie van13 Hz heeft bereikt. Dan zal de rotatie 
van de kern opnieuw in beweging komen, maar dan in de omgekeerde 
richting draaien.  
 
Is dat al eerder gebeurd? Ja hoor, we hebben heel veel fossiele aanwijzingen 
die aangeven dat dit om de elfduizend jaar gebeurt. Bovendien spreken bijna 



alle oude geschriften  in de wereld, geschriften uit India, uit Tibet, uit Zuid-
Amerika en centraal Amerika over dit verschijnsel.  
 
Veronderstel dat je een programma hebt aangebracht in je computer, en op 
dat moment valt de elektriciteit uit. Het hele programma wordt dan gewist. 
Daarom heb je een ononderbroken elektrische stroom nodig. Op een 
vergelijkbare wijze is er een soort stroomonderbreking wanneer de Schumann 
resonantie een frequentie van 13 Hz bereikt. Het magnetische veld van de 
aarde is dan verdwenen, en ook de gedachtesfeer die daarin ligt opgeslagen 
is verdwenen. Daardoor gaat alle informatie van de laatste elfduizend jaar, die 
daarin ligt opgeslagen, verloren. Wanneer dat gebeurt dan wordt de mensheid 
bevrijdt van zijn karma.  
 
Dit alles is in het verleden al vele malen gebeurd, en er zijn vele geschriften 
die daar over spreken. Maar op dit moment, zelfs al ben je verlicht, ben je niet 
bevrijdt van karma. Zelfs Ramana Mahashi moest dezelfde lucht inademen. 
Het enige verschil is dat Ramana Mahashi geen psychisch lijden kende, 
omdat zijn IK verdwenen was.  
 
Om het karma volledig te laten oplossen, en om te voorkomen dat het 
terugkeert, zijn minimaal 70 000 mensen nodig die in 2012 verlicht zijn. Alleen 
dan zal er een nieuwe wereld ontstaan. Dat is de reden waarom jullie je 
allemaal moeten voorbereiden op “Mukthi” (dat is bevrijding of verlichting) en 
wel zo gauw als mogelijk is. Het is van grote belang.  
 
  

 
 
 
De Ontwaakte heeft geen vaste plannen en geen doelen. – De Ontwaakte 
accepteert zichzelf, en de wereld accepteert de Ontwaakte. – De 
Ontwaakte kent zichzelf, vandaar dat hij over wijsheid beschikt. – De 
Ontwaakte kent geen conflicten in zichzelf, en beschikt daardoor over 
ware kracht. – De Ontwaakte omhelst de dood, omdat er geen dood 
bestaat voor een Ontwaakte.  
 



De basisoorzaak van alle lijden 
 
Door Sri Amma en Bhagavan op dinsdag 12 april 2011 om 17:33 
 
De oorzaak van alle lijden is het gevoel van een afgescheiden bestaan. We hebben 
een bewustzijn dat verdeeldheid zaait. Dat dingen waarneemt als “Ik” en “Niet ik”, het 
“Mijne” en het “Niet mijne”, als mijn volk en dat van jou, als mijn land en de jouwe. Als 
we alle dingen onderverdeeld hebben, voelen we ons bedreigd door de ander, een 
angst op zijn beurt de kweekvijver is voor oorlog, conflicten en andere vormen van 
geweld. 
 
Is er dan geen bevrijding mogelijk? Moeten we als een stelletje pessimistische 
filosofen blijven of als apathische toeschouwers die klagen over ons collectieve lot? 
Dat is niet nodig. 
 
 Als ras staan we op de rand van een kolossale overgang van afscheiding naar 
Eenheid. We zullen ontwaken vanuit de duisternis in het licht, van onwaarheid naar 
waarheid. We zullen de eenheid van alle levende dingen waarmaken. 
 
Hoewel ieder van ons een verschillend leven kan leiden, ver weg van elkaar in tijd en 
in ruimte, we zijn biologisch, emotioneel en spiritueel gezien EEN. 
 
 Er is maar één lichaam. Wat er gebeurt met de dieren in de zeeën, gebeurt met ons 
mannen en vrouwen. Wat er gebeurt met de bossen gebeurt er met ons lichaam, 
omdat ons lichaam evenals de bomen is gemaakt van dezelfde aarde. Zijn onze 
lichamen niet bewegende kleipoppetjes begiftigd met intelligentie? 
 
Een zorgvuldige inspanning om de aarde te genezen zou zich vertalen in de ultieme 
genezing van ons eigen lichaam. 
 
 Er is slechts één geest. Dat is de geest die door onze voorvaders heeft gestroomd, 
en op zijn beurt zal blijven leven in onze kinderen en hun nageslacht. De collectieve 
kwelling van angst, die geleden wordt door onze eigen broeders in een bepaald deel 
van de wereld, zal zich manifesteren als slapende of wakende nachtmerries in 
iemand die op een andere plaats in de wereld leeft. Onze genoegens en pijnen zijn 
eindeloos met elkaar verbonden. Wij zijn één en kunnen niet verder blijven leven in 
de illusie van afscheiding. 
 
Er is maar één bewustzijn. We leven in een holografisch universum. Ieder individu 
dat Ontwaakt in Eenheid zal automatische invloed hebben op een paar duizend 
andere mensen, en hij of zij zal ze in de richting duwen naar de enige gezonde 
alternatieve manier van het ervaren van de werkelijkheid. 
 
Als we onze ervaring van de werkelijkheid hebben veranderd zullen we nieuwe 
manieren van leven en van liefhebben ontdekken. We zullen een betere planeet voor 
het heden en voor de toekomst scheppen. Dat is waar we gezamenlijke naar toe 
gaan. 
 
Sri Bhagavan  
  



Vragen aan Bhagavan over: Ontwaken 

Vraag: Bhagavan: U leert ons; “De Ontwaakte doet niets, maar laat niets 
ongedaan, omdat alle dingen steeds om en door de Ontwaakte 
gebeuren, waarbij alles automatisch verloopt”. Mijn vraag is dan “Heeft 
een Ontwaakte dan nog verlangens om materiële doelen te bereiken, 
bijvoorbeeld om rijk te worden, een bedrijf te leiden, een competitie aan 
te gaan, enz?”   

Bhagavan: Veronderstel dat je op de rijksweg met hoge snelheid in je auto 
rijdt. Plotseling zie je een langzaam rijdende vrachtauto voor je, en gelijk trap 
je op de rem. 

Wie trapt er dan op de rem? Het was niet het “IK” dat op de rem trapte. Het 
was het onbewuste deel van je geest dat de rem in werking stelde. 

De onbewuste geest is twee miljoen keer krachtiger dan het bewuste deel van 
de geest, en de meeste tijd is dat onbewuste deel in je werkzaam. Maar het 
bewuste deel van de geest denkt dat het zelf alle dingen doet. De Niet – 
Ontwaakte mens trekt alles naar zich toe, wat de onbewuste geest voor hem 
regelt.  

De Ontwaakte mens is zich volledig bewust dat het de onbewuste geest is die 
meestal het werk doet. De Ontwaakte mens is constant getuige van de 
werking van de onbewuste geest. Dat is de reden dat hij niets doet, terwijl alle 
dingen hun gang gaan.  

Je moet je dan ook niet voorstellen dat een Ontwaakt iemand is die niets 
doet. In feite doet een Ontwaakt iemand heel veel dingen, maar waar het om 
gaat is dat hij of zij het gevoel heeft, dat hij of zij niets doet, net zoals jij dat 
gevoel hebt wanneer je remt in een noodsituatie. Op zo’n moment weet je dat 
“JIJ” niets doet. 

Een Ontwaakt iemand doet alle dingen die een Niet–Ontwaakt iemand ook 
doet. Hij of zij kan geld verdienen, rijk worden, een gezin hebben, enz. Een 
Ontwaakt iemand kan alles hebben en doen, maar hij of zij zal het gevoel 
hebben dat hij of zij slechts de getuige van dit alles is 

Vraag: Wat gebeurt er met onze emoties wanneer we Ontwaakt zijn? 
Zullen we dan nog steeds woede, angst, twijfels etc. ervaren?. 

Bhagavan: Wanneer je Ontwaakt bent zullen je emoties nog steeds bestaan, 
maar het zijn niet meer JOUW emoties. Je zult niet meer zeggen; “Dit is MIJN 
angst”, of “Dit is MIJN woede”. Je zult alleen maar zeggen; “Er is angst, er is 
woede”. Het gevoel dat je de eigenaar van de emotie bent is verdwenen. 

Vraag: Bij het nastreven van Ontwaken, kunnen we dan nog onze 
verlangens in de wereld van alle dag nastreven, zoals rijkdom en 
succes, of moeten we alles opgeven en ons alleen maar richten op 
spiritualiteit?  



Bhagavan: Er bestaat op geen enkele wijze een conflict tussen wat we 
spiritualiteit noemen en de materiële wereld. Je kunt in spiritueel opzicht 
groeien en je met materiële zaken bezig houden. Wat erg belangrijk is, is dat 
je je heel bewust bent van wat je aan het doen bent. “Bewustzijn” is het 
sleutelwoord. 

Vraag: Een vraag met betrekking tot het onderricht: Iemand die 
Ontwaakt is probeert de wereld niet te veranderen. De wereld is perfect 
en Heilig voor de Ontwaakte. Bhagavan, betekent dat, dat de Ontwaakte 
geen prikkel in zich voelt om ook maar iets te veranderen? Als dat zo 
zou zijn, hoe kan er dan nog enige technologische vooruitgang worden 
geboekt in het “Gouden Tijdperk”. Zal dan alles tot stilstand komen?        

Bhagavan: De onbewuste geest, waarover ik eerder sprak, zal daarbij 
betrokken zijn, en veranderingen tot stand brengen. Wetenschappelijke en 
technische vooruitgang; alles zal doorgaan op de gebruikelijke wijze, maar de 
dingen zullen zeer veel sneller plaats vinden. Het enige is; dat jij erbij staat als 
een toeschouwer, als een getuige. 

  

 



Bhagavan over “Hoe te bidden om genade te verkrijgen. 

Van: Anuradha Chandrashekar   

Datum: 5 mei 2011.     

Vraag: Het lijkt erop dat; wanneer mensen proberen hun pijn te ervaren, ze 
alleen maar aan het analyseren zijn, en de pijn niet echt ervaren. Hoe kun je bij 
het probleem blijven, zonder het te analyseren? Wat moeten we doen om uit 
de geest te stappen, en dieper in het hart te duiken.  

Bhagavan: Ja zie je, het probleem met de mensheid is, en vooral met de mensen in 
de moderne beschaving, dat zij ermee zijn gestopt om dingen te ervaren. We 
ervaren bijna niets meer, laat staan lijden. Niets wordt nog ervaren. Wanneer je een 
glas water drinkt, dan ervaar je dat niet. De geest werkt steeds maar door. Je denkt 
aan wat er gisteren is gebeurd, en aan wat er morgen staat te gebeuren. Je maakt je 
zorgen over iets, of je geniet van iets, maar je ervaart niet het drinken van dat glas 
water. Terwijl je eet, ervaar je niet wat je eet. Wanneer je je tanden poetst, ervaar je 
niet wat er gaande is. Op ieder niveau van bestaan ben je gestopt met het ervaren 
van de werkelijkheid. Wat we moeten doen is; weer beginnen met hele 
fundamentele dingen, zoals elke dag een tijdje ergens zitten, en kijken hoe het 
lichaam adem haalt. Dat is een prachtig ervaring. Je moet kijken hoe het lichaam 
ademt. Je moet gaan wandelen. Wees je intens bewust van je wandelen. Zie alles 
wat het lichaam doet, en vervolgens wat je voeten doen. Begin met uiterlijke en 
fysieke dingen. Dit moet je ongeveer 21 dagen doen. 

Dan moet je je aandacht langzaam verplaatsen naar je innerlijke wereld. Daar moet 
je op de eerste plaats proberen te zien wat er werkelijk gaande is. Zie; dat wat je 
een probleem noemt, alleen maar een gemaakt probleem is. Het echte probleem zit 
diep van binnen, en dat weiger je te zien. Maar als je tot innerlijke integriteit komt, 
dan zul je zien wat er gaande is. Je zult een vreemde wereld in jezelf ontdekken. Het 
is een ontstellend verschrikkelijke wereld. Het vereist veel moed om te zien wie je 
werkelijk bent, en dat niet te veroordelen, dat niet te beoordelen, en er geen uitleg 
aan te geven 

 Als je dat doet dan zal, wanneer de pijn opkomt, je in staat zijn om die pijn te 
ervaren, en het vreemde is, dat als je het werkelijk ervaart, de geest zal proberen te 
ontsnappen. Hij zal proberen te veroordelen, hij zal proberen te oordelen, hij zal 
proberen een uitleg te geven, hij zal achter een of ander pleziertje aanlopen, of hij 
zal plotseling op een of andere gedachte overspringen. Hij zal proberen om aan je te 
ontsnappen. Als je kijkt hoe de geest ontsnapt naar eerdere gewoontes, en als je 
ziet dat de geest niet aan het ervaren is, dan zul je plotseling ontdekken dat je iets 
aan het ervaren bent. En in een flits zul je zien dat dit zich omzet in vreugde. Er is 
dan iets heel bijzonders aan het gebeuren. Het lijkt moeilijk, maar het is echt niet 
moeilijk. 
  
Als je begint met fysieke ervaringen, en dan met innerlijke integriteit, dan wordt het 
vrij gemakkelijk. Duizenden mensen over de hele wereld hebben het gedaan, en ik 
zal jou een speciale zegen geven, waardoor het heel erg gemakkelijk voor je wordt.   



Bhagavan's verjaardagsboodschap van 7 maart, 2010 
 
Iedere zevende maart wordt de stroom opgevoerd, en op deze zevende maart 
speciaal omdat we steeds dichter bij 2012 komen, en dat betekent dat 
morgen de energie enorm zal worden opgevoerd.  
 
Je zult dat op een heel dramatische wijze zien in de manier waarop wonderen 
zullen gebeuren, en op de manier waarop mensen van hun problemen 
worden verlost, Ook zal er is een verandering van waarneming optreden. Je 
zult zien dat dit heel dramatische vormen zal aannemen.  
 
Maar vanaf 18 maart zal het nog krachtiger worden; en na ongeveer 11 dagen 
wordt het wel heel krachtig. Als je gevoelig bent zul je in staat zijn om het te 
zien.  
 
Nu hoe gebruik te maken van deze verbeterde kracht te maken, Ik heb vaak 
gezegd dat het leven bestaat uit relaties, Je zou in het vervolg het volgende 
kunnen doen. Laten we zeggen dat je een gezin hebt. Je zou je vrouw of man 
volledig kunnen accepteren zoals hij of zij is, volledig en helemaal zonder te 
oordelen, zonder te proberen de ander te veranderen, zonder te proberen de 
ander met behulp van psychologie en al dat soort dingen te begrijpen, 
gewoon de persoon accepteren zoals hij of zij is.  
 
Als je vandaag of morgen daarmee zou beginnen, en dit gedurende ongeveer 
een maand of zo zou toepassen, zo nu en dan zul je een uitglijder maken, 
dan zul je je ervan bewust worden en de aandacht op jezelf vestigen en tegen 
jezelf zeggen; “oh mijn lieve God, ik heb weer geoordeeld” en probeer dan te 
begrijpen wat er is gebeurd.  
 
En dan ga je op dezelfde voet verder. Veronderstel dat je niet getrouwd bent, 
dan kan het gebeuren met je ouders, en als je ouders er niet meer zijn, dan 
kan het met een vriend gebeuren die soms tegen je in gaat. Soms zou je 
willen dat hij of zij anders was of iets dergelijks.  
 
Je moet dat niet doen met iemand die jonger is dan jij. Tussen man en vrouw 
of broer en zus is dat oké, maar doe dat niet met kleine kinderen.  
 
Als je begint met dat te beoefenen, dan zul je binnen een maand uitstekende 
resultaten boeken. Het een heel verhaal om te zien welke veranderingen zich 
in je hebben voorgedaan als gevolg van de enorm opgevoerde genade. Je 
kunt zelfs dicht bij Ontwaken komen.  
 
Dat is dus de boodschap voor dit jaar, Nu gaan we 5 minuten mediteren, nu 
kun je daarmee beginnen. Je kunt een Sankalpa, een sterke intentie nemen, 
bijvoorbeeld dat je niet zult oordelen over je vrouw of man, over je moeder of 
vader of over je broer of zus of over een goede vriend, als dat zou kunnen 
gebeuren. Als we elkaar de volgende keer weer ontmoeten, dan moet je in 
staat zijn om mij zeer goede resultaten te melden. En nu dan zullen we 5 
minuten mediteren.  
 



Vragen aan en antwoorden van Sri Bhagavan. 
Transcriptie: Chaturika Prakash  
  
   
Vraag: Waarom is het zo moeilijk om de relaties met je eigen familie te 
harmoniseren. Heeft dat te maken met karma? Kunt U ons iets vertellen 
over familiekarma en over collectief karma, en hoe we daar mee om 
kunnen gaan? 
 
Bhagavan: Problemen met betrekking tot relaties moeten op drie niveaus 
worden aangepakt. Op de eerste plaats kun je van het onderricht gebruik 
maken. Heel vaak hebben we een slechte relatie doordat we op de verkeerde 
manier geprogrammeerd zijn, en dat we bepaalde inzichten ontberen. In dat 
geval kan het onderricht je helpen.   
  
Het onderricht zegt bijvoorbeeld; wanneer je een goede relatie wilt hebben, 
begin dan bij jezelf, en niet bij de ander. Kijk hoe je in elkaar zit, accepteer 
jezelf zoals je bent, en houd van jezelf zoals je bent. Als dat gebeurt, dan zal 
op een natuurlijke wijze de ander jou zien zoals je bent, zal je accepteren 
zoals je bent, en van je houden zoals je bent.  
.  
Ik zal je een voorbeeld geven met betrekking tot dit alles. Een tijdje geleden 
kwam er een echtpaar bij ons op bezoek, dat een heel slechte relatie met 
elkaar had. De vrouw zei; “Mijn man is een dronkaard, en ik kan niet met hem 
leven”, en de man zei; “Ze is een flirt, en ik kan niet met haar leven”. Dat was 
hun probleem. We vertelden hen; “We richten onze aandacht niet op de 
ander, maar we richten de aandacht op jezelf”.  
 
We richtten onze aandacht op de flirtende vrouw en zeiden: We gaan je 
dronken man niet veranderen, maar we gaan jou veranderen. Wat je moet 
doen is kijken naar jezelf, kijk naar jezelf waarom je een flirt bent. Je moet dat 
zien. Als je het gezien hebt accepteer dan; “Ja, ik ben een flirt”. Accepteer 
het. Als je het geaccepteerd hebt, dan zul je van jezelf gaan houden. Ja ik 
ben een flirt, en dat is wat ik ben. Je zult van jezelf gaan houden.  
   
Toen dat heel natuurlijk gebeurde, we waren in feite met haar aan het werk, 
begon ze haar man te bekijken zoals hij is, waarom hij zich gedroeg zoals hij 
zich gedroeg. Ze accepteerde hem, en ze hield van hem zoals hij is. Ze 
verlangde niet van hem dat hij zijn drinken opgaf. Omdat zij zichzelf 
accepteerde, en van zichzelf hield, accepteerde zij haar man en hield van 
hem.  Dat gebeurde met haar.    
  
De dronkaard op zijn beurt keek rond in zichzelf en zag waarom hij dronk. Hij 
zag in dat hij een dronkaard was. Hij accepteerde dat, en hield van zichzelf. 
Op dat moment kon hij accepteren dat zijn vrouw een flirt was en accepteerde 
haar, en hield van haar.  
  
We veranderden de flirt niet in iemand anders, en ook veranderden we de 
dronkaard niet in iemand anders. Zij accepteerden zichzelf, met als gevolg dat 
zij de ander accepteerden. Maar na dit alles gebeurde er iets vreemds. Na dit 



alles was zij geen flirt meer, en hij geen dronkaard. Ons doel was alleen maar 
om ze te helpen zichzelf te accepteren, en van zichzelf te houden. Onderricht 
kan op deze wijze behulpzaam zijn.  
   
Iets anders is dat we in relaties bepaalde beelden opbouwen. Veronderstel 
dat je gaat trouwen. Jij vormt een beeld omtrent je vrouw, en je vrouw omtrent 
haar man. Dat kan gebeuren tussen twee mensen. Daarna gaan de twee 
beelden een relatie met elkaar aan, en je houdt op met de persoon in de 
ander te ervaren. Ook dan is de relatie ten dode gedoemd.  
 
Op veel manieren kan het onderricht je helpen, maar dat is alleen nog maar 
het eerste niveau. Soms is het zo dat wat je ook doet, de geest vast komt te 
zitten. Hij speelt de oude cd keer op keer af. Twintig jaar lang speelt hij 
hetzelfde liedje af, zonder enige verandering. Dat vernietigt ook relaties.    
  
Je kunt tegen de ander zeggen; “Tien jaar geleden heb je dit gedaan, en 
twintig jaar geleden dat”. De opname draait door en door. Om dit te stoppen 
moet je een krachtige Diksha ontvangen, die de geest naar een andere 
dimensie kan leiden Hier betrekken we dus Diksha in het spel en dat zal je 
helpen.  
  
Zelfs dat zal niet altijd werken, en in dat geval moeten we in het karma 
duiken. Karma betekent wat er op het moment van de conceptie plaats vond, 
wat waren de gedachten van je moeder toen ze jou in haar baarmoeder 
droeg. Wat gebeurde er in de baarmoeder, en op welke wijze werd je 
geboren. De eerst zes uur na je geboorte zijn belangrijk, en soms moet je 
teruggaan naar voorgaande levens. Op dat niveau kunnen we ieder probleem 
oplossen.  
  
Dus eerst moet je bij het onderricht beginnen. Dan probeer je Diksha uit. Als 
het onderricht het probleem oplost, dan is dat prima. Zo niet; dan gebruiken 
we Diksha. Als dat niet werkt dan gaan we het karma onderzoeken. Alles wat 
je in dat geval moet doen is je ontspannen, gaan naar een hypnagogische 
toestand, een toestand tussen waken en slapen, we gaan naar die toestand. 
Neem een Diksha van de Sri Murthi en zeg; “Amma/Bhagavan laat me 
alstublieft zien waar het probleem zit”.   
 
 Wij zullen de tape terugspoelen, en we zullen je precies laten zien waar het 
fout ging. We zullen het probleem aanwijzen (dat wil zeggen; jouw karma) en 
dan zullen wij het terugdraaien. Wanneer we het hebben teruggedraaid, 
begint alles binnen 24 uur een andere wending te krijgen. 
  
Dat is de manier waarop we met het probleem van relaties moeten omgaan. 
Je moet stap voor stap vooruitgang boeken. 
   
Vraag: Bhagavan wat moeten we doen om in ons leven voortdurend en 
onmiddellijk genade te ontvangen  
 
Bhagavan: De snelheid waarmee je verlangens worden vervuld, berust op de 
relatie met je ouders, of zij nog in leven zijn of niet. De volgende relatie die 



van invloed is, is de relatie met je man of vrouw. Als je relaties harmonieus 
zijn is het ontvangen van genade heel gemakkelijk.   
 
Daarom geven we zoveel aandacht aan het harmoniseren van je relaties. De 
volgende factor is je karma. Een financieel probleem kan bijvoorbeeld leiden 
tot een ziekte als gevolg van karma. In zo’n geval moet je je bedenken dat het 
gevaar bestaat dat een gebed niet onmiddellijk verhoord wordt.    
 
Een andere factor die in ogenschouw moet worden genomen zijn je behoeftes 
en de dingen die noodzakelijk zijn. Veronderstel dat je een auto wilt hebben, 
omdat zonder zo’n ding je erg beperkt bent. Dan zal de genade zeker naar je 
toe komen. Maar veronderstel dat je gebed ontstaat door vergelijking, door 
een gevoel van miskenning of hebzucht, dan wordt het zeker niet verhoord.  
 
Om een voortdurende stroom van genade te ontvangen moet je weten op 
welke wijze je moet bidden. Er zijn zekere voorwaarden waaraan je moet 
voldoen om je gebed krachtig te maken.  
 
1. Je moet in je gebed authentiek zijn. 
 
2. Je gebed moet uit je hart komen. 
 
3. Je moet een band met jouw God hebben. 
 
4. Je moet je aandacht richten op de oplossing, en niet op het probleem. 
 
5. Je moet dankbaarheid uiten, alsof je de genade al ontvangen hebt.  
 
Op het moment dat je dat doet, zul je een overvloed aan genade van jouw 
God ontvangen. Als je weet hoe je moet bidden, dan ben ik er zeker van dat 
God je als zijn vriend zal beschouwen.  
 
Vraag: Lieve Bhagavan, kunt U ons alstublieft uileggen waarom 
“Ontwaken” mensen niet onverantwoordelijk maakt. Dit zou je kunnen 
afleiden uit het wekelijkse onderricht van deze week, dat zegt: De 
Ontwaakte bereikt niets, omdat er niets valt te bereiken. Een ontwaakt 
begrijpt niets, omdat er niets valt te begrijpen. Een ontwaakte weet niets, 
omdat er niets valt te weten. Maar Ontwaken leidt mensen naar het op 
zich nemen van de verantwoordelijkheid voor hun leven. Hoe kan dit 
worden begrepen met betrekking tot een directeur van een grote 
onderneming? Ik begrijp dat; zolang dit niet wordt ervaren, het niet 
begrepen kan worden, maar hoe kun je uitleggen dat iemand die 
Ontwaakt is er geen potje van maakt, en dat hij manager kan blijven van 
een grote onderneming? Dank U wel Bhagavan, ik houd van U.  
 
Bhagavan; Iemand die ontwaakt is voelt zich op een natuurlijke wijze zo 
verantwoordelijk en bezorgd als maar zijn kan. Het gevoel van 
verantwoordelijkheid en van zorg dragen zijn voor hem geen concepten. Ze 
zijn voor hem of haar een natuurlijke toestand, zoals ademhalen voor een 
mens natuurlijk is. Het gevoel van verantwoordelijkheid en zorg dragen is een 



natuurlijke eigenschap van een Ontwaakt mens. Maar er is geen enkele vorm 
van moeite doen betrokken bij wat hij of zij doet.  
 
Sri Amma: Wanneer de tijd van verandering komt, dan zal de Presence 
(de Goddelijke aanwezige) de mensheid overspoelen  als een vloedgolf, 
en het bewustzijn veranderen. Maak je niet ongerust. Doe wat er van je 
verwacht wordt. Deel je wijsheid en de kracht van Diksha met anderen. 
Voor de rest zal worden gezorgd.  
 
Bhagavan: Er zit zo’n vreugde in het zien wat er van binnen gaande is. 
Dat is waar het in het leven om gaat. Zien wat er van binnen gaande is. 
Als je dat niet ziet dan heb je een saai gevoel over je. Dan vind je dat het 
leven zonder doel is en zonder betekenis. Daarom wil je zoveel mogelijk 
verschillende dingen hebben. Daarom komen er zoveel verlangens in je 
op. Maar als je eenmaal ziet wat er gaande is, dan is er zo’n vreugde in 
het leven, dat je niets anders meer wilt.    
. 
Voor alle authentieke mensen wordt gezorgd door het leven, ofwel door 
God. Als je authentiek bent, en je hebt geen eten, dan zal het eten naar 
je toe komen. Op de een of andere manier zal dat gebeuren. Op de een 
of andere wijze zal je geholpen worden. Niet authentieke mensen zullen 
in zo’n geval sterven. Je zult gaan waar je naar toe wilt gaan. Je leven 
zal wonderbaarlijk worden. Wanneer je niet authentiek bent dan zullen 
deze dingen in je leven niet gebeuren  
 
Maar nogmaals; probeer niet authentiek te zijn Je moet echt authentiek 
zijn, slechts dan zullen wonderen gebeuren. Alleen wanneer je uitgroeit 
tot een Groot Wezen, dan komen de zegeningen naar je toe. Alles wat je 
hebt gezegd zal waarheid worden. Hoe komt het dat mensen vastlopen? 
Dat komt omdat ze niet in de waarheid leven. Ze zijn niet authentiek, ze 
hebben nooit echt gezien wat er van binnen plaats vindt. Daarom 
hebben ze uiterlijke dingen nodig om zich te kunnen handhaven.  
 
Bhagavan: Zolang je de waarheid niet spreekt, kun je niet op grote 
schaal innerlijke integriteit ontwikkelen. Slechts wanneer je de waarheid 
gaat spreken, zul je echt weten wat er van binnen gaande is, anders niet. 
Je zult naar de diepte van dit alles afdalen. Dan gaat het wonder 
gebeuren. Het wonder zal je meenemen naar je wortels. Dan zul je zien 
dat alles leeg is, en daardoor wordt je vrij van alles.   
 
Het maakt niet uit wat er van binnen is. Kun je zien wat er is? Wat 
authenticiteit is? Zien wat er is? Innerlijke integriteit is zien wat er is. De 
waarheid spreken is; uitspreken wat je ziet. De waarheid wordt dan 
externe authenticiteit. Eerst zie je wat er is, en dan praat je er over, en 
wanneer je spreekt, dan zul je zien dat het effect onvoorstelbaar is. Je 
hebt niets meer nodig. Alles gebeurt daarna automatisch. Probeer het 
uit. Ieder ogenblik zal een vreugdevol moment in je leven zijn.  
 
 
Vraag: Lieve Bhagavan. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat al mijn 



materiële en psychologische problemen direct voortvloeien uit het niet 
accepteren van mijzelf. Wanneer ik een kanaal wil zijn dat Uw liefde naar 
andere mensen overbrengt, hoe kan ik er dan toe komen om mijzelf lief 
te hebben? 
 
Bhagavan: We hebben gezegd dat je in de uiterlijke wereld actief moet zijn, 
en in de innerlijke wereld passief. Wat er bij jou gaande is, is dat tot de 
ontdekking bent gekomen dat je jezelf niet kunt accepteren, dat je niet in staat 
bent om van jezelf te houden. Tot zover is alles oké. Het probleem is dat je 
probeert om jezelf te accepteren, en dat je probeert om van jezelf te houden. 
Dat komt omdat je je schuldig voelt ten aanzien van het feit dat je jezelf niet 
accepteert. Je voelt je schuldig ten aanzien van het feit dat je niet van jezelf 
houdt. Dat is niet wat we bij Oneness leren. Wat we bij Oneness leren is om 
te kijken. Kijk naar het feit dat je jezelf niet accepteert, en wees je daar intens 
bewust van. Wees je intens bewust dat je niet van jezelf houdt. Als je je 
schuldig voelt, en je probeert het te veranderen, dan zal er niets gebeuren.  
 
Waar het om gaat is: “Je eenvoudig ervan bewust zijn”. Je moet zelfs niet 
denken dat het slecht is. Als je op de volgende manier bezig bent en zegt: Oh 
het is heel slecht, ik accepteer mijzelf niet, en ik moet mijzelf accepteren, dat 
is geen gewaarzijn. Dat valt onder contemplatie. Gewaarzijn betekent alleen 
maar zien wat er gaande is. Wat er gaande is, is van geen belang, op geen 
enkele wijze.  
 
 
 



 

Webcast van Sri Bhagavan met China  
 
http://www.youtube.com/watch?v=QZDYahRdykQ&feature=digest_sun 
   
Vraag 1: Lieve Bhagavan, ik overdenk de wetmatigheden van uw 
wekelijkse les, van de dagelijkse les, en van alle lessen die ik heb 
ontvangen tijdens de verdieping van de trainerscursus. Kunt u ons meer 
vertellen over wat U bedoelt met: dat we moeten “Zien” om vrij te zijn? 
Wat is zien, en wat moeten we zien? 
 
Bhagavan: Veronderstel dat je in een donkere kamer zit met een slang erin, 
en je bent erg angstig, maar plotseling komt er iemand binnen en steekt het 
licht aan. Dan besef je dat er niet een slang in de kamer is, maar dat er alleen 
maar een stuk touw ligt. Op het moment dat je het touw ziet, is je angst 
verdwenen. Het oplossen van de angst vraagt geen tijd, geen inspanning, en 
geen energie. Je bent onmiddellijk vrij van angst. Dat is wat we bedoelen 
wanneer we zeggen: "Zien betekent vrij zijn." Op dezelfde manier, wat er ook 
in jezelf gebeurt, als je “Ziet” zul je onmiddellijk vrij zijn. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, mijn medestudenten en ik leven en werken 
volgens de lessen van Oneness. We willen leven in Eenheid, in het 
bijzonder willen we ervaren hoe dat is, maar we kunnen nog steeds niet 
helemaal begrijpen en ervaren wat leven in Eenheid betekent. Kunt u 
ons meer vertellen over hoe we dit kunnen bereiken, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Je kunt niet proberen om de werkelijkheid te ervaren zoals ze is. 
Wat je moet begrijpen is: er bestaat geen manier waarop je door eigen 
inspanning zou kunnen begrijpen en ervaren wat de werkelijkheid is. Als je je 
totaal hulpeloos voelt, dan kan wat wij noemen Kundalini opstijgen. Wanneer 
Kundalini opstijgt, dan ervaar je de werkelijkheid zoals die is, je kunt dat niet 
“Proberen te ervaren”. Het gebeurt op een natuurlijke wijze. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, nadat ik vanuit India in september in Shanghai 
terugkwam, ervoer ik gedurende drie dagen zo’n mooie toestand van 
Ontwaken. Ik was helemaal vol liefde. Ik dank u daarvoor. Maar daarna 
kan ik het in Shanghai niet langer uithouden. Ik ben op het ogenblik niet 
erg gezond. Zijn er ook andere deelnemers die zich onprettig voelen? Is 
dit een deel van het proces, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Dit is een onderdeel van het proces. Die bewustzijnstoestand zal 
terugkomen. Daarna maakt het niet uit waar je bent, die bewustzijnstoestand 
zal continu aanwezig zijn. . 
 
Vraag 4: Bhagavan, hoe maakt U het? Mijn vraag is: zoals U steeds weer  
zegt: zijn er in de hele wereld 70.000 mensen nodig die Ontwaakt zijn. 
Moet ik als Dikshagever er ervoor zorgen dat meer mensen Dikshagever 
worden, of moet ik meer mensen Diksha geven, of moet ikzelf eerst 
Ontwaken?  
 

http://www.youtube.com/watch?v=QZDYahRdykQ&feature=digest_sun


Bhagavan: In dit tijdsgewricht moet je alle drie de dingen doen. 
 
Vraag 5: Beste AmmaBhagavan, ik ben een student aan de Sengen High 
School. Hoe kunnen we intelligentie en wijsheid verkrijgen, zodat ik in 
staat ben om op een gemakkelijke wijze door mijn studie en examens 
heen te komen? Dan kan ik mijn dromen verwezenlijken. Dank U wel, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: We zijn allemaal opgezadeld met heel veel interne conflicten. 
Allereerst moet je je bewust worden dat deze interne conflicten bestaan. Dan 
moet je je bewust worden welke interne conflicten spelen. Naarmate je meer 
en meer bewust wordt van je interne conflicten, dan komt er een innerlijke 
acceptatie. Wanneer deze innerlijke aanvaarding plaats vindt, komt er een 
bloei naar wijsheid en intelligentie op gang. 
 
Vraag 6: Bhagavan, ik ben iemand die zich altijd houdt aan beloftes, en 
die een sterk verantwoordelijkheidgevoel heeft. Ik houd me dus met 
allerlei dingen bezig. Er is altijd een druk op mijn maag en ik kan me niet 
ontspannen. Wat doe ik verkeerd? Hoe kan ik mezelf veranderen zodat 
ik zowel verantwoordelijkheden op me kan nemen, maar er niet mee 
verknoopt ben.  Dat ik zowel met mijzelf alsook met andere mensen in 
tevredenheid kan leven? Alstublieft, leer mij me dat, Bhagavan. Dank U 
wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Je moet jezelf zijn, en niet proberen om iets te zijn wat je niet bent. 
Je moet beginnen waar je bent en niet waar je wilt zijn. 
 
Vraag 7: Bhagavan, in de materiële wereld waarin we leven, is onze 
liefde gekoppeld aan voorwaarden, en kunnen we onvoorwaardelijke 
liefde in onszelf niet bereiken. Zou het van invloed zijn op mijn proces 
van Ontwaken wanneer ik dit feit oprecht accepteer, of moet ik mezelf 
verplichten om lief te hebben zonder er iets voor terug te verlangen om 
aan de eisen voor Ontwaken te voldoen? Dank U, Bhagavan, voor het 
beantwoorden van deze vraag. 
 
Bhagavan: Wanneer je oprecht de feitelijk wereldse toestand aanvaardt, dan 
zul je een enorme spirituele vooruitgang boeken. 
 
Vraag 8: Bhagavan, moet ik eerst zelf Ontwaken en dan anderen helpen 
om te Ontwaken, of moet ik anderen helpen te Ontwaken, zodat ikzelf 
dan ook kan Ontwaken, of kunnen deze processen tegelijkertijd plaats 
vinden, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Je hoeft niet te wachten op jouw Ontwaken om anderen te helpen 
Ontwaken. Als je anderen helpt bij hun Ontwaken, zul je heel natuurlijk en 
gemakkelijk ook zelf Ontwaken 
 
Vraag 9: Beste Amma en Bhagavan, U heeft gezegd dat om te Ontwaken 
we de Genade van God nodig hebben. Ik woon zover van U vandaan en 
ik kan U niet persoonlijk ontmoeten. Kan ik dan nog steeds de Genade 



ontvangen om te Ontwaken? Ik hoop in het diepst van mijn hart dat dit 
op een dag zal plaatsvinden. Ik dank U van harte voor Uw meeleven en 
voor Uw Genade, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ik ben helemaal niet ver van jou vandaan. Ik verblijf binnen in je. 
 
Vraag 10: Bhagavan, voelt God pijn wanneer er een aardbeving plaats 
vindt  waarbij mensen sterven, waarbij dieren sterven, waarbij bomen 
verbranden, en bergen in stukken breken? 
 
Bhagavan: Ook God ervaart dan een groot lijden. 
 
Vraag 11: Bhagavan, kunt U iets meer vertellen over de speciale energie 
in 2012?  Wat betekent dat? Hoe kunnen we er beter gebruik van 
maken? 
 
Bhagavan: In 2012 zullen Diksha’s zo krachtig zijn, dat transformatie heel snel 
zal plaats vinden. 
 
Vraag 12: Heeft U een boodschap voor China, Bhagavan? Daar zijn veel 
vragen over, Bhagavan. 
 
Bhagavan: China gaat door een dramatisch proces van Ontwaken heen op 
alle gebieden van menselijke activiteit. Dit alles gebeurt zeer, zeer snel. 
 
Interviewer: Dank U, Bhagavan. Bhagavan, we willen graag met U 
mediteren, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ja. Ik houd van jullie allemaal. Alle Zegen voor jullie! Ontvang mijn 
Zegen zodat jullie allemaal spoedig zullen Ontwaken.  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



                
 

Live-Webcast-Darshan met Sri Bhagavan en Oostenrijk 
op zaterdag, 10 december 2011. 
 
 
Video link: http://www.youtube.com/watch?v=Q8yotEcgvk4 
 
 
Vraag 1: Wat zal er gebeuren na januari 2012 met de Oneness 
gemeenschap? 
 
Bhagavan: Al deze jaren hebben wij jullie voorbereid, en dit proces was 
bedoeld om aan jezelf te werken. Nu hebben we ... ……(niet te 
verstaan)…………….Jouw rol is om te ontvangen wat wij gaan geven. We 
hebben jullie bijvoorbeeld gevraagd om in jezelf te kijken, je bewust te worden 
van dit, en je bewust te worden van dat, blijf bij dit, en blijf bij dat. Al deze 
dingen hebben jullie geprobeerd tot aan de grens van het mogelijke. 
 
Vanaf 15 januari zal een nieuwe Diksha worden geïntroduceerd. De bedoeling 
is dat jullie die zullen ontvangen, en dat wij die aan jullie zullen geven. Dit zijn 
krachtige Diksha’s die jullie in Ontwaakte staten, of in een toestand van 
volledig ontwaken zullen brengen. Deze Diksha’s, om precies te zijn, zullen 
vanaf 29 januari worden gegeven. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, wat is de taak van de trainers en van de 
Dikshagevers in Oostenrijk, vooral in 2012 en daarna? 
 
Bhagavan: De taak van Oostenrijk is om te Ontwaken en hoewel dat nu in 
Oostenrijk langzaam verloopt, zal het spoedig met grote snelheid gebeuren. 
 
Lieve Bhagavan, de Oostenrijkers hebben de neiging om vaak te klagen 
en zijn gemakkelijk pessimistisch. Kunt U aan ons vertellen hoe we dit 
aspect kunnen veranderen om meer lichtheid en beweging in ons land te 
verkrijgen? Kunt u ons alstublieft zegenen en ons te helpen door liefde 
te zien achter al dit lijden. 
 
Bhagavan: Dit is perfect in orde. Het is weg van Oostenrijk. Het is geen 
belemmering om te Ontwaken. 
 
Vraag 3: Waarom, lieve Bhagavan, heb ik vaak het gevoel dat het 
Goddelijke dat mijn hart verblijft, en even later ben ik weer tegen 
Oneness en heb ik zo mijn twijfels of dit de juiste weg voor mij is? 
 
Bhagavan: Dit gebeurt bij de meeste mensen, maar uiteindelijk zal er een 
sterke band tussen jou en het Goddelijke ontstaan. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, sinds de Oneness Verdieping Cursus en het 
Bhakti Yoga proces, is de relatie met mijn innerlijke God steeds 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8yotEcgvk4


levendiger, oprechter en diepgaander geworden. Maar er zijn nog steeds 
dagen, waarin ik geen goede relatie heb met mijn innerlijke God, dagen 
waarin de geest lawaaierig is en heel actief, en waarin het moeilijk is om 
door die muur heen te breken. Het lijkt wel of er dan een weerstand 
tegen God is. Lieve Bhagavan, kun je me helpen en kunt U hier alle 
aanwezigen zegenen met de intentie om een diep, levendig en blijvend 
contact met hun innerlijke God te hebben, en een grote liefde en 
dankbaarheid. 
 
Bhagavan: De nieuwe Diksha, die meer kracht heeft, zal de zorg op zich 
nemen voor al deze problemen. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, we hebben allemaal gemerkt hoe het 
energieniveau is gestegen, en het proces van zuivering in ons drastisch 
is geïntensiveerd, zelfs voor degenen die hebben deelgenomen aan 
verschillende Oneness cursussen in India. Het lijkt alsof basale 
blokkades en angsten naar buiten komen, die onze persoonlijkheid 
hebben gevormd. We zitten in een voortdurend proces. Onder deze 
omstandigheden is het soms moeilijk om er “Te zijn” voor andere 
Oneness Trainers. Je hebt het gevoel dat een persoonlijke doorbraak en 
de bevrijding van het “IK” waarschijnlijk meer constructief en meer 
efficiënt voor anderen is, dan het geven van cursussen zonder dat je in 
harmonie met jezelf bent. Heb ik gelijk, Bhagavan? Wat moeten Trainers 
in zo’n situatie doen, Bhagavan? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: De situatie is ideaal, wanneer je Ontwaakt bent en cursussen 
geeft. Maar tot het moment van Ontwaken, zelfs als je niet Ontwaakt bent, 
moet je cursussen geven, omdat de blokkades die je ervaart niet jouw 
blokkades zijn, of mijn blokkades, maar de blokkades van de hele mensheid. 
 
Vraag 6: Wat is precies het verschil tussen bewustzijn en oplettendheid? 
 
Bhagavan: Bewustzijn kan zich uiten in oplettend zijn of niet oplettend zijn. 
Bijvoorbeeld, als je pijn ervaart, kun je je bewust zijn van die pijn, maar je kunt 
niet letten op de pijn. Oplettendheid is iets dat zich van moment tot moment 
afspeelt. . 
 
Vraag 7: Hoe kan ik harmonie in mijn spirituele leven en in mijn leven 
van alle dag vinden? Ik weet dat er eigenlijk geen tegenspraak tussen 
beiden is, maar toch voel ik vaak een pijnlijk conflict. Wat kan ik hier aan 
doen, Bhagavan? 
 
Antwoord: Als je pijn ervaart, en je blijft bij die pijn, dan zal het conflict 
automatisch worden opgelost. 
 
Vraag 8: Waarom heb ik relaties met andere mensen nodig als ik 
uiteindelijk alles zelf moet klaar spelen? 
 
 



Bhagavan: Relaties = leven. Relaties zijn een spiegel waarin je jezelf kunt 
zien. Als je jezelf kunt zien, dan zul je Ontwaken. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, in mijn dagelijks leven ervaar ik vaak paniek, 
omdat ik bang ben dat ik een verkeerde beslissing zal nemen. Wat moet 
ik doen om me hiervan te bevrijden? 
 
Bhagavan: Als je helemaal bij de paniek blijft, dan zal de angst oplossen en 
de paniek verdwijnen. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, hoe kunnen wij als mensen die nog niet 
Ontwaakt zijn de weerstand binnen onze conditionering gemakkelijker 
achterhalen. Help ons alstublieft om dit probleem beter te begrijpen, en 
leer ons ermee om te gaan. Dank U wel, lieve Bhagavan. Dit is de laatste 
vraag, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Voor al deze problemen zal worden gezorgd wanneer we de 
nieuwe krachtige Diksha’s introduceren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sri Bhagavan’s Webcast met Rusland - 25 december 2011 

vimeo link:  http://vimeo.com/34215253 

Vraag 1: Lieve Bhagavan, kunt U ons meer vertellen over de nieuwe 
krachtige Diksha’s die we in 2012 krijgen, en die via de ogen worden 
gegeven. U vertelde ons daarover tijdens de darshans die aan ons 
werden gegeven tijdens onze Verdiepingscursus in november van dit 
jaar. Hoe wordt deze Diksha overgedragen op mensen, en hoe verloopt 
het proces van initiatie van de trainers van Rusland en van de 
voormalige Sovjetlanden? Zullen de trainers worden geïnitieerd tijdens 
de komende Trainers cursus in maart 2012 in de Oneness University? 
Wat zal de rol van de trainers en van de Dikshagevers zijn in het jaar 
2012? Dank U wel mijn lieve Bhagavan. 
 
Bhagavan: Deze Diksha’s zullen zeer krachtig zijn, en mensen in Ontwaakte 
staten duwen. De training voor deze Diksha’s zullen worden gegeven in 
Rusland en in de staten van de voormalige Sovjet-Unie, alsmede aan de 
Oneness University. De meest belangrijke rol van de trainers in 2012 is; om 
mensen  in een Ontwaakt staat te duwen. Als je eenmaal in een Ontwaakte 
staat bent, en als de dingen daarna hun natuurlijk verloop hebben, dan moet 
je in de komende zes maanden volledig Ontwaken. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, in het boek van Amma staat; “Als de tijd van 
de overgang komt, zal de Goddelijke aanwezigheid de hele mensheid in 
zich opnemen, zoals een grote golfstroom dat doet, en zal het 
bewustzijn volledig veranderen”. Ook andere spirituele stromingen 
spreken over de overgang, en dragen belangrijke redenen voor de 
transformatie van het menselijk bewustzijn aan. Lieve Bhagavan, kunt u 
ons uitleggen wat deze overgang inhoudt? Is er een bepaalde datum op 
de kalender voor bekend, of een aantal astrologische plaatsen van 
planeten, of iets anders? Hoe weten en voelen we dat de overgang 
plaats vindt? En zal het voor niet ontwaakte mensen mogelijk zijn om te 
Ontwaken tijdens deze overgang? Wij houden heel veel van U. 
 
Bhagavan: Er is niet één bepaalde dag op de kalender. Wat mensen zullen 
ervaren is een verandering van waarneming. Niet de hele mensheid zal 
Ontwaken, maar heel geleidelijk zal iedereen opschuiven naar een Ontwaakte 
staat. Je moet leren onderscheid te maken tussen de Ontwaakte staat van 
bewustzijn en Ontwaken. Mensen zullen in eerste instantie de Ontwaakte 
staat ervaren en daarna geleidelijk Ontwaken. 
 
Vraag 3: Namaste lieve Bhagavan, we beoefenen het proces van 
Varadeeksha Mala. Terwijl ik dit bijzondere ritueel doe, voel ik veel 
inwendige weerstand, ik merk dat ik het mechanisch doe, met mijn 
gedachten ergens anders. De geest wil het zo snel mogelijk afraffelen, 
maar in het begin was ik vol enthousiasme en vreugde. Zal het 
beoefenen van deze sadhana, met zo'n weerstand in de geest, efficiënt 
en vruchtbaar zijn? Mijn oneindige dankbaarheid voor de talloze 

http://vimeo.com/34215253


wonderen in mijn leven. Alstublieft zegen me, lieve Bhagavan. Ik houd 
van U,  Pranam. 
 
Bhagavan: De meeste van onze problemen ontstaan in het onbewuste. De 
Varadeeksha Mala communiceert met het onbewuste. Het is een taal die het 
onbewuste begrijpt. Het verandert je onbewuste programma en zo verandert 
het je leven. Als er weerstand is, wordt je dan alsjeblieft bewust van dat 
verzet. Dat is genoeg. 

Vraag 4: Lieve Bhagavan, Ik heb gehoord dat vanaf maart 2012 de 
"Mukhtas Days" worden gehouden in de Oneness Tempel, waar 
Ontwaakte mensen zullen mediteren samen met U en met Amma. Zullen 
dit soort dagen alleen bedoeld zijn voor Indiërs of mogen Westerlingen 
ook meedoen? Hoe kunt U zien of een persoon Ontwaakt is of niet? We 
zouden graag deelnemen aan deze meditaties samen met U, natuurlijk 
als we voldoende gekwalificeerd zijn. Mijn oprechte dank aan U en aan 
Amma voor alles wat U voor ons doet. 
 
Bhagavan: Het is bedoeld voor mensen van over de hele wereld, en als jullie 
bij ons komen dan zullen we weten of je Ontwaakt bent of niet. 

Vraag 5: Lieve Bhagavan, vorig jaar tijdens de Russische Trainers 
Cursus vertelde U ons dat de Oneness Trainers waarschijnlijk de 
laatsten zullen zijn die zullen Ontwaken. Het zal later gebeuren dan bij 
anderen, en dat zou beter zijn voor het hele proces. Lieve Bhagavan, 
kunt U Uw visie uiteen zetten voor wat de trainers betreft in 2012. Zullen 
de trainers Ontwaken en deelnemen aan het leger van 70.000 Ontwaakte 
mensen, of hebben zij een andere taak? Met liefde en een knuffel. 
 
Bhagavan: In de beginfase zullen de niet ontwaakte trainers anderen helpen 
bij het proces van Ontwaken. Maar geleidelijk aan, nog voor het einde van het 
jaar, zullen ook zij Ontwaken. Als ze eenmaal Ontwaakt zijn, dan zullen hun 
Diksha’s zeer krachtig zijn. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, we zijn zo blij dat u bij ons bent. Heel erg 
bedankt voor alle hulp, die we van U krijgen. We zijn er getuige van; dat 
Ontwaken echt aan het gebeuren is op een steeds grotere schaal, zowel 
in Rusland als over de hele wereld. We zijn daar zo blij mee. Maar op 
hetzelfde moment zijn zich ook verschillende tegenstrijdigheden aan het 
ontwikkelen, en verslechteringen in de samenleving als geheel. Diverse 
conflicten vinden af en toe plaats in Rusland, in Kazakstan, in de 
Oekraïne en in Wit-Rusland. Hierbij zijn inbegrepen de conflicten tussen 
regeringen van de hierboven genoemde landen. Lieve Bhagavan, kunt u 
ons zegenen, zodat onze landen en mensen een vreedzaam, gelukkig en 
vreugdevol leven kunnen leiden, en dat we kunnen Ontwaken in 
Eenheidsbewustzijn. Nogmaals heel erg bedankt. 
 
Bhagavan: Ik zal jullie zegenen. 
 

Vraag 7: Lieve Bhagavan, hoe kunnen we het proces versnellen zodat 
we onszelf ervaren als bewustzijn, als '”Ik ben”? Gebeurt Ontwaken op 



het moment dat het moet gebeuren? Is het iets dat is voorbestemd? Of 
gebeurt het wanneer lichaam en ziel er klaar voor zijn? Is het afhankelijk 
van mijn inspanningen? Waarom ervaren sommige mensen het eerder, 
en anderen later? Waar hangt dit van af? Dank U, dat U bij ons bent. 

Bhagavan: Ontwaken is een geschenk van God, maar je moet er klaar voor 
zijn om het in ontvangst te nemen. Al die voorbereidingen zijn nodig om je 
klaar te maken om het geschenk in ontvangst te nemen, en de tijd nadert snel 
voor het grootste gedeelte van de mensheid om dit geschenk te ontvangen. 
 
Vraag 8: Namaste. Een maand geleden verloor ik mijn enige dochter. Ze 
overleed. Het voelt alsof alles in mij, samen met haar, is gestorven. Ik 
ben niet in staat om naar mijn hart en naar mijn verstand te luisteren. Ik 
zit vast in een wolk van verdriet, en ik ben niet in staat om daaruit te 
komen. Het ergste is; dat ik niets wil. Ik heb geen verlangens, zelfs geen 
angst voor de dood. Wat moet ik doen? Hoe moet ik verder in 2012? 
 
Bhagavan: Net als een vlinder die uit de pop komt, zo zul ook jij Ontwaken in 
2012.  
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, ik wil U bedanken voor het feit dat U bij ons 
bent. De laatste drie maanden overkomen mij tal van vreemde dingen. 
Soms zie ik de gedachten van mensen, of verlaat ik in de nacht mijn 
lichaam en zie ik mezelf slapen, of ik ben niet in staat om ook maar iets 
te begrijpen en doe de dingen alleen maar automatisch. Ik beweeg me 
als een zombie, zonder gedachten, en ik voel mijn lichaam niet. De geest 
is niet in staat om iets te begrijpen, alles stuit op weerstand. Na zo'n 
ervaring voel ik me totaal uitgeput. Op het ene moment ben ik opstandig 
tegen heel de schepping, en op het andere moment voel ik een diepe 
liefde. Ik probeer me van deze toestanden af te keren, omdat zoiets me 
nog nooit is overkomen. Lieve Bhagavan, vertel mij alstublieft wat ik 
moet doen? Hoe moet ik met deze ervaringen omgaan? Als ik ermee 
geconfronteerd wordt dan val ik in een diep gat, en dan komt er een 
angst naar boven. Ik ben soms als een apparaat dat gebruikt wordt om 
iemand door te lichten, ik zie wat belangrijk is voor iemand, en wat er is 
gebeurd in zijn of haar verleden. Wat gebeurt er met me, lieve 
Bhagavan? 
 
Bhagavan: Blijf bij “Wat er is”. Je bent op de goede weg. Je bent nog maar 
een paar centimeter verwijderd van Ontwaken. 
 

Vraag 10: Namaste, lieve Bhagavan, leer ons alstublieft hoe we met de 
wekelijkse en dagelijkse lessen efficiënt kunnen omgaan. Met veel 
dankbaarheid voor U, Pranam. 

Bhagavan: Wat het onderricht betreft moet je goed begrijpen dat; wat de 
lessen uitleggen iets is wat je nog niet bent. Je moet niet PROBEREN te doen 
wat er in de lessen staat. Je moet voortdurend inzien dat het niet waar is voor 
jou. Zie alleen maar hoe het in de praktijk voor jou niet werkt. De waarheid is; 
datgene…... [breuk in de opname om 17:35]. Laten we zeggen dat de lessen 



je zeggen; dat je alles moet liefhebben. Jouw rol is dan om te zien dat je NIET 
alles lief hebt. Het zien van de waarheid dat je niet alles lief hebt, dat is jouw 
proces. Maar als je liefde in de praktijk probeert na te spelen, dan ben je ver 
verwijderd van de waarheid. Dat heeft niets met het proces te maken. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, is het volgende jaar gunstig voor de 
geboorte van een kind? 
 
Bhagavan: Heel erg gunstig. Het is een heel gunstig jaar. 
 
Vraag 12: Hallo lieve Bhagavan, een maand geleden heb ik mijn 
verdiepingsproces in de Oneness University gedaan. Tijdens het proces 
waren we bezig met het openen van de chakra's en het doen ontwaken 
van Kundalini. Is het mogelijk dat na thuiskomst de chakra's weer uit 
balans geraken, en dat de energie verminderd? Ik voel me meestal 
uitgeput, en slaap de hele tijd. Bedankt voor Uw eindeloze liefde en 
Goddelijke Aanwezigheid. 
 
Bhagavan: Je energie zal zeer binnenkort terugkomen. 
 
Vraag 13: Namaste lieve Bhagavan, in Uw lessen spreekt U over  
Ontwaakte en niet-ontwaakte mensen. Dat zijn contrasterende 
begrippen. U zegt dat als we niet-ontwaakt zijn, we ons niet moeten 
gedragen alsof we Ontwaakt zijn. Lieve Bhagavan, zijn er dan geen 
gradaties in dit proces? Is het mogelijk dat het bewustzijn zich 
geleidelijk kan uitbreiden van de ene ervaring naar de andere? We 
hebben het over de geest, maar er is ook een begrip “Intelligentie”. In 
het Sanskriet is dit manas (geest) en buddhi (intelligentie). Als we ons 
beginnen af te stemmen op God, zijn we dan niet aan het handelen 
vanuit het niveau van intelligentie (buddhi)? Kunt U ons dit uitleggen? 
Heel erg bedankt lieve Bhagavan. 
 
Bhagavan: Of het nu gaat om manas of om buddhi, dat maakt niet uit. Alles 
wat van je gevraagd wordt is: dat je je bewust bent van wat er gaande is. Het 
maakt niet uit wat er gaande is. Je moet blijven bij "Wat er gaande is." Dat 
wordt dan het proces, en het proces brengt je waar je zijn moet. Het is dus  
erg belangrijk dat je beseft dat je niet-ontwaakte bent, want dat is de 
waarheid, en je moet bij die waarheid blijven. Maar als je je probeert te 
gedragen als iemand die Ontwaakt is, dan ben je verloren. 
 

Vraag 14: Lieve Bhagavan, wat te doen als ik te bang ben om mijzelf in 
de ogen te kijken? Hoe kan ik daarin op een effectieve wijze vooruitgang 
boeken? Dank U. 
 
Bhagavan: Op de eerste plaats moet je moet proberen om je angst te 
ontlopen. Dat is een zeer praktische manier om te functioneren. Maar 
wanneer de angst je achtervolgt, en je uiteindelijk te pakken krijgt, laat je dan 
volledig opeten door de angst. Voorafgaand aan het moment waarop je die 
kracht verworven hebt, kun je blijven proberen om uit de buurt van de angst te 
blijven. Maar er komt een moment waarop de angst je te pakken zal krijgen. 



In plaats van ermee te worstelen, moet je je gemakkelijk overgeven. Laat de 
angst je verslinden, en vreemd genoeg zul je ontdekken dat de angst dan is 
verdwenen. Op het moment dat je stopt met het op de vlucht slaan voor de 
angst, is er geen angst meer. Het WEGVLUCHTEN is de angst. Maar laat je 
in eerste instantie niet opeten door de angst. Loop er voor weg. 
 
Vraag 15: Lieve Bhagavan, door te leven in een staat van dankbaarheid 
en Genade, door me over te geven aan alle gebeurtenissen in het leven 
in plaats van over hen te oordelen, dat alles begint onvoorwaardelijke 
liefde en geluk in mij te brengen. Ik krijg tranen in mijn ogen wanneer 
“Dingen die zogenaamd moeten” veranderen in echte ervaringen. Ik 
dank u voor alles wat U voor ons doet. 
 
Bhagavan: Je krijgt alle zegen van mij. 
 
Vraag 16: Lieve Bhagavan, mijn grootste zorg is gezondheid; de 
gezondheid van mijzelf, van mijn familie en van de maatschappij waarin 
wij leven. Help ons om te weten waar we speciaal aandacht aan moeten 
schenken, en wat we op de eerste plaats moeten doen om de 
gezondheid van mensen te verbeteren. 
 
Bhagavan: Alles wat je moet doen is; “Blijven bij dat wat is”. Gezondheid zal 
zich dan op een natuurlijke wijze ontwikkelen. 
 
Vraag 17: Lieve Bhagavan, het is zo; dat ik momenteel niet deelneem 
aan alle rituelen en processen die U aan ons geeft. Ik voel zo’n 
weerstand, en ik heb zo’n hekel om eraan deel te nemen. Betekent dit 
dat het proces van Ontwaken meer ingewikkeld zal zijn, of dat het 
helemaal niet zal plaats vinden? 
 
Bhagavan: Word je alsjeblieft bewust van je weerstand. Dit is jouw proces. 
Ook jij zult Ontwaken. 
 
Vraag 18: Namaste lieve Bhagavan, Ik ben begonnen aan het 
Varadeeksha Mala programma. Ik had een enorme behoefte om dit te 
doen, en ik dacht dat het voor mij mogelijk zou moeten zijn om vroeg op 
te staan, om alles te doen wat ik zou moeten doen. Maar er gebeurde 
iets met mij. Twee dagen achter elkaar werd ik niet op tijd wakker. Op de 
derde dag werd ik ziek. Nu neem ik medicijnen, en ik sta niet vroeg op. 
Dus stopte ik met het doen van het ritueel. Zal dit op de een of andere 
wijze invloed hebben op mijn familie of op mijn gezondheid? Sorry dat ik 
het niet voor elkaar krijg, ik weet niet eens wat er met mij gebeurd is. 
Met veel liefs. 

Bhagavan: Helemaal niet. Stoppen zal je op geen enkele wijze kwaad doen. 
Je zult nog steeds een aantal voordelen ontvangen. 
 
Nu alle vragen beantwoord zijn, zullen we enkele minuten met elkaar 
mediteren.  
 



Uit de verjaardagstoespraak van Bhagavan. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sSmgm6XzoNI 
 
Hoe helpt verlichting je? Het helpt in academische vaardigheden, en het helpt 
bij stress,. Het helpt je op ieder gebied. Iets anders is dat; wanneer je niet 
verlicht bent, het leven geen cent waard is. De niet verlichte mens kan beter 
opstappen. Hij is een last voor deze planeet, hij is een last voor zichzelf, hij is 
een last voor iedereen. Hij leeft niet. Als je niet verlicht bent, stromen de 
gedachten steeds maar door je heen. Het verleden stroomt door het heden, 
en naar de toekomst. Wat er bestaat, is alleen maar het verleden. De 
toekomst bestaat niet, alleen het verleden stroomt, en het verleden is dood. 
Als dode materie. Zoals het meeste voedsel dat jullie eten dood voedsel is. 
De meeste mensen weten niet wat ze moeten eten, en hoe ze moeten eten. 
Als we je echt eten zouden geven, dan zou je van je plek wegrennen. Wat je 
eet is dood voedsel. Op een vergelijkbare wijze zijn deze gedachten “Dode 
materie”. In feite ben je op dit moment dood. Je weet zelfs niet dat je dood 
bent. Zo zit je leven in elkaar. Er zit geen vreugde in jullie leven. Er is alleen 
maar plezier in jullie leven. Alleen wanneer je verlicht  wordt zul je weten; 
“Oh…Ahaaaaa!! Dat is wat het leven is, dit is het Paradijs. Jullie zoeken naar 
het Paradijs. Je bent in de Hemel, en jullie zeggen dat het de hel is. Je moet 
dus verlicht worden. Laat alle andere dingen vallen. Als je niet verlicht wordt, 
wat is dan de zin van je leven. Als je niet een Boeddha wordt, of een 
Mahavira, of een Krishna, of een Ramana, wat is dan de zin van je leven? 
Alleen maar afreizen naar Dubai om geld te verdienen? Oké, dat is nodig, en 
het is goed (Bhagavan lacht), maar wat is er meer in je leven? Ik zie geen 
enkel verschil tussen jullie en een hagedis in de tuin. Dat is jullie toestand 
(glimlacht).  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sSmgm6XzoNI


Sri Bhagavan's Boodschap voor de Mensheid  
 
Dit ter gelegenheid van de Global Africa Ubuntu/Oneness Indaba van 
11.11.'11. Deze plechtigheid was in Johannesburg, in Zuid-Afrika. 
 
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=M8NqFj_ZQ2Q  
 
Namaste! 
 
De mensheid is thans in de meest cruciale fase van haar bestaan beland. In 
de komende tijd zullen wij getuige zijn van nieuwe en niet voorziene 
veranderingen in onze lange evolutie. De menselijke soort is als een 
onmiskenbaar samenhangend onderdeel verscheidene stadia van de evolutie 
doorgegaan en nadert nu de langverwachte nieuwe tijd. 
 
Met de wetenschappelijke en technologische vorderingen, die ontstonden 
door de vindingrijkheid van de mens, heeft de mens een enorme vooruitgang 
geboekt in de materiële wereld. Zijn uitvindingen hebben zijn leven in deze 
wereld comfortabeler gemaakt. Toch is hij nog steeds ongelukkig. Ondanks 
alle ontwikkelingen en uitvindingen is de mens nog steeds de weg kwijt. Zijn 
onvermogen om het zich aftekenende schrikbeeld van oorlog uit te drijven, 
om de dreigende ineenstorting van de internationale economische orde af te 
wenden, en de verspreiding van anarchie en terrorisme, hebben hem in een 
niemandsland gebracht. 
 
Vandaag de dag zijn geweld en conflicten kenmerken van onze sociale, 
economische en religieuze systemen. Dat komt omdat de mens nauwelijks 
enige voortgang heeft geboekt in zijn innerlijke wereld. In zijn onbesuisde 
jacht naar materieel geluk heeft de mens het zicht verloren op de oorzaak van 
zijn verdriet, een verdriet dat veroorzaakt wordt door de chaos van binnen. 
Doordat hij de leegte van binnen niet herkennende, gaf hij zich over aan tal 
van bezigheden die in wezen allemaal dienden om hem af te leiden in een 
poging om weg te vluchten voor die leegte. 
 
Dit kan worden waargenomen door te kijken naar zijn voordurende pogingen 
om zich nieuwe doelen te stellen die hij wil nastreven en door te kijken naar 
zijn eindeloze zoektocht naar maatschappelijke erkenning. Het gevolg van dit 
vluchtgedrag is dat het nieuwe mentale stress toevoegt aan conflicten in het 
gezin, aan conflicten in de maatschappij en uiteindelijk aan conflicten in de 
wereld. 
 
Het leven is een beweging. Het beweegt zich tussen orde en wanorde, tussen 
ontstaan en verdwijnen. In de natuurlijke loop der dingen, wanneer orde zich 
beweegt naar wanorde, zal het jou bewegen van Eenheid naar 
afgescheidenheid. Steeds wanneer er in een gezin pijn en wantrouwen is, is 
er een beweging die je wegvoert van Eenheid. Het helen van het hart, het 
opbloeien van liefde, is de weg om terug te keren naar Eenheid. 
Als een bewust mens kun je gebruik maken van de kracht van Diksha om het 
tij te doen keren, door terug te keren van afgescheidenheid naar Eenheid, en 
een sociaal systeem op te zetten dat vooruitstrevend en vreedzaam is, 

http://www.youtube.com/watch?v=M8NqFj_ZQ2Q


dynamisch en harmonieus, een systeem dat de vrije hand biedt aan 
ontplooiing van individuele creativiteit en persoonlijk initiatief, maar dat toch is 
gebaseerd op samenwerking en wederkerigheid. 
 
Wanneer er wanorde heerst in het gezin, in de gemeenschap van volkeren, 
en in de verschillende vormen van leven, dan is de terugkeer naar innerlijke 
Eenheid toch mogelijk. Het is haalbaar door de aanvaarding van het leven, en 
door het ervaren van jezelf zonder enige weerstand. Dan is er weer een 
mogelijkheid om het leven weer te laten groeien naar een niveau van orde en 
Eenheid. 
 
Toen het wonder van Oneness begon, ontvingen wij verschillende 
openbaringen. Deze openbaringen wezen erop dat een ontwaken van Afrika 
zou leiden tot een wereldwijde verandering. De openbaringen wezen erop dat 
er sprake zou zijn een versnelling van Ontwaken over de gehele planeet, en 
dat die zou beginnen in 2012. Alles wat je dient te zijn, is een zoeker met 
passie, iemand die begaan is met het lot van de mensheid, en die begaan is 
met het lijden van alle levende wezens. 
 
Zij die deze innerlijke passie bezitten zullen snel Ontwaken. Wanneer ze 
eenmaal getransformeerd zijn, zal hun simpele aanwezigheid en verhoogde 
staat van bewustzijn, anderen op een natuurlijke wijze helpen om in een 
hogere staat van bewustzijn te komen. 
 
Wanorde is altijd een voorbode van een verandering in bewustzijn en wij 
leven zeker in een tijd van chaos. Onthoudt dat elke uitdaging naar ons 
toekomt in de vorm van wanorde en afgescheidenheid. Het is een teken dat 
ons wenkt naar een grote mate van orde en Eenheid. Omdat wij allen in 
psychologische zin onafscheidelijk verbonden zijn met de rest van de 
mensheid, zal ieder individu dat Ontwaakt in Eenheid, automatisch duizenden 
andere mensen beïnvloeden, hetgeen hen zal helpen te groeien naar een 
meer omvattende ervaring van de werkelijkheid om nieuwere manieren van 
leven en liefhebben te ontdekken. Jullie scheppen een betere planeet voor 
nu, en voor de toekomst. 
  
Namaste. 
 



Sri AmmaBhagavan’s boodschap op de Dag van de Liefde. 

 De afwezigheid van liefde is de oorzaak van alle problemen, en de oorzaak is niet 
ver te zoeken. In feite ligt die oorzaak in eenieder opgeslagen. Het is de innerlijke 
conditie van de mens, die de conditie van het collectief bepaalt. Ieder streven in het 
leven is er alleen maar op gericht om liefde te verwerven. Als kind was men 
ongelukkig, omdat men iemand wilde hebben die alleen maar van hem of haar zou 
houden. Veel later werd die zoektocht op school voortgezet en was gericht op de 
leraren, en dan weer later op een partner en dan weer op de kinderen. Het leven 
bleef dus een lang proces van wachten. Dikwijls testte men zijn of haar geliefden uit 
om wat men liefde noemt, en men belandde uiteindelijk in gevoelens van 
ontevredenheid en kwaadheid.  

 Wat mensen liefde noemen is meer een vragen, smeken en afsmeken van liefde. Dit 
“Vragen” om liefde is wat men denkt dat liefde is. Het gevolg is frustratie, ergernis en 
wanhoop. 

 Ieder individu heeft een leemte van binnen. Om die leemte op te vullen gebruikt men 
relaties. De persoon heeft een voortdurende behoefte om bemind te worden waarbij 
hij of zij de neiging heeft om heerszuchtig te zijn in de relatie. Waar liefde overgaat in 
heerszucht is altijd de angst om liefde te verliezen aanwezig. Men vernietigt zijn of 
haar vrijheid, en de vrijheid van de ander. Handelen geboren uit angst wordt verkocht 
als liefde. De waarheid is dat mensen niet van zichzelf houden, en relaties gebruikt 
worden om van zichzelf te houden. Ze proberen zichzelf te vervullen door van 
relaties gebruik te maken. 

 Iedere vorm van liefde kan slechts beginnen met liefde voor jezelf. Bedenk dat je 
slechts aan anderen kunt geven wat je ook aan jezelf geeft. Door hierover na te 
denken zal men tot de conclusie komen dat de manier waarop je innerlijke relatie tot 
jezelf in elkaar steekt precies zo is als men zich tot anderen gedraagt. Als iemand 
zichzelf afwijst, en vol kritiek op zichzelf zit ten aanzien van ieder woord, iedere 
gedachte of iedere daad die bij hem of haar opkomt, dan zal hij of zij dat zeker ook 
doen ten aanzien van anderen. Als iemand geobsedeerd en van streek is ten 
aanzien van zijn of haar tekortkomingen, dan zal hij of zij ook anderen lastig vallen 
ten aanzien van hun tekortkomingen. Wanneer men stopt oorlog te voeren met 
zichzelf, en zichzelf accepteert zoals hij of zij is, dan houd je van jezelf. Men heeft 
dan innerlijke vrede bewerkstelligd, en daardoor vrede met de wereld. Men zal 
ontdekken dat Liefde de essentie van het Universum is, en dat het de ware aard van 
zichzelf is.  

 



Sri AmmaBhagavan Boodschap i.v.m. “De dag der relaties” 

Het groeiende onvermogen om te leven als een familie, om voor elkaar te voelen, en 
zich verbonden te voelen met de ander, is een wereldwijde crisis. Het is een 
relatiecrisis. De crisis van de dag van vandaag is niet zozeer een biologische als wel 
een psychologische  crisis.  

Ons gevoel van afgescheidenheid is te groot geworden, het leven is een strijd 
geworden om mee te tellen, en een strijd om identiteit. De strijd “Om iemand te zijn”, 
zelfs als dat ten kost van anderen gaat, en ten koste gaat van het kwetsen van de 
ander, is een heel ongezonde ontwikkeling. Mensen vernietigen zichzelf emotioneel, 
spiritueel en lichamelijk. Het is een ziekte, en weerspiegelt zich op grote schaal in 
families. Wanneer het gezin niet in stand wordt gehouden, worden individuen zwaar 
gehavend. Mensen zullen de zorg van hun moeder missen, de aandacht van hun 
vader, en de liefde van hun partner. Eenzaamheid en verlies van identiteit zullen aan 
hen vreten.  

Om te ontsnappen aan de eenzaamheid en de angst “Om niemand te zijn”, gaan 
mensen destructieve paden bewandelen. Dat zal uiteindelijk leiden tot de liquidatie 
van het individu, en van de maatschappij. Alhoewel de wereld zich in deze richting 
beweegt, is nog niet alles verloren. Er bestaat een geweldige mogelijkheid voor de 
mensheid om te ontwaken in een nieuwe toestand van bewustzijn.   

Er gaat een prachtig raam open voor de mensheid, om een gigantische sprong in 
bewustzijn te maken, en dat is: “Ontwaken”.  Wanneer je ontwaakt bent begin je 
automatisch alles in je omgeving te ervaren in termen van relatie. Je voelt een 
grotere verbondenheid met alle mensen, en alle dingen. Emotionele pijn is moeilijk 
vol te houden, omdat gewaarzijn het bewustzijn leeg maakt, klaar voor een nieuwe 
ervaring. Leven op die manier is zo gewoon, dat het buitengewoon is. Je begint je te 
realiseren dat dit is zoals je altijd al bent geweest.  

 



Nieuwjaarsboodschap van Bhagavan.  
 
Het nieuwe jaar is bedoeld om te dromen, en om een nieuwe schepping voort 
te brengen. 
 
Droom dat je gevoelens vleugels krijgen, en voorbij de horizon van je 
verbeelding vliegen. 
 
Dat jouw droomweefsel omhuld mag worden door verlangens naar vreugde 
en succes. 
 
Misschien zal door groei en dienstbaarheid, je verbeeldingsvorm dansen in de 
vlammen van liefdevolle vriendschap voor velen, en respect voor het 
Hoogste, inclusief je Zelf. 
 
Droom voor een moment dat je vader en moeder, zonen en dochters je 
omarmen in het besef dat het vertrouwen dat ze in je hadden, bewaarheid is 
geworden. 
 
Droom voor een moment dat de kille harteloosheid in jouw gezin wordt 
vervangen door de warmte van liefde. 
 
Droom voor een moment dat allen die je kennen, je als een voorbeeld zien 
dat navolging verdient.. 
 
Droom voor een moment dat zij die je niet mogen, geraakt worden door je 
vriendelijk handelen, en met respect naar je opzien. 
 
Droom voor een moment dat miljoenen het moment van je geboorte zullen 
zegenen. 
 
Droom over jezelf, dat je deel uitmaakt van een wereld die geen scheidslijnen 
kent. 
 
Droom van een wereld, waar de rivieren vol, en de bossen groen zijn. 
 
Waar helder zonlicht is, waar de bergen hoog zijn, en waar overal gelachen 
wordt. 
 
En als je dit gedroomd hebt, bid dan tot de Kosmische Dromer om te helpen 
dat dit werkelijkheid wordt. 
 
Vervuld van opgewektheid, die overgaat in de stilte van je bewustzijn. 



Een boodschap van Bhagavan 

De mensheid maakt op een geweldige sprong voorwaarts. We maken een 
grotere sociale omwenteling en een meer creatieve herstructurering mee dan 
ooit tevoren. Zonder het duidelijk te herkennen, zijn we betrokken bij het 
bouwen van werelds eerste Gouden Eeuw.  

In de nabije toekomst zullen we de eerste generatie zijn die een wereldwijde 
Gouden Eeuw heeft gecreëerd .  

Het tijdperk tussen nu en 2012 geeft de mensheid de mogelijkheid om verlicht 
te worden.  

Er zal een nieuwe beschaving komen en daarmee een nieuwe structuur van 
bewustzijn. Deze nieuwe structuur van bewustzijn zal een toegenomen 
mogelijkheid bieden om dingen vanuit een hoger perspectief te bezien.  

Ons bewustzijn zal continue uitdijen en er zal geen terugkeer zijn naar een 
leven in een nationaal- of stammenverband. Onze energieën zullen gericht 
zijn op spirituele verlichting en heelheid. De wereld zal getransformeerd 
worden, van een wereld die gedomineerd wordt door materialisme, naar een 
wereld van balans en spiritualiteit. De huidige heersende wereldorde zal 
compleet getransformeerd worden tot een orde van gelijkheid tussen alle 
menselijke wezens.  

De dageraad van deze beschaving, die we de Gouden Eeuw kunnen 
noemen, is het enige meest explosieve feit van ons bestaan. We hebben een 
bestemming te creëren, een staat van bewustzijn die één is met “Alles dat is” .  

 



Een boodschap van Sri Amma en Sri Bhagavan. 
 
In een wereld waarin de mensheid zich bedreigt voelt door sociale onrust, 
door overbevolking en oorlog, door afschrikwekkend geweld en harteloosheid, 
is ieder mens meer dan ooit geneigd, zich te richten op zijn eigen 
overlevingsstrategie  
 
Het begrip “survival” heeft een manier van verstandig leven teweeg gebracht, 
in gelukkige omstandigheden en zonder al te veel druk of inspanning. Een 
ieder vertaalt het begrip “overleven” naar zijn eigen maatstaven. De idealist 
stelt zich een manier van leven voor die niet van deze tijd is. Theoretici, of ze 
nu Marxist, van een godsdienstige of van een andere levensovertuiging zijn, 
ze hebben ieder hun eigen model ontwikkeld om te overleven. Nationalisten 
denken dat overleven alleen mogelijk is binnen een bepaalde groep of 
gemeenschap. Deze ideologische verschillen, idealen en 
geloofsovertuigingen zijn er de oorzaak van dat er een onderlinge 
verdeeldheid heerst, die het overleven van de mensheid in de weg staat. 
 
Mensen willen overleven op hun eigen manier, gebaseerd op hun eigen 
beperkte impulsen, overeenkomstig hun korte termijn pleziertjes, gebaseerd 
op een of ander geloof. Al deze dingen kunnen op geen enkele wijze enige 
zekerheid bieden, omdat de mensen in zichzelf verdeeld zijn, elkaar 
wederzijds uitsluiten en begrensd functioneren. Het vertrouwen op een 
overlevingsstrategie die gebaseerd is op een traditie, of dit nu een lange of 
een korte traditie is, heeft geen enkele betekenis. Deeloplossingen van welke 
soort dan ook, wetenschappelijke, godsdienstige, politieke of economische, 
kunnen aan de mensheid niet langer een overlevingskans garanderen. De 
mens heeft zich bezig gehouden met zijn eigen individuele overleven, met zijn 
familie, zijn groep en zijn land en omdat dit alles alleen maar verdeeldheid 
heeft gezaaid, bedreigt dit nu zijn eigenlijke overleven.  
 
De moderne onderverdelingen in nationaliteiten, huidskleuren, culturen en 
godsdiensten zijn de oorzaak van de onzekerheid die mensen ervaren ten 
aanzien van hun overleven. De beroeringen in de wereld van vandaag 
hebben de mens doen wenden tot autoriteiten, tot politieke, godsdienstige of 
economische deskundigen. De specialist is onvermijdelijk een groot gevaar 
omdat zijn kijk op de dingen altijd een beperkte en begrensde kijk is. De mens 
is niet langer een enkeling, afgescheiden van anderen. Datgene dat zich 
voordoet aan enkelen, beïnvloed de hele mensheid. Er is geen ontsnappen of 
ontwijken mogelijk aan dit gegeven. Men kan zich niet langer afwenden van 
de alomvattende hachelijke situatie waarin de mensheid verkeert.  
 
We kunnen onmogelijk overleven als we ons alleen bezig houden met onze 
eigen overlevingsstrategie. Alle menselijke wezens in deze wereld zijn met 
elkaar verbonden. Dat wat in het ene land gebeurt, beïnvloedt alle andere 
landen. De mens ziet zichzelf als een individu, afgescheiden van alle anderen, 
maar in psychologisch zin is ieder mens onafscheidelijk verbonden met de 
hele mensheid.  
 



Er bestaat niet zoiets als een psychologisch overleven. Als er al een dergelijk 
verlangen of zo’n behoefte om op die manier te overleven zou bestaan, dan 
schept men een psychologisch klimaat dat niet alleen meer scheiding teweeg 
brengt maar dat bovendien totaal onrealistisch is. In psychologische zin kun je 
niet afgescheiden zijn van anderen en de wens om in psychologische zin 
afgescheiden te zijn, is de grootste oorzaak van gevaar en vernietiging. Iedere 
persoon die zijn eigen rechten doet gelden is een bedreiging voor zijn eigen 
voortbestaan. Dit opkomen voor afgescheidenheid vernietigt ons vermogen 
om samen te werken, om met de natuur samen te werken, om samen te 
werken met alles dat leeft inclusief onze medemensen. In plaats van als 
sociale wezens te leven, leven we voor onszelf. Onze wetten, onze 
regeringen, onze godsdiensten benadrukken allemaal de afgescheidenheid 
van de mens. Dit heeft in de loop van de eeuwen een toestand geschapen 
waarin het gaat om mens tegen mens. Het wordt meer en meer belangrijk, als 
we tenminste willen overleven, dat er een gevoel van samenwerking ontstaat 
met het universum, met alle dingen van de zee en van deze aarde.  
 
Men kan in alle sociale structuren het vernietigende effect van fragmentatie 
waarnemen, land tegen land, groep tegen groep, familie tegen familie, het 
ene individu tegen het andere. Dit alles vindt plaats op godsdienstig, sociaal 
en economisch niveau. Een ieder streeft zijn eigen belang na, of het belang 
van zijn klasse of zijn eigen belang in de gemeenschap. Het onderscheid in 
overtuigingen, idealen, oordelen en vooroordelen voorkomt dat de geest van 
samenwerking kan opbloeien. We zijn menselijke wezens en geen 
stamgebonden entiteiten, exclusief en van elkaar gescheiden. We zijn 
menselijke wezens die gevangen zitten in gevolgtrekkingen, theorieën en 
overtuigingen. We zijn levende wezens en geen dingen waar een etiket 
aanhangt. Het is onze menselijke omstandigheid waarin we verzeild zijn 
geraakt, die ons doet zoeken naar voedsel, kleding en onderdak ten koste 
van anderen. Ons hele denkpatroon beweegt zich in afgescheidenheid en al 
het handelen dat voortkomt uit het kleine “ik” moet samenwerking zien te 
voorkomen. De economische en de sociale structuren, zoals we die kennen, 
inclusief de georganiseerde godsdiensten, verstevigen het gevoel van 
exclusiviteit en afgescheidenheid. Dit gebrek aan samenwerking veroorzaakt 
uiteindelijk oorlogen en de vernietiging van mensenlevens. Alleen ten tijde 
van crisis en rampen lijkt het er op dat we weer tot elkaar komen, maar als 
alle leed geleden is gaan we weer over tot de orde van de dag. Het lijkt er op 
dat we niet in staat zijn om in harmonie met elkaar te leven en te werken.  
 
Komt het door onze hersenen, die immers het centrum van onze gedachten 
en gevoelens zijn, dat deze op zichzelf gerichte en agressieve handelswijze 
naar buiten is gekomen? Onze hersenen zijn immers sinds onheugelijke tijden 
op individueel overleven gericht, hetgeen ontstond door de noodzaak van het 
individu. Komt het door het proces van afzondering dat men zich identificeert 
met de familie, met de groep en met het verheerlijken van nationalisme? Is 
niet iedere vorm van isolationisme verbonden met de noodzaak tot 
identificatie en vervulling? Is niet de belangrijkheid van het “ik” door de 
evolutie heen gecultiveerd door de tegenstelling “ik” en “jij”, en “wij” en “zij”? 
Heeft niet iedere godsdienst de nadruk gelegd op persoonlijke zaligmaking, 
persoonlijke verlichting, persoonlijk succes zowel in religieuze zin als in het 



hebben van succes in de wereld? Is samenwerking een onmogelijke zaak 
geworden omdat we zo’n belang hebben gehecht aan dit gevoel van 
afgescheiden te zijn? Is het omdat menselijke samenwerking is opgehangen 
aan een of andere vorm van autoriteit van een regering, of godsdienst, of aan 
een of andere ideologie, of een besluit dat werd genomen. Dit alles roept 
onvermijdelijk zijn eigen vernietigende tegendeel in het leven.  
 
Wat betekent het om samen te werken, niet naar de letter maar naar de 
geest? Je kunt onmogelijk samenwerken met iemand anders, met de aarde 
en het water daarop, tenzij je met jezelf in harmonie bent, niet verdeeld, niet 
met jezelf in tegenspraak. Je kunt niet samenwerken als jij zelf onder 
spanning en onder druk staat en met conflicten leeft. Hoe kun je 
samenwerken met het universum als je bekommerd bent om jezelf, je 
problemen en je ambities. Er kan geen sprake zijn van samenwerken als al je 
activiteiten zelfzuchtig zijn en je in beslag wordt genomen door egoïsme, met 
je eigen verborgen verlangens en pleziertjes. Zolang als het intellect, met zijn 
gedachten, in al je handelingen dominant aanwezig is, dan kan er zeker geen 
sprake zijn van samenwerking, want zelfzuchtige gedachten zijn 
bevooroordeeld, beperkt en zaaien eindeloze verdeeldheid. Samenwerken 
vereist een grote mate van eerlijkheid. Eerlijkheid kent geen beweegreden. 
Eerlijkheid is niet een of ander ideaal, een of ander geloof. Eerlijkheid is 
helderheid, dat wil zeggen de heldere waarneming van de dingen zoals ze 
zijn. Waarnemen is aandacht. Deze absolute waarneming werpt, met al haar 
energie, licht op datgene dat wordt geobserveerd. Dit licht van waarnemen 
veroorzaakt een transformatie van het voorwerp dat geobserveerd wordt. Er 
bestaat geen methode waarmee je samenwerken kunt leren. Het is niet in 
structuren te gieten en te classificeren. Haar absolute karakter vraagt om 
liefde en liefde is nu eenmaal niet meetbaar. Immers als je gaat vergelijken, 
en de essentie van meten is vergelijken, dan is het “ik” binnengeslopen. Waar 
het ik is, is liefde per definitie niet aanwezig.  
 
Wanneer de waarheid van dit alles wordt ingezien en begrepen, dan 
ondergaat de verantwoordelijkheid van de mens een radicale verandering, 
niet alleen ten opzichte van zijn onmiddellijke omgeving maar ook ten 
opzichte van alle levende wezens. Deze totale verantwoordelijkheid is liefde. 
Deze liefde handelt met behulp van intelligentie. Deze intelligentie is niet 
partijdig, en werkt los van het individu. Liefde is nooit partijdig. Liefde is de 
heiligheid van alles dat leeft.  
 
We hebben een probleem aan de orde gesteld en de oorzaak van het 
probleem. Nu moeten we de oplossing vinden. Door geen enkele inspanning 
van zijn kant bestaat er voor de mens de mogelijkheid om dit probleem op te 
lossen. Dit alles is alleen mogelijk wanneer je hart vervuld is van de 
Goddelijke aanwezigheid (the Presence). De Goddelijke aanwezigheid 
stroomt in je door middel van Diksha.  
 
Diksha zal op deze wijze helpen een nieuwe generatie menselijke wezens te 
scheppen, met een nieuw vooruitzicht, met een nieuw gevoel van 
wereldburger te zijn, met zorg voor alle levende wezens op deze aarde. Het is 
jouw belangrijke verantwoordelijkheid deze Eenheid tot leven te brengen.  



 
Dank je wel. 



Bhgavan’s Skype bijeenkomst met Rusland op 28 juni 2012 

 

Namaste Bhagavan! 

Bhagavan: Namaste! 

 

Vraag 1: Namaste lieve Bhagavan! Het is moeilijk voor mij om mijn vraag 
te formuleren. Ik ben in een vreemde staat van bewustzijn. Ik wil niets. Ik 
heb niets nodig. Ik voel me slecht, maar ik wil er niet iets aan doen. Ik 
weet niet of het apathie is of aanvaarding. Ik wil niet werken, maar ik wil 
ook niet een beetje rondhangen. Ik wil mezelf openstellen om me  
ergens mee bezig te houden, om te ontdekken wat ik zou willen doen in 
het leven, wat me plezier zal brengen. Ik kan het antwoord op deze 
vragen niet vinden. Ik voel me verloren. Help me alstublieft hiermee, 
lieve Bhagavan. 

Bhagavan: Eigenlijk bent je in een zeer goede staat van bewustzijn, maar als 
je probeert die staat te veranderen, zul je in een verschrikkelijke toestand 
belanden. Oneness gaat niet over dit of dat worden. Oneness gaat erover om 
te blijven bij “Dat wat is”. De waarheid is; dat dit jouw toestand is. Je moet 
daarin blijven, je moet het accepteren, het omarmen. het is het proces waar je 
in zit. Zodra dat gebeurt, dan komt de Presence bij je, en neemt het over. 
Daarna gaat alles automatisch. Ik zal je helpen. 

   
Vraag 2: Lieve Bhagavan! U heeft altijd gezegd dat het jaar 2012 een 
bijzonder jaar is om te Ontwaken. Vertel ons alstublieft; wanneer dit jaar 
is geëindigd, betekent dat dan dat onze kansen om te Ontwaken  
afnemen? U zegt ook; dat Ontwaken in Eenheid een zegen is, en dat het 
onze taak is om geen weerstand te bieden aan het Goddelijke. Lieve 
Bhagavan, help ons alstublieft door ons te laten zien hoe innerlijke 
weerstand plaats vindt, zodat deze hindernis wordt opgelost en ons 
Ontwaken nog dit jaar kan plaatsvinden. Dank U wel. 
 
Bhagavan: 1989 was het jaar waarin het Gouden Tijdperk werd verwekt. 2012 
is de geboorte van het Gouden Tijdperk. Het is zoals een kind dat geboren 
wordt. Tegen het einde van 2012 zullen 70.000 mensen Ontwaakt zijn. 
Daarna zal het Ontwaken sneller en sneller verlopen. In 2035, zullen zoveel 
mensen Ontwaakt zijn dat wij kunnen zeggen dat iedereen Ontwaakt is. Als 
we zeggen dat iedereen Ontwaakt is, dan betekent dat nog niet dat iedereen 
Ontwaakt zal zijn. Het betekent dat de overgrote meerderheid van de mensen 
Ontwaakt zal zijn. In 2035 is het Gouden Tijdperk een jongeman. Daarna blijft 
het gedurende nog eens duizend jaar doorgroeien, daarna kunnen we een 
andere soort worden. Dus Ontwaken gaat gemakkelijker geworden na 2012. 
2012 is de geboorte van het kind dat de naam “Gouden Tijdperk” draagt. 

Vraag 3: Namaste lieve Bhagavan! U leert ons dat "Dit lichaam niet van 
mij is," maar wie lijdt er dan bij het ervaren van pijn in het lichaam. Deze 
fysieke pijn is er de oorzaak van dat ik me niet kan concentreren tijdens 



gebed of tijdens meditatie. De pijn mat me af, ze beperkt mijn 
capaciteiten, ze verduistert mijn bewustzijn en belemmert me bij het 
Ontwaken, dat wil zeggen; “Ik ben het die lijdt”, niet waar. Als ik niet dit 
lichaam ben, als dit lichaam niet van mij is, waarom heb ik dan last van 
fysieke pijn in het lichaam? Alstublieft lieve Bhagavan, kunt U me 
vertellen wat ik verkeerd doe en wat de juiste weg is om te bewandelen? 
En als het mogelijk is, kunt U dan mij Uw zegen geven om beter te 
worden. Ik ben dankbaar voor alles wat U gaf, lieve Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als je je duidelijk realiseert dat je lichaam niet jouw lichaam is, dan 
bestaat er geen lichamelijk lijden voor jou. Maar dit is voor jou nog niet de 
waarheid. Voor jou is de waarheid dat je lichaam jouw lichaam is. Dat is het 
geval wanneer het lichaam lijdt, en dat komt omdat jij jezelf identificeert met je 
lichaam. Maar als je je realiseert dat je lichaam is niet jouw lichaam is, en je 
geest is niet jouw geest, en je gedachten niet jouw gedachten zijn, dan is er 
geen lijden. Je kunt dat niet bereiken door welke inspanning dan ook. Het 
moet je overkomen. Als het jou overkomt, dan ontdek je wie je bent. Je zult 
ontdekken dat je het heelal zelf bent, dat je alles bent wat je je Zelf noemt, dat 
is de Eenheid waar we het over hebben. 

Vraag 4: Lieve Bhagavan! Ik ben niet in staat om te praten met het 
Goddelijke in mezelf. Ik praat, maar het Goddelijke geeft geen antwoord 
noch rechtstreeks noch doormiddel van tekens. Het Goddelijke lijkt het 
te druk te hebben, en geeft geen antwoord op de vraag waarom er geen 
antwoord komt. Ik begon me om die reden eenzaam te voelen. Ik weet 
ook niet wat de juiste manier van bidden is, omdat niemand mij dat 
geleerd heeft. Ook weet ik niet of het juist is om het Goddelijke om iets 
materieels te vragen. Is het niet zo; dat het Goddelijke beter weet wat ik 
echt wil en nodig heb? Dank U wel! 
 

Bhagavan: Je moet een interactie aangaan met het Goddelijke. Je moet leren 
om te praten met het Goddelijke zoals je praat met een persoon. Probeer het 
eens tijdens een Oneness Meditatie. Zodra de Presence komt, zal het 
automatisch beginnen. Je kunt niet alles uit handen geven aan het Goddelijke 
en zeggen; “Het Goddelijke zal er wel zorg voor dragen”. Nee, jij en het 
Goddelijke zullen moeten samen werken om te scheppen wat je wilt. 
Natuurlijk, het Goddelijke weet alles beter, maar je moet samenwerken. Dan 
krijgt je wat je wilt. Als jij onverschillig bent, dan zal het Goddelijke ook 
onverschillig zijn. Jij en het Goddelijke zijn twee zijden van dezelfde 
werkelijkheid. Interactie is een noodzaak. Houd een notitieboekje bij waarin je 
al je interacties opschrijft, en ga door met het bijwonen van Oneness 
Meditaties. 

Vraag 5: Namaste Lieve Bhagavan! Duizenden mensen nemen deel aan 
Oneness Meditaties in de voormalige Sovjetlanden. Mensen spreken 
over hun Ontwaakte Staten. Sommigen zijn nog maar net begonnen met 
het ervaren van hun nieuwe manier van waarnemen van het leven, van 
hun innerlijke harmonie. Sommigen ervaren verschillende staten van 
“Ontwaakt zijn” zo regelmatig dat ze niet meer bang zijn om ze te 
verliezen. Voor mij is dit hele proces niets anders dan een groot wonder 



dat zich ontvouwt. Maar ik heb een vraag. We zijn zo enthousiast om 
deel te nemen aan Oneness Meditaties dat we andere cursussen die de 
Oneness University aanbiedt bijna vergeten zijn. Kunt U Uw licht laten 
schijnen, hoe bijvoorbeeld het verdiepingsproces en de Trainers Cursus 
ons kan helpen op onze weg naar Ontwaken, en wat de belangrijkheid 
ervan is in dit stadium? Met liefs en dankbaarheid. 

Bhagavan: In India is er een traditie waarbij zelfs als je Ontwaakt bent, je naar 
leraren wordt gestuurd om kennis op te doen. Zelfs als je Ontwaakt bent, 
moet je naar een Oneness Trainer gaan om een cursus te volgen die gaat 
over Ontwaken. Zonder deze kennis ben je zeer onvolledig toegerust. Ook 
Oneness Meditatie is een onderdeel van de Oneness Verdieping. De 
Oneness Verdiepen, met name de nieuwe Oneness Verdieping, is een 
enorme en geweldige cursus. Hij transformeert je in een vuurtoren die 
omhoog stijgt om verlichting te brengen (klinkt niet duidelijk). Dus Oneness 
Meditatie betekent niet dat je geen andere programma’s hoeft bij te wonen. 
Het is een krachtig programma dat je moet helpen om ook andere 
programma's bij te wonen. 

  
Vraag 6: Lieve Bhagavan! Wij willen graag onze dankbaarheid uiten aan 
U voor dit prachtige proces van Oneness Meditatie. Het geeft zichtbare 
resultaten, echte ervaringen van Ontwaken. In elke Oneness Meditatie 
krijgen meer en meer mensen dergelijke ervaringen. Het is ongelooflijk! 
Het is ongelooflijk! Maar er zijn anderen die worstelen om hun 
ervaringen tot nu toe op te merken, om ze te erkennen, hoewel ze ook 
melden dat ze een glimp van Ontwaken hebben ervaren. Kunt U ons 
vertellen hoe trainers efficiënt kunnen helpen in het begeleiden van deze 
mensen? En hoe moeten wij zelf omgaan met dit proces, zodat het 
gemakkelijker voor ons wordt om Ontwaakte staten te herkennen zonder 
bang te worden voor de ongewone ervaringen? Dank U wel. 
 
Bhagavan: De Oneness Meditatie is het resultaat van een toename van de 
Genade. De kracht van de Genade zal verder groeien, nog veel meer in de 
komende weken en maanden. De Oneness Meditatie zal extreem krachtig 
worden in de komende maanden. De trainers zullen in staat zijn deze mensen 
bij te staan. 

(Kunt U dit herhalen dat we waren U een poosje kwijt?) 

Bhagavan: Ja. Als iemand een Oneness Meditatie bijwoont, en dan naar een 
Oneness Awakening Cursus komt, dan zult je in staat zijn om ze lekker in de 
watten te leggen. Als ze alleen maar tevreden zijn met hun toestand, dan is 
het goed. Maar als ze meer begrip en verdere groei willen hebben, dan 
moeten ze deelnemen aan een Oneness Awakening Cursus. Dat is de reden 
waarom je bent opgeleid tot trainer, en we zullen je nog verder trainen. 

Vraag 7: Namaste Lieve Bhagavan! We hebben onlangs gehoord over 
het doorgeven van de Presence. Kunt U ons hier meer over vertellen. 
Hoe kunnen Dikshagevers en niet-Dikshagevers hier aan deel nemen? 
Hoe werkt het proces van de overdracht van de Presence? Is er enig 



verschil in het geven van een intentie Diksha en het overdragen van de 
Presence? Bedankt! 
 
Bhagavan: Oneness Meditatie kan alleen worden gegeven door hen gekozen 
zijn door het Goddelijke. Wat ze doorgeven is iets heel, heel speciaals. Maar 
het doorgeven van de Presence kan iedereen doen. Iedereen die de 
Presence met zich draagt kan de Presence overdragen naar een ander hetzij 
door aanraking, oogcontact of intentie. Als je naar een Oneness Meditatie 
gaat, krijg je zeer waarschijnlijk de Presence. Maar laten we zeggen dat je bij 
iemand om een Diksha komt, en je ontvangt de Presence, en je gaat daarna 
naar een Oneness Meditatie, dan zal die zeer krachtig zijn. De zuivere 
overdracht van de Presence kan iedereen doen. Als A de Presence met zich 
draagt, dan kan hij die overbrengen naar B door middel van aanraking, 
oogcontact of intentie. B zou de Presence kunnen overdragen aan C, en C 
kan hem weer overdragen aan D. Dit zou kunnen doorgaan tot de laatste 
mens op de planeet. Dat is hoe de hele planeet zal worden bereikt. 

Vraag 8: Lieve Bhagavan! Sinds ik U heb leren kennen, en met U de 
Oneness University, is mijn leven uitgegroeid tot een puur wonder. Er 
zijn geen woorden voor, lieve Vader, om mijn dank uit te spreken voor 
alles wat U hebt gedaan! Door de Oneness Meditaties is het alsof ik een 
ander wezen ben geworden, wiens vermogen om te voelen en om deze 
wereld waar te nemen compleet zijn veranderd. Het is moeilijk om onder 
woorden te brengen en om deze ervaringen te beschrijven. Zij zijn als 
heel subtiele tintelingen van liefde, van tederheid, van mededogen, en 
van ontzag en verwondering. Lieve Bhagavan, Kunt u ons vertellen wat 
het is dat ons overkomt? Hoe kunnen we de staten van bewustzijn 
vasthouden en opnieuw beleven op elk moment dat we dat willen? Dank 
U wel! 

Bhagavan: Wat gebeurt er met je gebeurt tijdens de Oneness Meditatie, is dat 
je daadwerkelijk de Presence ontvangt. Acceptatie, liefde, vreugde, 
mededogen, en de afwezigheid van conflicten, zijn allemaal kwaliteiten van de 
Presence. Wanneer je de Presence in je draagt, krijgt jij ook die kwaliteiten. 
Ze zijn niet jouw kwaliteiten. Ze zijn kwaliteiten van de Presence. Wat je moet 
doen is moet je verbinden met de Presence. U kunt gebruik maken van kijken, 
geluid, geur of aanraking om de Presence te verankeren. Door veelvuldig 
gebruik van dat anker, kun je je vaak te verplaatsen in de Presence. 

Wanneer de Presence erg sterk is geworden, dan moet je aan de Presence 
vragen "Stop alstublieft mijn gedachten." Als je dit blijft doen dan zal je geest 
ophouden met kwebbelen. De geest zal heel vaak daarna zwijgen. En ten 
slotte zal hij gedurende een lange tijd stoppen. Daarna is het allemaal voorbij. 
Je wordt Wakker. Daarna word je één met de Presence. Dat is God 
Realisatie. Maar dat gebeurt automatisch. Alles wat je moet verkrijgen is de 
Presence. Zodra je Die hebt, dan weet je hoe Hem vaker moet verkrijgen. Je 
hebt alles gedaan wat mogelijk was. 

  
 



De lessen die we je al gegeven hebben. Deze lessen zullen een realiteit 
worden door de Presence. Deze lessen zijn er niet voor om te worden 
beoefend. Ze kunnen niet worden beoefend. Wanneer we zeggen “Accepteer 
je Vader”, dat betekent dat je bidt en je vader accepteert. Al wat het betekent 
is dat aanvaarding van je vader moet plaats vinden. Alleen de Presence kan 
dat bewerkstelligen. Jouw acceptatie van je vader is heel kunstmatig. Dat zal 
je niet ver brengen. Het maximale dat je kunt doen is; jis blijven met “Wat is”. 
Dat is het proces. De Presence moet tussen beide komen. Wanneer de 
Presence tussen beide komt, dan worden de lessen werkelijkheid. Daarom is 
het belangrijk dat je naar een Oneness Awakening Cursus gaat, voordat je 
een Oneness Meditatie meemaakt, of je gaat naar een Oneness Awakening 
cursus nadat je naar een Oneness Meditatie bent geweest. 

De Presence zal van de lessen een realiteit maken. Bijvoorbeeld, de les is: 
“jouw gedachten zijn niet jouw gedachten, je lichaam is niet jouw lichaam, je 
geest is niet jouw geest. In dit alles een werkelijkheid voor jou? Kun je dai zo 
ervaren? Nee, helemaal niet. Zodra de Presence sterk aanwezig is, dan 
gebeuren die dingen. De sleutel is het verkrijgen van de Presence, en 
Oneness Meditatie werkt zeer krachtig in het aanreiken van de Presence. 
Binnenkort zullen onze Oneness Mediterenden beginnen met het geven 
lezingen. Dat zal alles heel, heel duidelijk maken. De dingen gaan zeer, zeer 
binnenkort heel, heel snel bewegen. 

Vraag 9: Lieve Bhagavan! Vertelt U ons; als iemand een Oneness 
Meditaties bijwoont, en niet bekend is met begrippen als “Verbinding 
met het Goddelijke”, passie voor Ontwaken, innerlijke integriteit en het 
belang van goede relaties, maar die persoon is intuïtief op zoek naar de 
innerlijke vrijheid, kan hij of zij dan Ontwaken? Dank U. 

Bhagavan: Ja, alles is mogelijk. 

Vraag 10: Lieve Bhagavan, is het vandaag de dag nog belangrijk om in 
een donkere kamer te verblijven, de heilige ruimte, na een webcast met 
U? Wat is de beste manier om de Presence te ontmoeten, en op welke 
tijd? Wat zijn de mogelijkheden voor de Presence om zichzelf te 
openbaren? Dank U wel! 

Bhagavan: Verblijven in een donkere kamer zal zeker helpen in het verwerven 
van de Presence. De beste tijd om Presence te verwerven is op zondag 
tussen 8.30 en 10 uur Nederlandse tijd. (Het huidige advies is om tussen 
9.00 en 9.30 uur te mediteren, tezamen met Bhagavan en 4500 
mediterende in de Oneness Tempel in India) 

Vraag 11: Lieve Bhagavan! Ik betreur het dat er vele dingen in mijn leven 
zijn die ik mis. Veel verlangens zijn nog niet vervuld. Zijn deze niet 
vervulde verlangens blokkades in mijn groei naar Ontwaken en 
Verlichting?  

Bhagavan: Wat je moet doen is; je moet verblijven in je frustratie en 
ontevredenheid. Je moet niet proberen om eraan te ontsnappen. Je bent nu 
eenmaal niet vervuld, en er is veel pijn in je. Blijf bij de pijn, ervaar die pijn, en 
ga naar een Oneness Meditatie. De Presence doet de rest. 

  



Vraag 12: Lieve Bhagavan, ik zie dat ik hele sterke gehechtheden en 
genegenheden in het leven ken, die maken dat ik veel lijdt. Hoe verschilt 
gehechtheid van liefde? Dank U wel! 

Bhagavan: Gehechtheid en liefde zijn zeer verschillende dingen. Wanneer je 
in het IK zit is er gehechtheid. Wanneer je uit het IK stapt is er liefde. Je kunt 
niet proberen om die liefde te verkrijgen. Dat gebeurt wanneer de geest stopt 
met denken, en de geest stopt met denken wanneer de Presence zich 
aandient. 

Vraag 13: Beste Bhagavan! Als kinderen zijn geboren gewekt, is de 
geest hoe te beginnen controleren ze na? Is het natuurlijk vanzelf of 
wordt het beïnvloed door de manier waarop ze zijn opgevoed door hun 
ouders bij de verschillende concepten worden opgelegd? Omdat de hele 
opvoeding in de samenleving is gebaseerd op vergelijkingen zoals: 
groot en klein, goed en kwaad, enz., en hoe zullen kinderen worden 
wakker gemaakt? Zullen ze moeten opgroeien eerste, zodat hun 
bewustzijn kunnen uitbreiden of zullen zij in staat om aan de slag 
gewekt door hun ouders, of op een andere manier? Bedankt! 

Bhagavan: Kinderen worden geboren gewekt. Dan rond de leeftijd van 4 of 5 
of 6 verliezen ze hun ontwaken. Hun geboren worden gewekt dan het 
verliezen is het gevolg van genetische programmering. En zaken worden nog 
verergerd door sociale conditionering. Echter, naarmate meer en meer 
mensen worden wakker geschud, zal het zeer gemakkelijk voor kinderen om 
wakker te worden. Al die we hebben ontmoet een aantal kinderen die 
ontwaakt. Het zal zeer snel gebeuren bij kinderen. 

Bedankt Bhagavan! Dank je wel! Dat was de laatste vraag. 

 

Bhagavan: Dank jullie wel. Zullen we mediteren voor een paar minuten? 

 

Ja, Ja, Bhagavan! 

    
 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Question 13: 
Dear Bhagavan! If children are born awakened, how does the mind 
start controlling them after? Does it happen naturally on its own 

or is it influenced by the way they are brought up by their parents 
when different concepts are imposed? Since the whole upbringing 
in the society is based on comparisons like: big and small, good 

and bad, etc., and how will children become awakened? Will they 
have to grow up first so that their consciousness can expand or 

will they be able to get awakened through their parents, or in any 
other way? Thank You! 
  
Sri Bhagavan: Children are born awakened. Then around the age 4 or 5 or 
6 they lose their awakening. Their being born awakened then losing it is 

because of genetic programming. And matters are made worse by social 
conditioning. However, as more and more people become awakened, it 
will be very easy for children to be awakened. Already we have met some 

children who are awakened. It will happen very fast among children.  
  
Thank You Bhagavan! Thank You so much! That was the last question.  
  
Sri Bhagavan: Thank you all so much. Shall we meditate for a few 
minutes? 
  
Yes, Yes, Bhagavan! 
 



De eenvoudigste manier om te weten of je Ontwaakt bent is: 
 
De eenvoudigste manier om te weten of je “Ontwaakt” bent is: Laten we 
aannemen dat er iets gebeurt, en dat wat er is gebeurd je geest beïnvloedt, 
dat er pijn is, dat je gekwetst bent, en dat er lijden is. Als je ontwaakt bent zal 
deze pijn, dat gekwetst zijn, dat lijden, of wat het ook is, niet langer duren dan 
30 minuten.  
Laten we aannemen dat je Ontwaakt bent, en dat iemand je gekwetst heeft, 
en je reageert daarop binnen 30 minuten. Dan kun je in die 30 minuten van 
dat gevoel van gekwetst zijn, of van die pijn, of van die emotionele lading 
verlost worden. Maar op de 31ste minuut is dat niet meer mogelijk, omdat de 
pijn, het gevoel van gekwetst zijn, of de emotionele lading verdwenen is.  
Wat er na de 31ste minuut gebeurt, is een respons. Een reactie kan een 
goede, of een verkeerde reactie worden genoemd, of wel een juiste of een 
verkeerde manier van handelen. Een respons is echter een perfecte manier 
van handelen. Die handeling is noch goed, noch fout, ze is alleen maar 
perfect. Op het moment dat je Ontwaakt bent duurt dit niet langer dan 30 
minuten. Voor de meeste mensen loopt deze tijd al snel terug tot 5 minuten  
Voor anderen loopt dit terug van 25 minuten, naar 20 – 15 – 10 minuten, en 
dan naar 5 minuten. Dat betekent dat je de emotionele lading niet langer 
vasthoud dan 5 minuten. Als iemand door zijn man of vrouw gekwetst is, dan 
kun je alleen maar binnen de 5 volgende minuten een reactie vertonen. Als je 
de vijf minutengrens bent gepasseerd, dan is er alleen maar een respons 
mogelijk 
Aanvankelijk duurt de emotionele lading wanneer je Ontwaakt bent ongeveer 
een half uur. Voor sommige mensen is dat 5 minuten Voor anderen loopt dit 
geleidelijk terug van 25 minuten, naar 20 – 15 – 10 minuten. Laten we 
aannemen dat er een man en een vrouw is, als de man is gekwetst, of als de 
vrouw is gekwetst, dan kun je het beste reageren binnen de eerste 5 minuten. 
Na de zesde minuut is er geen reactie meer mogelijk, alleen nog maar een 
respons.  
Als er een respons optreedt, dan is er compassie, dan is er Liefde. Spoedig 
daarop loop te tijd terug naar 4 – 3 – 2 – 1 – en 0 minuten. Bij nul is er geen 
reactie meer mogelijk, alleen een respons behoort tot de mogelijkheden. Als 
dat zo is dan zeggen we dat je volledig Ontwaakt bent. Als je dat ervaart dan 
worden we ondergedompeld in steeds diepere staten van Ontwaken. 



Bhagavan over: De crisis waarin we zitten. 
zaterdag 20 augustus 2011 

Vraag: Bhagavan: Sommigen van ons zijn heel bezorgd over de huidige 
economische en politieke situatie in de wereld, met name over de crisis, 
het grote aantal catastrofes en andere  vormen van afbraak. Velen van 
ons voelen zich zo verloren en weten niet wat de toekomst ons gaat 
brengen. Er is overal zoveel angst aanwezig. Een tijdje geleden heeft U 
verteld dat de echte crisis zelfs nog niet is uitgebroken. Wilt U ons wat 
leiding geven Bhagavan? Wat kunnen we verwachten, en wat moeten we 
doen?  

 Bhagavan: In 1989 was er een verandering van energie. Nu is er een andere 
verandering van energie in aantocht, een verandering die in 2012 gaat plaats 
vinden. Wanneer er een verandering van energie plaats vindt, of wanneer er 
een verandering van energie gaat plaats vinden, gaan oude waarden, oude 
gedachten, oude beschavingen ten onder. Zolang het oude niet is 
afgestorven, kan de geboorte van het nieuwe niet plaats vinden. In 2012 gaat 
de geboorte van het nieuwe plaats vinden, nieuwe vormen van bedrijvigheid, 
nieuwe vormen van bestuur, nieuwe vormen van handel, nieuwe vormen van 
de kost verdienen. Iets heel nieuws is aan het opstarten. Als het nieuwe komt, 
moet het oude afsterven.    

Nu zitten we middenin dat proces. We ervaren het afsterven van alles waar 
we zo vertrouwd mee waren. Zolang dit doorgaat, kan het nieuwe nog niet 
geboren worden. Het afsterven van het oude is wat we als lijden ervaren.  

Wij zijn de mensen die de pech hebben in deze situatie gevangen te zitten, de 
situatie waarin het oude afsterft. Maar we zijn ook geluksvogels omdat we 
kunnen zien dat er een prachtige nieuwe tijd wordt geboren. 

De beste manier om met deze situatie om te gaan is door kleine 
gemeenschappen van vrienden te vormen. Vrienden die elkaar ondersteunen, 
en elkaar helpen. Elkaar ondersteunen om materiële problemen op te lossen, 
elkaar ondersteunen om emotionele problemen op te lossen. Alleen door 
onderlinge afhankelijkheid en vertrouwen, en het hebben van een onderlinge 
relatie, zul je in staat zijn de crisis het hoofd te bieden. Als je relaties 
verzwakken hetzij in de familie, hetzij met je vrienden, dan zal het heel erg 
moeilijk worden. Versterk daarom de banden met je bloedverwanten, versterk 
de banden binnen de groep van vrienden. Vorm kleine groepen van vrienden, 
en ontmoet elkaar regelmatig. Je kunt elkaar bij die gelegenheden Diksha 
geven en elkaar steunen om je door deze crisis heen te worstelen. Dat is de 
enige manier waarop je de komende problemen kunt hanteren.     

 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Sydney op 3 november 2012. 
 
 
Lisa: Lieve Bhagavan van ons allemaal die hier in Australië zijn 
verzameld, inclusief de mensen uit Nieuw-Zeeland, willen wij onze 
diepste dankbaarheid en Liefde aan U aanbieden voor alles wat U voor 
ons doet. Voor het Ontwaken van ons, en wat U doet voor de mensheid. 
Vanuit het diepst van ons hart dankt ieder van ons U. Dank U wel. 
 
Vraag 1: Als we Ontwaakt zijn, zullen we dan in staat zijn om de 
schijnbaar onomkeerbare schade te herstellen die we aan onze planeet 
hebben toegebracht? Zullen we dan gaan nadenken over de gevolgen 
van de manier waarop we leven, leven voor ons gemak in plaats van dat 
we oog hebben voor duurzaamheid? 
 
Bhagavan - Als je eenmaal Ontwaakt bent, voel je een natuurlijke Eenheid 
met de natuur, je wordt erg zorgzaam voor de natuur, je wordt vol 
zorgzaamheid en je bent erg betrokken bij het behoud van de natuur. Al deze 
dingen gebeuren op een natuurlijke wijze. Dat zijn kwaliteiten van Ontwaakte 
mensen. Niet dat iemand die Ontwaakt is deze kwaliteiten cultiveert. Op het 
moment dat je Ontwaakt bent komen deze kwaliteiten op een heel natuurlijke 
wijze naar je toe, en de natuur reageert heel positief op zulke mensen. 
 
Vraag 2. Hoe kan ik, als ontwaakt persoon, het beste dienstbaar zijn? 
 
Bhagavan - Je kunt als Ontwaakt persoon het beste dienstbaar zijn door 
anderen te doen Ontwaken, een Ontwaakt persoon heeft ook het vermogen 
om anderen te doen ontwaken. Je moet eerst vertellen dat jij Ontwaakt bent, 
en  als tweede je toestand uitleggen aan anderen, en als derde hen in staat 
stellen om vragen aan je te stellen. Wanneer je door deze drie fasen 
heengaat, worden jouw hersenen en hun hersenen aan elkaar gekoppeld. 
Daarna moet je hen Blessing geven, dat wil zeggen Diksha, geven en de 
andere persoon zal in jouw bewustzijnstoestand komen. Het is dus heel 
gemakkelijk voor een Ontwaakte mens om anderen te doen Ontwaken, en jij 
hebt het vermogen om anderen te doen ontwaken.  
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 3: Lost U alstublieft de volgende schijnbare paradox voor ons op. 
Aan de ene kant wordt ons verteld van een situatie voorafgaand aan 
Ontwaken waarin we niets kunnen doen, behalve afwachten. Aan de 
andere kant worden we aangemoedigd om activiteiten te doen om ons 
met het Goddelijke te verenigen. Zijn er specifieke activiteiten, zoals 
Sadhanas, die leiden tot Ontwaken? 
 
Bhagavan: In principe kijken we in de Akasha-kronieken, waar we de datum 
van ontwaken kunnen vinden, hetgeen eruit ziet alsof dit vooraf werd 
vastgesteld, maar wat er óók gebeurt is: dat we zien dat een persoon op een 
bepaalde datum lijden zal ondergaan. Als je sadhana doet, en je bent met 
lijden in aanraking gekomen, en de datum van jouw Ontwaken wordt 



vastgesteld, dan kan de datum in de Akasha-kronieken op een bepaalde 
manier veranderen. De datum is voorbestemd omdat hij in de Akasha-
kronieken vastligt, maar die datum kan ook veranderen wanneer je met lijden 
in aanraking komt. 
 
Dank U Bhagavan. 
 
Vraag 4: Van sommige stoffen, zoals lood en kwik, is gebleken dat ze 
een negatieve invloed hebben op de hersenfunctie. Zijn giftige stoffen 
zoals lood en kwik van invloed op veranderingen in de hersenen die 
leiden tot Ontwaken? 
 
Bhagavan - We hebben een paar mensen die Ontwaakt zijn, en waarvan 
bekend is dat ze aan een zware metaalvergiftiging lijden. Dus er zijn bewijzen 
dat vergiftiging door lood of andere zware metalen niet leidt tot een 
belemmering van jouw Ontwaken. 
 
Vraag 5: Ik verlang zoveel naar U, dat al het andere zinloos is. Het leven 
geeft me geen vreugde, zelfs mijn drie dochtertjes niet. Kunt U mij 
vertellen hoe Ik het lijden dat ontstaat door afgescheiden te zijn van U 
kan beëindigen? 
 
Bhagavan: Als je eenmaal Ontwaakt bent, dan zul je heel snel ontdekken dat 
je verplaatst wordt naar een hogere staat van bewustzijn, en in hogere staten 
van bewustzijn is er geen verschil meer tussen jou en het Goddelijke. 
 
Vraag 6: Ons wordt verteld dat het ontwikkelen van alle kenmerken van 
mensen die Ontwaakt zijn, menselijkerwijs niet mogelijk is. Hoe moeten 
we leven met de onzekerheid over het Ontwaken van onszelf en van 
anderen? 
 
Bhagavan: We hebben jullie een checklist gegeven. Jullie moeten je 
Bewustzijnstoestand checken met wat we hebben aangegeven in die 
checklist. We hebben in de checklist ongeveer 24 voorwaarden aangegeven, 
en als aan 20 van de genoemde voorwaarden wordt voldaan, dan ben je 
Ontwaakt. 
 
Dank U Bhagavan. 
 
Vraag 7: Wat is het verschil tussen Ontwaken en in de Presence (de 
Goddelijke Aanwezige) leven? 
 
Bhagavan: Wanneer je Ontwaakt bent, dan ben JIJ er niet meer. Het is 
allemaal leeg van binnen. Dan daalt er een Hoger Bewustzijn in je neer. Dit 
noemen we de Presence. In Christelijke termen zouden we dat de Heilige 
Geest noemen.  
 
Dank U wel Bhagavan 
 
 



 
 
Vraag 8: 10 Jaar geleden zei U dat de wereld zich in een gevaarlijke 
situatie bevond. De woorden die U gebruikte waren: “Het huis staat in 
brand”. Wat vindt U vandaag van de toestand in de wereld? 
 
Bhagavan - Vandaag is de situatie veel beter. Elke dag Ontwaken meer dan 
duizend mensen, en de aantallen nemen steeds maar toe. Dit alles zal het 
leven van de mensen beïnvloeden vooral in India, waar grote aantallen 
Ontwaakte mensen zijn. Dit beïnvloed op een dramatische wijze de 
menselijke relaties. De dingen gaan dus steeds beter en beter.  
 
Dank U Bhagavan. 
 
Vraag 9: Kunt U alstublieft uitleggen, wat voor effect het heeft gehad op 
het collectieve bewustzijn van de mensheid, dat er zoveel mensen 
wereldwijd Ontwaakt zijn? 
 
Bhagavan: Er is iets gebeurd met het collectieve bewustzijn, waardoor 
menselijke relaties drastisch verbeteren. 
 
Dank U Bhagavan. 
 
Vraag 10: Ondanks dat het proces van Ontwaken plaats vindt, lijkt het 
erop dat het lijden vandaag de dag een piek heeft bereikt. Kunt U 
uitleggen waarom dit zo is. 
 
Bhagavan: Het lijkt een natuurlijk verschijnsel dat, pas als lijden een 
hoogtepunt bereikt, Ontwaken kan plaats vinden. We zien dat elke dag veel 
mensen Ontwaken. Om de een of andere vreemde reden bereikt het lijden 
een hoogtepunt voordat mensen Ontwaken. Lijden en Ontwaken lijken hand 
in hand  te gaan, zoals bij Boeddha lijden plaatsvond waarna Hij Ontwaakte. 
De meeste mensen die door een proces van lijden gaan… Ontwaken. 
 
Dank U Bhagavan. 
 
Vraag 11: Wat is het van belang van het ontvangen van Oneness 
Meditatie? 
 
Bhagavan: Oneness Meditatie is mogelijk ontworpen om mensen te doen 
Ontwaken. Het kan zeer effectief zijn door middel van een webcast, en je kunt 
er de hele planeet mee bereiken. We hebben een aantal mensen die dit bijna 
24 uur per dag doen. Iemand doet dit in een bepaald deel van de wereld, 
waardoor dit leidt tot een wereldwijd Ontwaken. Het is een heel erg krachtig 
middel. 
 
Vraag 12: Mensen zijn Ontwaakt op een bewustzijnsschaal tussen 1 en 
30. Kunt U ons alstublieft vertellen wat bepaalt waar mensen Ontwaken 
op deze schaal? 
 



Bhagavan: Wat in wezen het niveau van Ontwaken bepaalt zijn: a) je vorige 
levens, en b) wat er gebeurde op het moment van je geboorte, het moment 
waarop je werd geboren. 
 
Vraag 13: U heeft aangegeven dat u van plan bent om de Ontwaakte 
mensen ten minste op een bewustzijnsniveau van 50 te brengen. Dus 
bijvoorbeeld; als iemand Ontwaakt is met niveau 10 op de 
bewustzijnsschaal, wat is dan de gemiddelde tijd voor hem of haar om 
niveau 50 te bereiken? 
 
Bhagavan - Ik verwacht dat mensen die Ontwaakt zijn……………..8 maanden 
…………(we konden Bhagavan’s antwoord niet horen). 
 
Bhagavan: Ik houd van jullie allemaal, ik houd van jullie allemaal. 
 
Bhagavan - Nu alle vragen gesteld zijn, zullen we nu ongeveer 3 minuten 
mediteren. Dat zal jullie Ontwaken versnellen, 
 
 Dank U wel Bhagavan, dank u wel Bhagavan 
 
Dan volgen 3 minuten meditatie met Sri Bhagavan 
 
Bhagavan:  Love You All - Love You All. 
 
 
Lisa: We danken U heel erg Bhagavan, we houden van U. 
 
 
 



Bhagavan over de vraag: Wat is de werkelijkheid? 
 
Bhagavan: De werkelijkheid moet altijd echt zijn. Dat is niet zo, zolang vormen 
en namen aanwezig zijn. Dat wat de Grondslag is van vormen en namen, Dat 
is de Werkelijkheid. Ze ligt ten grondslag aan begrenzingen, maar is zelf 
onbegrensd. Ze is nergens aan gebonden. Ze ligt ten grondslag aan 
onwerkelijkheid, maar is zelf werkelijk. De werkelijkheid is: “Dat wat is”. Ze is 
zoals ze is. Ze overstijgt spraak. Ze ligt voorbij uitdrukkingen als: “Bestaan”, 
en “Niet-bestaan”. 

 
De werkelijkheid is Zuiver Bewustzijn. Zuiver Bewustzijn is dat wat overblijft 
wanneer onwetendheid is vernietigd, tezamen met de kennis van objecten. 
Wanneer alleen het Zelf (het Atman) overblijft. In dit Brahma-swarupa (de 
echte vorm van Brahman), dat overvloedig Zelfbewustzijn is, bestaat geen 
enkele onwetendheid. 

 
De werkelijkheid die volledig schittert, zonder ellende en zonder lichaam, niet 
alleen op het moment dat de wereld gekend wordt, maar ook wanneer de 
wereld niet gekend wordt, dat is je ware vorm (nija-swarupa). 

 
Die schittering van Bewustzijn, van Gelukzaligheid, in de vorm van één 
Bewustzijn dat net zo schittert IN jezelf als daar buiten, is de hoogste en 
meest gelukzalige Oer-Werkelijkheid. Haar vorm is stilte en wordt door Jnanis 
(Kenners van de Werkelijkheid) uitgelegd als de definitieve en onaantastbare 
toestand van ware kennis (Jnana). Weet dat alleen Jnana niet gehecht is. 
Alleen Jnana is zuiverheid. Jnana is het bereiken van God. Alleen Jnana, dat 
verstoken is van vergeetachtigheid ten opzichte van het Zelf, is onsterfelijk. 
Alleen Jnana is Alles 
 

 
 
 

 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Hongarije - 23 juni 2012 

Vraag 1: Ik heb continu het gevoel dat Ontwaakt zijn een prachtige iets 
is, maar dat het eerder is weggelegd voor iemand anders dan voor mij. 
Dat is wat ik voel. Waarom is dat zo, Bhagavan? 

Bhagavan: Dit is een angst die de meeste mensen hebben. Het is in wezen 
de angst om het bekende te verliezen. Als het proces wordt geïntensiveerd 
zul je op een natuurlijke manier die angst overwinnen. 

Vraag 2: Lieve Bhagavan, hoe kan ik mijn negatieve gedachten 
overwinnen? Ik zit altijd met mijn emotionele ladingen. Ik ervaar ze, maar 
ze komen voortdurend terug. Ik voel het als een nederlaag, en het wordt 
steeds moeilijker om verbinding te maken met mijn hogere bewustzijn. 
Ik vraag aan het Goddelijke om me van deze negatieve patronen af te 
helpen, maar ik voel dat iets me gevangen houdt in een lager bewustzijn. 
Wat moet ik doen Bhagavan? 

Bhagavan: Het Oneness Wonder is aangekomen om een punt waar het heel, 
heel gemakkelijk is om moeiteloos de Presence (De Goddelijke Aanwezige) te 
ervaren. Wanneer je de Presence hebt verworven dan moet je tot de 
Presence bidden om je geest tot zwijgen te brengen. Zodra de geest stopt 
met zijn gekwebbel dan worden de lessen automatisch echt. Stel dat we je 
vertellen, dat het onderwijs zegt dat je een bepaalde situatie of een bepaald 
iemand moet accepteren, maar je bent niet in staat om dat te doen. Je moet 
je dan verbinden met de Presence, en de Presence vragen om je geest tot 
zwijgen te brengen. Zodra de geest zwijgt, gebeurt acceptatie automatisch. 
De lessen van Oneness kunnen niet worden beoefend. De Oneness lessen 
moeten zich automatisch in jou voltrekken, en om dat te laten gebeuren moet 
je in en met de Presence zijn Je moet de Presence vragen, je moet de 
Presence verzoeken, of bidden tot de Presence om je geest tot stoppen te 
dwingen. Zodra je geest zwijgt gebeuren alle dingen op een natuurlijke wijze. 
Duizenden mensen over de hele wereld zijn in deze staat van bewustzijn 
gekomen. 

Vraag 3: Lieve Bhagavan, U zegt dat we het deel van ons dat we willen 
integreren met liefde moeten omarmen. Ik ben er niet zeker van of ik 
weet hoe dat moet. Ik ben bijvoorbeeld jaloers. Ik word me ervan bewust 
en verwerp of beoordeel het niet, maar het verdwijnt niet. Wat moet ik 
doen Bhagavan? Hoe moet je innerlijke integriteit meer efficiënt 
toepassen, en hoe kan ik innerlijke integriteit versterken, Bhagavan? 

Bhagavan: Hiervoor geldt hetzelfde antwoord als bij de vorige vraag. Kom in 
de Presence. Vraag de Presence om je geest te stoppen met dat gekwebbel, 
en op het moment dat de geest zwijgt, dan zal elke les die je wilt realiseren 
ook echt gebeuren. Dat is hoe alle Oneness lessen werkelijkheid worden. De 
Presence moet ze laten gebeuren. Jij kunt ze niet laten gebeuren. 



Vraag 4: Deel met ons alstublieft de huidige stand van zaken. Hoe gaat 
het met het proces van Ontwaken, en wilt U alstublieft vertellen wat er 
op dit moment gebeurt in India en in de wereld? 

Bhagavan: Elke maand zullen we via onze website jullie informeren over de 
huidige stand van zaken. De situatie per 21 juni 2012 is als volgt: Het 
wereldwijde Ontwaken per 21 juni 2012 is: 1) meer dan 40.000 mensen zijn 
Ontwaakt, 2) meer dan 80.000 mensen leven in aanwezigheid van de 
Presence, 3) meer dan 32 miljoen mensen ervaren Ontwaakte Staten; meer 
dan 72 miljoen ervaren de Presence. Dus het Ontwaken verloopt zeer, zeer 
snel. Het wordt iedere dag gemakkelijker. Iedereen die leeft in en met de 
Presence kan deze moeiteloos overbrengen naar iemand anders. Ofwel door 
middel van aanraking, of via de ogen, of door intentie. 

Vraag 5: Beste Bhagavan, wat is de beste manier om deel te nemen aan 
de Oneness Meditaties? Hoe kunnen we het meest profiteren van de 
Oneness Meditatie, en wat is het belang van de Oneness Meditatie? 

Bhagavan: Je moet heel duidelijk zijn over je bedoelingen. De bedoeling zou 
kunnen zijn om je gezondheid, je welvaart, je relatie te verbeteren, of 
bevrijding te ervaren. Het kan van alles zijn. Je moet gefocust zijn op wat je 
wilt, en tijdens de Oneness Meditatie moet je bidden tot het Goddelijke om je 
te geven wat je wilt. Als jouw intentie en jouw gebed op de juiste wijze met 
elkaar verbonden zijn, dan zal wat je wilt zeker gebeuren. 

Vraag 6: Lieve Bhagavan, hoe kunnen we het beste helpen om de visie 
van Oneness in de tweede helft van dit jaar te ondersteunen? Hoe 
moeten we ons de paradigmaverandering aan het einde van 2012 en 
daarna voorstellen? Wat gaat er van het oude overblijven, en wat is het 
nieuwe dat gaat komen? Wat gaat er verdwijnen Bhagavan in het 
financiële systeem, wat gebeurt er met het geld en met de banken? 

Bhagavan: Jouw rol moet zijn om zoveel mogelijk in de Presence te leven. Je 
moet proberen om zoveel mogelijk mensen in de Presence te brengen. We 
kunnen niet zeggen wat zal verdwijnen en wat geboren gaat worden. Maar 
veranderingen zullen zeker gebeuren in alle gebieden van menselijke activiteit 
en we zullen op weg gaan naar het Gouden Tijdperk. 

Vraag 7: Lieve Bhagavan, in Uw boodschap tijdens de Dag van de 
Relaties spraken U en Amma over de overdracht van de Presence. Kunt 
U ons daarover iets meer vertellen, Bhagavan? 

Bhagavan: Jullie rol als Trainer en als Dikshagever is om de Presence aan 
anderen door te geven, en degenen die de Presence hebben ontvangen, 
hoewel ze misschien geen Trainer of Dikshagever zijn, ook zij kunnen de 
Presence overdragen op anderen. Dat is de manier waarop de Presence zeer 
snel over de planeet verspreid kan worden, en zeer, zeer krachtig kan 
worden. Als de Presence zich verspreidt en sterker wordt, dan gaan we het 
Gouden Tijdperk in, en zullen we één mensheid worden. 



Vraag 8: Lieve Bhagavan, kunt U aan ons vertellen wat het verschil is 
tussen Oneness Meditatie en het verdieping proces in India? 

 

Bhagavan: Oneness Meditatie is geen vervanging voor het Oneness 
verdiepingsproces. Oneness Meditatie is een klein deel van het Oneness 
verdiepingsproces. Het Oneness Verdiepingsproces heeft als doel om 
mensen te transformeren zodat ze als vuurtorens zijn op deze planeet. Zij 
zullen als centra zijn, waar omheen het transformatieproces zal plaatsvinden. 

Vraag 9: Lieve Bhagavan, onlangs hebben we U horen spreken over het 
stopzetten van de geest. Kunt U ons vertellen wat dat betekent, 
Bhagavan? 

Bhagavan: We beginnen meestal dingen eerst in India uit te proberen om ze 
vervolgens over de hele wereld te verspreiden. In India zijn nu duizenden 
mensen in een staat van bewustzijn waarin ze zich op elk moment zonder 
moeite kunnen afsluiten van de geest. Dit begint zich nu te verspreiden over 
de hele wereld. Zodra je in staat bent dit te doen, dan is alles mogelijk en je 
zult dit spoedig gaan ervaren. Al je problemen zijn een gevolg van de geest. 
Zodra de geest is uitgeschakeld, ben je vrij van problemen. 

Dank U Bhagavan. Kunnen we nu mediteren? 

Bhagavan: Ja, we zullen nu een paar minuten mediteren 

  
 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met de Tsjechische Republiek en 
Slowakije op 15 juni 2012. 

 

Video: http://www.onenessuniversity.org/index.php/sri-bhagavans-darshan-in-
czsk 

 

Er waren ongeveer 330 mensen verzameld uit verschillende steden van 
Tsjechië en Slowakije. 

Onze diepe en oprechte dankbaarheid aan Sri Bhagavan voor het feit dat 
Hij al onze vragen beantwoordde, voor al Zijn zegeningen en de diepe 
meditatie aan het eind. 

De darshan werd gevolgd door een Oneness Meditatie en de overdracht 
van de Presence (De Goddelijke Aanwezige). De Oneness Meditatie 
verdiepte het bewustzijn, en de mensen ervoeren een golf van vreugde, 
met als gevolg gelach. Toen baden de mensen in de zaal innig voor de 
overdracht van de Presence en iedereen ervoer dit als de meest 
krachtige gebeurtenis van de hele bijeenkomst, en het was tevens het 
hoogtepunt van de bijeenkomst. 

De Oneness familie, 

Tsjechië en Slowakije 

 

Vraag 1: Bhagavan, hoe is het met emotionele ladingen na het 
Ontwaken? Zullen zij zich allemaal tegelijkertijd oplossen of geleidelijk, 
of zullen ze gewoon worden uitgeschakeld? Of zullen ze doorgaan 
anderen in ons leven te beïnvloeden zonder dat we ons daarvan bewust 
zijn? Zal onze cyclus van sterven en weer geboren worden eindigen 
nadat we Ontwaakt zijn? Dank u, Bhagavan 

Bhagavan: Als je eenmaal Ontwaakt, dan word je je intens bewust 
van je emotionele ladingen, en als je je eenmaal bewust bent van 
die ladingen, dan kunnen ze niet meer van jou gebruik maken. Als 
je eenmaal Ontwaakt bent, dan bestaat er geen reïncarnatie meer 
voor jou. 

Vraag 2: Mijn lieve Bhagavan, ik dank u voor de sterke begeleiding en de 
genade, die ik van U krijg. Toch kan ik niet geloven hoe eenvoudig het 
allemaal is. Tijdens de meditaties ervaar ik prachtige staten van 
bewustzijn, en krijg ik informatie door die zo geweldig is dat ik het 
nauwelijks kan geloven. In mijn gewone leven, zijn twijfels nog steeds 
aanwezig. Vertel me alsjeblieft hoe ik mijn Innerlijke Leiding kan 
versterken, zodat ik Uw liefde sterker kan voelen, ook in het leven van 
alledag. Dank U wel, Bhagavan. 

 

http://www.onenessuniversity.org/index.php/sri-bhagavans-darshan-in-czsk
http://www.onenessuniversity.org/index.php/sri-bhagavans-darshan-in-czsk


Bhagawan: Als de dagen en weken gaan voorbij, zul je worden 
overgenomen door de Presence. Als de Presence je overneemt, 
dan begin je te leven in en met de Presence, en zal het leven 
totaal anders worden. Alles zal op zijn plaats vallen. Er zal niets 
voor je overblijven om te doen. 

Vraag 3: Mijn groeten voor U mijn lieve Bhagavan. Ik kwam korte tijd 
geleden met Uw lessen in aanraking, maar de kracht van Uw woorden en 
de liefde die U uitstraalt raken me diep, en zo ben ik hier naar de 
Oneness Conferentie en de Oneness Meditatie gekomen. Diep in mijzelf 
voel ik steeds meer liefde, maar er zijn ook dagen dat ik me nog steeds 
verdrietig voel en angstig, en dat ik de innerlijke pijn van wat er in mijn 
leven is gebeurd, en wat er in de wereld gebeurt, voel. Ik wil graag af van 
deze gevoelens. Ik voel hoe ze me belasten en me naar beneden halen. 
Kunt u mij vertellen hoe ik hiermee om moet gaan? Met een groot gevoel 
van liefde en respect voor U, lieve Bhagavan. 

Bhagavan: Om vrij te zijn van al je problemen, moet de geest het 
opgeven. Zodra je de Presence ervaart, dan stopt de geest 
automatisch. Om in de Presence te komen wordt met de dag 
gemakkelijker. Tegen het einde van het jaar zullen de meeste 
trainers en Dikshagevers in staat zijn te leven in en met de 
Presence. 

 

Vraag 4: Lieve Bhagavan, heel erg bedankt voor de Oneness Meditatie. 
Mijn woorden kunnen niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor alles 
dat U en Amma voor ons doen. Dank U, dank U, dank U vanuit heel mijn 
hart. Ik geloof echt dat de Oneness Meditaties zullen helpen om 70.000 
mensen in de hele wereld te doen ontwaken. Vertelt U ons alstublieft, 
waarom de datum van 21 december 2012 zo belangrijk is en wat er met 
ons, en met de wereld zal, gebeuren? Hartelijk dank en mijn liefde gaat 
naar U uit, Bhagavan. 

Bhagavan: Op dit moment zijn er meer dan 30.000 mensen 
Ontwaakt in de wereld. Op 21 december zal dit cijfer waarschijnlijk 
meer dan 70.000 mensen omvatten. Zodra dat gebeurt, dan zal 
Ontwaken zich razendsnel over de wereld verspreiden. 

Vraag 5: Lieve Bhagavan, ik ben vol respect voor alles wat U voor deze 
planeet doet, en ik voel aan dat ik veel dingen nog niet kan begrijpen, 
maar toch heel erg bedankt voor alles wat U doet. Met liefde en vreugde 
doe ik mee aan de Oneness Meditaties en ook aan andere evenementen 
van de Oneness gemeenschap. Ik geniet heel erg van het leven en ik ben 
daar dankbaar voor. Ik ken geen problemen in mijn leven met betrekking 
tot mijn familie, de kinderen, mijn baan en mijn huis, en ik heb geen 
geldproblemen. Maar gedurende een lange tijd mis ik de betekenis van 
mijn leven. Ik voel me niet vervuld en ik ben zoekende, maar doe dit 
waarschijnlijk op de verkeerde manier. Ik blijf maar bezig om iets te 



verwachten, en ik kan dat gevoel maar niet loslaten. Ik denk niet dat het 
alleen mijn probleem is. Is er hulp voor dit alles mogelijk Bhagavan? Of 
is het geen probleem? Dank U voor Uw kostbare tijd. 

 

Bhagavan: Jouw kwaal is de kwaal van de mensheid. Deze kwaal 
zal alleen verdwijnen als je de Presence bij je hebt. Je zult spoedig 
in en met de Presence gaan leven. 

 

Vraag 6: Lieve Bhagavan, in Uw bericht ter gelegenheid van de Dag van 
de Relaties spreken U en Amma over het doorgeven van de Presence. 
Kunt U ons alstublieft iets meer hierover vertellen,? We zijn zo dankbaar 
dat we getuige zijn van de vervulling van Uw visie. We houden allemaal 
erg veel van U en Amma. Hartelijk dank vanuit het diepst van ons hart 
voor Uw oneindige genade. 

Bhagavan: De tijd is gekomen dat het nu heel makkelijk is om de 
Presence over te dragen aan een ander. In India komen elke dag 
duizenden mensen in de Presence, en dat is dan een permanente 
staat van bewustzijn. Zodra je in de Presence bent kun je bidden 
tot de Presence om Zich te manifesteren in de ander. Zodra je in 
de Presence bent, kun je bidden tot de Presence om Zich in de 
ander te manifesteren, en de Presence zal dan overgaan in de 
andere persoon. Of je kijkt in de ogen van de ander, ook dan zal 
de Presence worden overgedragen. Of je bidt gewoon in jezelf, 
ook dan zal de Presence worden overgedragen. Als persoon A de 
Presence verkrijgt dan kan hij Die overdragen naar persoon B, 
persoon B kan de Presence overdragen naar persoon C, persoon 
C kan de Presence overdragen naar persoon D. De keten kan 
eindeloos doorgaan. We kunnen op een zeer gemakkelijke en 
moeiteloze wijze de hele mensheid erbij betrekken. Het fenomeen 
is inmiddels zo krachtig dat het nu al is begonnen. Vreemd genoeg 
gebeurt het al ruim voor 21 december 2012. 

 

Vraag 7. Wanneer we de kracht hebben om door ons denken alles te 
veranderen, waarom maken we dan geen gebruik van moderne 
technologieën om deze lessen te verspreiden via radio en televisie die 
elke dag worden beluisterd en bekeken door miljoenen mensen? Het 
moet mogelijk zijn om met deze techniek alle negativiteit die mogelijk 
kan gebeuren op te lossen zoals negatieve reacties van mensen en 
dergelijke. Deze lessen zouden veel sneller onder de mensen verspreid 
kunnen worden door discussies. Komt het doordat niet iedereen klaar is 
om de waarheid te accepteren? Als mensen de televisie aanzetten 
worden ze overspoeld door deprimerende verhalen, alsof men mensen 
overal bang voor wil maken. Waarom gaan Ontwaakte mensen hun 
vermogen niet gebruiken om al dat onzinnige nieuws te vervangen door 



nieuws dat laat zien welke geweldige dingen aan het gebeuren zijn, wat 
een mens al niet kan doen om zijn geluk te bevorderen, het echte geluk 
dat bestaat in de toestand Eenheid? Waarom wachten we op 21 
december 2012 Bhagavan? 

Bhagavan: Ja, de tijd is gekomen dat we gebruik moeten gaan 
maken van deze technologieën om het wonder over de hele 
planeet te verspreiden. 

Vraag 8. Sri Amma Bhagavan, ik dank u voor mijn transformatie en de 
manier waarop deze zich ontvouwt. Als trainer werk ik zo hard ik kan. 
Met veel plezier vertrek ik uit mijn onroerend goed bedrijf waar ik werk 
met een partner, zodat ik meer tijd zal hebben om mijn werk als trainer te 
doen. Maar ik heb veel verdriet, en als gevolg daarvan zit er ook veel pijn 
wanneer ik naar de gevoelens in mijn lichaam ga. Deze pijn en verdriet 
worden voelbaar wanneer ik denk aan pijnlijke situaties die mijn 
dierbaren, of aan ikzelf, in het verleden hebben moeten doorstaan. Ik 
ervaar dit als ik aan het denken ben over mezelf en over mijn dierbaren. 
Ik vraag het Goddelijke om al dat verdriet en al die pijn in het belang van 
mijn Ontwaken op te lossen. Ik weet dat het aan het oplossen is, maar 
het is als een onbegrensde oceaan. Ik voel dat de tijd voorbij vliegt en 
dat ik een kar trek die veel te zwaar voor me is. Andere gevoelens 
verschijnen ook wel, maar als ik aandacht ze besteed verdwijnen ze 
weer. Alleen de pijn en het verdriet kennen geen einde, ze veranderen 
niet. Wat kan ik doen om ze niet meer te hoeven dragen, en om niet mijn 
kracht te verliezen? Hartelijk dank voor Uw advies, en ik wens U een 
prachtige tijd van transformatie toe, Bhagavan. 

Bhagavan: als de Presence het overneemt, zul je zeer binnenkort 
vrij van alle lijden zijn. 

Vraag 9. Lieve Bhagavan. Ik dank u voor alles wat U voor ons doet. Ik 
ervaar dagen vol van geluk, en ik ben op Ontwaken gericht. Ik wil een 
van Uw krijgers worden (Er is een voorspelling dat Kalki zal terugkeren, 
en met 70.000 krijgers die de wereld zullen transformeren) zodat ik mee 
kan helpen om de tijd van Eenheid en de tijd van wereldwijde 
transformatie te stabiliseren. Ik zie de mensen om mij heen veranderen, 
maar het lijkt erop dat mijn gezin en mijn familie hetzelfde blijven. Hoe 
kan ik hen helpen Bhagavan? Ik hou van U Bhagavan. 

Bhagavan: Heel spoedig zal ook jouw familie veranderen. 

Vraag 10. Lieve Bhagavan, Dank U voor Uw aanwezigheid in mijn leven, 
voor Uw liefde, en voor de gelegenheid om Dikshagever zijn. Ik ontmoet 
veel mensen die anderen willen helpen, maar ze hebben zelf veel 
problemen, en ze zijn niet in staat om zichzelf te helpen. Wanneer men 
nog niet volledig Ontwaakt is, kan men dan zondermeer anderen helpen 
Bhagavan? Met liefde en dankbaarheid Bhagavan. 

Bhagavan: Dit alles gaat heel, heel snel veranderen. 



Vraag 11: Lieve Bhagavan, breng onze groeten over aan onze 
liefhebbende en geliefde Amma. Ik ben een Dikshagever, en dankzij 
Diksha, is mijn leven ongelooflijk veranderd. Ik leef een leven waarin 
wonder na wonder plaats vindt. Wat ik vraag, ontvang ik heel snel. 
Slechts één ding is nog niet naar me toegekomen, en dat is om naar 
India te gaan voor de verdieping. Ik krijg geld, maar het is niet genoeg 
om me voor U als persoon neer te buigen, en om U te bedanken en te 
eren in diepe dankbaarheid voor mezelf en voor mijn hele familie. Dank 
U Bhagavan! Ik verlang er naar om naar India te komen en een 
verdiepingsproces mee te maken. Hoe helpt een verdiepingsproces bij 
onze groei en bewustwording? Wat moet ik doen om sneller naar India 
te komen en op die manier Ontwaken en Godrealisatie te versnellen, iets 
wat ons allemaal zal helpen? Ik hou heel veel van U Bhagavan en ik wil 
U danken voor uw hulp en Uw liefde Bhagavan. 

Bhagavan: Maak je geen zorgen. Ik zal je helpen. 

 



Bhagavan over de vraag: “Wat is de Presence”? 
 
Vraag: Bhagavan, kunt u ons alstublieft meer vertellen over de 
Presence. Is het een gevoel, een stilte, een kracht of een of andere 
“Staat van Ontwaken”? Wat is precies de Presence? 
 
Bhagavan: Stel je een mier voor. Deze mier heeft een eigen bewustzijn. Stel 
dat er twee mieren met een individueel bewustzijn zijn, dan duikt er als derde 
een mierenbewustzijn op, dat op een heel natuurlijke manier verschijnt. Je 
zou dit de “collectieve mier” kunnen noemen. Nu, laten we veronderstellen dat 
je drie piramides bij elkaar plaatst, of drie driehoeken, dan zal er een nieuwe 
driehoek automatisch ontstaan op basis van de andere driehoeken.  
 
Op dezelfde wijze zal er, wanneer er twee vormen van individueel bewustzijn 
zijn, een derde opduiken die we de “Collectieve mier” zouden kunnen 
noemen. Als er tien vormen van individueel bewustzijn zijn, en je voegt ze alle 
tien tezamen, dan ontstaat er een “Collectieve Mier”. Deze “Collectieve mier”, 
is qua intelligentie en kracht verreweg superieur aan een individuele mier. En 
waar is die “Collectieve mier”? Hij is overal en nergens aanwezig onder de 
tien mieren. Laten we nu eens kijken naar de Antaryamin van deze 
“Collectieve mier”, deze is erg beschermend aanwezig bij alle soorten mieren 
waar ook ter wereld. Dit gebeurt bij slangen. Dit gebeurt bij herten. Dit gebeurt 
bij vee. 
 
We hebben vogels die vliegen van Siberië naar een plaats die Vedanthangal 
heet, en in Tamil Nadu (in Zuid-India) ligt. Als deze vogels trekken, dan is er 
een speciale man, die door de regering is aangesteld, om iedereen te 
arresteren die probeert om een van deze vogels af te schieten of te vangen. 
De overheid heeft daartoe een speciale wet aangenomen. Deze vogels 
komen helemaal uit Siberië en op het moment dat er iemand met een geweer 
komt, of zich vernedert door een vogel te pakken, dan vliegen de vogels tot 
op 3 tot 4 kilometer afstand van de plaats van het huis van deze man, en 
omcirkel het. Dan weet de man die is aangesteld door de regering dat de 
vogels in gevaar zijn, en gaat hij naar dat huis toe. Hoe weten die vogels dat 
de regering een dergelijke wet heeft aangenomen? Het collectieve bewustzijn 
van de vogel is zich daar volledig van bewust. 
 
En als ze nesten bouwen, bouwen ze ze op een bepaalde hoogte, afhankelijk 
van de hoeveelheid neerslag die in dat jaar wordt verwacht. De boeren kijken 
naar de hoogte van de nesten, en pas dan zaaien ze rijst dan wel pinda’s. Als 
de vogels zeer laag nestelen, dan zaaien ze pinda’s omdat er weinig neerslag 
zal komen. Als ze erg hoog nestelen, dan zaaien ze rijst, omdat er veel 
regenval zal komen. Zelfs de meest slimme mensen ter wereld weten niet of 
er veel of weinig regen zal komen, maar de vogels weten het! 
 
We kunnen een groot aantal voorbeelden geven waar het collectieve 
bewustzijn werkzaam is. Als je naar al onze campussen kijkt, dan zul je zien 
dat slangen daar zeer zelden zichtbaar zijn, en dat ze niemand zullen 
aanvallen. Dat komt omdat we speciale pujas (ceremonies) hebben gedaan. 
We hebben afgesproken met het collectieve bewustzijn van de slangen dat 



alle mensen die hier zijn niet mogen worden aangevallen, en we zijn overeen 
gekomen dat we hen niet zullen doden. En dat is hoe het hier werkt. 
 
Dus je hebt verschillende soorten collectief bewustzijn. Het collectieve 
bewustzijn van de mieren is de God van de mieren. Het collectieve bewustzijn 
van de herten is de God van de herten. Je hebt de God van de vissen - je 
hebt al deze wezens. En wanneer je een overeenkomst met Hen aangaat, zul 
je duidelijk zien hoe het werkt. Voor ratten kunt je een overeenkomst met 
Ganesha sluiten, en de ratten zullen je niet lastig vallen. 
 
Zo is er ook een collectief menselijk bewustzijn, dit is de Presence die in je 
aanwezig is. Je kunt het ook een Godheid noemen. En God zal je 
beschermen als een vader en als een moeder. Hij of zij is heel, heel 
beschermend, onbevooroordeeld, erg aardig, erg meelevend, en erg bezorgd. 
Dit collectieve menselijke bewustzijn komt in jou als de Presence. 
 



Bhagavan’s antwoord op de vraag: “Wat is Mukti?” 

Vraag: Lieve Bhagavan, naast de lessen en de Sadhanas die U geeft, wat 
is Uw boodschap op het pad naar Mukti (bevrijding of verlichting)? 

Bhagavan: "Kijk, in principe is dit mijn onderricht: Alhoewel je al wat 
Sadhanas en wat lessen hebt geleerd is het zo voor Mukti; dat geen enkele 
sadhana en geen enkele leer je naar Mukti brengt. Daarom dring ik er steeds 
op aan dat je alle Sadhanas en lessen uiteindelijk bij het oud papier moet 
dumpen. Ze zullen je niet helpen voor zover het Mukti betreft Zij kunnen je er 
op voorbereiden. Het kan welke leer dan ook zijn, die van Ramana Maharshi, 
die van Ramakrishna Paramahamsa, of Boeddha's leer; geen enkele leer zal 
je tot Mukti brengen.  

Ramakrishna's leerlingen werden niet verlicht, en ook de leerlingen van 
Ramana Maharshi werden niet verlicht. Boeddha's leerlingen werden niet 
verlicht. Dus een bepaalde leer kan je niet verlicht maken, geen techniek of 
sadhana kan je de verlichting geven. Dat moet heel goed begrepen worden 
als resultaat van de yajna (vuuroffer) die je hebt bijgewoond. In het beste 
geval kan er een zekere zucht naar verlichting ontstaan, een streven naar 
verlichting, een verleiding om Mukti te bereiken en wat helderheid. Ik gebruik 
zelf altijd een zekere mate van psychologie en filosofie. Iedere leer valt onder 
deze categorieën. 

In het beste geval zullen ze een transformatie van de geest tot stand brengen. 
Dat is alles. Zoals we meubels in deze kamer kunnen herschikken, maar ze 
zullen ondanks dat blijven bestaan. Dus, we kunnen een zekere decoratie van 
binnen aanbrengen. Wij kunnen een zeker geluksgevoel aanbrengen, een 
aantal problemen overwinnen, dingen rechtzetten en opnieuw rechtzetten.  

Sadhanas kunnen je dieper en dieper in je bewustzijn brengen, maar diep in 
je bewustzijn duiken is geen Mukti. Het herschikken van je mentale structuren 
en kaders, betere relaties hebben, meer succes in de wereld hebben ... dit 
alles is geen Mukti. Mukti is volledig vrij zijn van de geest. 

Dat is iets dat geen onderwijs, en geen techniek je kan geven. Het is nu 
eenmaal geen psychologisch proces, het is geen filosofische proces, het is 
geen meditatief proces. Het is een neurobiologisch fenomeen. Fundamentele 
veranderingen moeten plaatsvinden in je fysieke hersenen. Daarom zeg Ik je 
dat je niet een bepaalde leer moet volgen. Dan word je een tweedehands 
mens. Als je probeert Jezus Christus te volgen, dan word je een tweedehands 
mens. 

Jezus Christus kon van de hele mensheid houden. Kun jij van iedereen 
houden zoals Hij? Jezus Christus zegt: "Houd van je naaste als van jezelf ". 
Jij krijgt dat niet voor elkaar. Hij kon dat doen omdat Zijn hersenen anders 
functioneerden, Maar als jij probeert te praten zoals Jezus Christus, dan val je 
door de mand. Ramakrishna kon in extase springen en dansen. Tenzij bij jou 
Kundalini tot ontwaken is gekomen, zal je dat niet lukken. 



Als je probeert Ramakrishna te kopiëren, dan word je een tweedehands 
mens. Zijn hersenen waren anders gestructureerd. Ramana kon vragen: "Wie 
ben ik", maar als jij hetzelfde doet dan zul je gek worden, en in een 
psychiatrische inrichting belanden! Dat is waarom ik in zekere zin tegen 
leerstellingen ben 

Je wordt een tweedehands mens. Je ontwikkelt een conflict in jezelf. Je bent 
iets, maar je wilt iets anders zijn. Je wilt een Christus, een Ramana of een Sri 
Aurobindo zijn. Wat al niet! Je kunt al hun boeken lezen, je kunt van alles 
doen, maar je zult geen millimeter opschieten. Misschien zul je wat meer 
duidelijkheid verwerven. Misschien zul je je beter voelen. "Ah, ik doe toch 
maar deze sadhana". Je zult een veilig gevoel over je krijgen. Al deze 
voordelen zijn er, maar ze zullen je niet naar Mukti brengen. Heel vaak leiden 
ze tot meer conflicten, want je kunt alleen maar jezelf zijn. Hoe zou je iemand 
anders kunnen zijn? Wat je ook probeert, hoe zou je iemand anders kunnen 
zijn? Dat is niet mogelijk. Dat is de illusie waarvan je bevrijd moet worden. 

Dus, wat ik vertel is: "Wat je ook bent, accepteer dat. Wanneer je dat 
accepteert is er geen conflict. Wanneer er geen conflict is, dan is er veel 
energie. Wanneer je energie hebt, dan zie je wat er gaande is vanbinnen, en 
krijg je vreugde. Wanneer jullie allemaal naar huis gaan, wees dan zo goed 
om je pijn volledig te ervaren. Zelfs fysieke pijn zal veranderen in 
gelukzaligheid. Ervaar op een oprechte wijze alle psychische pijn. Als je het 
volledig ervaart, dan wordt het vreugde. Probeer niet te ontsnappen. Als je 
aan pijn probeert te ontsnappen, dan veeg je het onder het tapijt. Na een tijdje 
begint het te stinken. Dat is wat de meeste mensen doen. Ze gaan nooit de 
confrontatie met hun pijn aan. Iemand sterft in jouw familie, je verliest je baan, 
of er is een ander probleem, maar jij ontwijkt de ervaring van de pijn. Jij loopt 
weg van de pijn door middel van televisie, door middel van films, het gaan 
naar het huis van een vriend, of je doet een puja. Dit is wat VERDRIET 
MANAGEMENT wordt genoemd. Dat is goed tot op een zekere hoogte, maar 
het zal je niet verlossen van de pijn. 

Dus, wat je moet leren van de Oneness cursussen is; hoe je jezelf moet 
confronteren met deze pijn. Wat ik zeg is het volgende; Stel dat een tijger hier 
de kamer binnen komt, de meesten van jullie zouden in de ventilator klimmen 
die daar hangt! Wat ik je probeer duidelijk te maken is; dat het hangen aan de 
ventilator erg pijnlijk is omdat de tijger hier binnen is, en jij daar hangt. Ik zeg 
tegen je, "kom van de ventilator af, en laat de tijger je opeten". Wanneer je 
opgegeten bent, is de pijn verdwenen. Laat de pijn jou opeten. De pijn is de 
tijger. Zie wat er gebeurt. Er zal vreugde zijn. Stel dat er een intense jaloezie 
in je zit. De jaloezie op zichzelf is pijnlijk. Jij weet hoe pijnlijk het is. Dus tegen 
jezelf zeggen: "Ik zal proberen om niet jaloers te zijn, is vals. Zeggen; "In 
plaats van jaloers, zal ik vriendelijk en liefdevol te zijn", is vals. Jij bent zoals 
je bent. Je bent jaloers, gewelddadig, vol haat ... alle dosha's zijn in je 
aanwezig. 

Zoek de confrontatie. Ik zeg niet dat je zus of zo moet zijn. Nee! Wees wat je 
bent. Dat is het doel van de bijzondere yajna (vuuroffer) die je hebt 
bijgewoond, om je te helpen ontdekken wie je bent. Ramana zei: "Wie ben ik", 



maar zijn ontdekking was anders dan de jouwe. Jouw ontdekking zal zijn; dat 
je een Ravana (een demon uit de Ramayama) bent! Alle nutteloze dingen van 
de wereld zitten in je. Dat zal jouw ontdekking zijn. Dat neemt niet veel tijd in 
beslag. Maar mensen houden daar niet van. Jij wilt een mooi plaatje van 
jezelf hebben. Alle narigheid is netjes afgedekt, maar als je graaft kom je 
allemaal troep tegen. Zoek de confrontatie met dat vuilnis. Het ligt daar, 
accepteer het, want het is er. Hoe kun je er voor weglopen? Het is pijnlijk, 
maar kijk er naar, en plotseling zal er vreugde zijn. Waar vreugde is kan geen 
dosha zijn. Een gelukkig mens kan anderen geen pijn aandoen. Alleen een 
ongelukkige man of vrouw kan pijn veroorzaken bij haar man of zijn vrouw. 
Ongelukkige kinderen zullen pijn bij hun ouders veroorzaken, ontevreden 
werknemers zullen pijn veroorzaken bij hun werkgever. ONGELUKKIGE 
MENSEN VERSPREIDEN ELLENDE . 

Gelukkige mensen kunnen geen pijn veroorzaken. Als mensen gelukkig zijn 
kunnen ze niets verkeerd doen. Ze zijn blij en daarom kunnen ze niets 
verkeerds doen. Het zijn de ongelukkige mensen die zich problemen op de 
hals halen en uiteindelijk dieven of criminelen worden. Dus het meest basale 
ding is; dat er een minimum hoeveelheid geluk in je aanwezig moet zijn, en 
echt geluk komt wanneer je jezelf confronteert met jezelf. 

Jij zegt altijd; "Ik ben bang voor die persoon". Dat is niet waar. In principe ben 
je bang voor jezelf. Als je je angst verliest voor jezelf, dan verlies je de angst 
voor alles, inclusief voor Veerappan (een crimineel uit het Oude India)! Als er 
een Boeddha was dan zou hij gewoon gaan praten met Veerappan, zoals hij 
deed met Angulimala (zie hierover onder deze tekst) want hij kende geen 
angst. Je bent bang voor jezelf omdat je niet van jezelf houdt. Aan de andere 
kant zeg je: "Ik moet mijn angst overwinnen, ik moet van iemand houden". Je 
houdt niet van jezelf, dat is de situatie. Dus als je naar binnen kijkt zul je 
ontdekken hoe je bent. Dus, accepteer jezelf. Zodra je jezelf begint te 
accepteren, begin je van jezelf te houden. Er ligt in jezelf een enorme klus te 
wachten die in 28 dagen geklaard kan worden. Het is gemakkelijk, want als 
het moeilijk zou zijn, dan zou ik er niet over spreken. 28 Dagen ermee bezig 
zijn, en je zult het ervaren als ademhalen. Het is heel natuurlijk en eenvoudig 
om diep in jezelf te duiken, om te ontdekken en te accepteren, om jezelf lief te 
hebben en om lijden om te zetten in vreugde. Als je dat doet dan zal je familie 
zich uitstekend voelen. Op het moment dat je je man of je vrouw ziet, ervaar 
je vreugde. Wanneer hij of zij jou ziet, dan zal er vreugde zijn. Jullie huizen 
zullen tempels worden. Dat is wanneer je klaar bent voor Mukti. Mukti is, 
zoals ik al zei, een neurologisch fenomeen. Niemand is door het volgen van 
een bepaalde leer ooit verlicht geworden, omdat mensen dan nog in hun 
denken zitten, en dat is een psychologisch of filosofisch proces. Ramana had 
geen enkel onderricht genoten. Hij had de ervaring van zijn eigen dood, en 
toen was hij er. Voor Boeddha was er het licht. Het enige wat hij heel 
consequent niet in de gaten had was; wat dat licht met hem gedaan had. Hij 
werd niet verlicht door een leer. Leringen spelen zich af in de geest. Vrij 
worden van de geest betekent verlichting. Dat is het moment waarop je echt 
vrij bent. 

Het verhaal over Angulimala. 



Er was eens een verschrikkelijke moordenaar die leefde in het bos dat 
grensde aan een dorp. Zijn naam was Angulimala wat zoveel betekent als "Hij 
die een ketting van 1000 mensenvingers draagt". Angulimala had zich 
voorgenomen om duizend mensen te vermoorden, en om de tel bij te houden 
hakte hij van zijn slachtoffers steeds één vinger af om die aan zijn ketting toe 
te voegen. Op een zekere dag kwam Boeddha met zijn leerlingen aan in een 
bepaald dorp, en de dorpelingen waarschuwde hen niet door te lopen en het 
bos te betreden. Boeddha echter negeerde de waarschuwing en ontmoette de 
verschrikkelijke man die tegen hem zei: "Monnik kom niet dichterbij, want ik 
kan niet anders dan je vermoorden, ik heb al 999 slachtoffers gemaakt en jij 
zult het duizendste zijn". Bij andere mensen zou Angulimala niet geaarzeld 
hebben, maar deze monnik had zo’n vredige uitstraling dat hij in de ban van 
de man was gekomen. Boeddha zag de verandering optreden en zei, ik kom 
niet dichter bij jou, maar jij komt dichter bij mij. Angulimala pakte zijn zwaard 
en hakte ik één klap een tak van een boom om te laten zien hoe machtig hij 
was. Boeddha pakte de tak op, plaatste die tegen de boom en genas de 
wond, en zei tegen Angulimala "Het is gemakkelijker te vernietigen dan om te 
helen". Daarop veranderde de moordenaar totaal en liep als een mak schaap 
achter Boeddha aan in de richting van het dorp. Toen de dorpelingen zagen 
dat Angulimala niet meer gevaarlijk was pakten ze keien van de weg en 
stenigden hem om hun vermoorde familieleden en vrienden te wreken. Even 
later kwam Boeddha op de plek van het onheil, raakte Angulimala aan om zijn 
wonden te genezen en op slag was de gevreesde moordenaar veranderd in 
een verlicht meester. De leerlingen van Boeddha beklaagden zich daarover. 
Ze zeiden: "Wij mediteren al vele jaren en zijn nog steeds niet verlicht, en 
deze man, met al zijn slechte daden, krijgt de toestand van verlichting 
cadeau. Heer Boeddha antwoordde echter: "Angulimala heeft een geweldig 
sterke energie in zich, maar deze was verkeerd gericht, ik hoefde alleen maar 
de energierichting om te draaien om hem verlicht te maken". 

 



Bhagavan’s  Skype bijeenkomst met Rusland op 21 maart 2012 

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=FxVTcbCKYSc  
 

De spreker namens Oneness Rusland: Lieve Bhagavan, wij hebben heel 
veel verjaardagwensen voor U ontvangen en ik wil U graag namens ons 
allemaal een Gelukkige Verjaardag toewensen. Ontvang onze diepe en 
oprechte dank voor de nieuwe krachtige Diksha, de Oneness Meditatie, 
en ook danken wij U voor alles wat U voor ieder van ons heeft gedaan. 
Wij willen allemaal Ontwaken en we willen allemaal nuttig en 
behulpzaam zijn bij het vervullen van uw visie voor de hele mensheid 
met betrekking tot 2012. Mijn persoonlijke dank aan u, lieve Bhagavan, 
en mijn nederige buiging voor U. 

Vraag: Goedemiddag Bhagavan. Ik dank U voor de kans om directe 
begeleiding van U te krijgen. Na het verdiepingproces is mijn energie 
afgenomen. Op dit moment ben ik in een toestand dat ik niet weet hoe ik 
voldoening uit het leven moet putten, hoe ik moet luisteren naar mijn 
hart om te begrijpen wat de juiste richting is. Ik heb het gevoel dat ik in 
de val zit en niet aan dit alles kan ontsnappen. Dit veroorzaakt lijden en 
teleurstelling in het leven. Sri AmmaBhagavan, mijn dank voor uw 
grenzeloze liefde en Goddelijke aanwezigheid. 

Bhagavan: De Oneness Meditatie, die is uitgebracht in 2012, is een heel 
bijzonder proces. Alles wat er tot nu toe met je is gebeurd, is een 
voorbereiding. Alles wat je moet doen is; het bijwonen van 5 of 6 Oneness 
Meditaties. Je probleem zal dan worden opgelost. Dit geldt voor alle mensen 
die ergens zijn vastgelopen. Allen zullen in staat zijn om hun doel te bereiken 
door middel van de Oneness Meditatie. Alles wat je overkomt, alles wat er 
met je gebeurt, is een voorbereiding op de Oneness Meditatie. 

Vraag: Lieve Bhagavan, sinds ik begon met het ontvangen van Diksha, 
en later zelf Oneness Diksha ging geven... (Geen geluid) ...... Het is een 
pijnlijke aandoening. Soms voel ik een intense afkeer en een haat tegen 
het leven en dat lijkt toe te nemen. Hoe kan ik hier bovenuit stijgen, 
Bhagavan? Dank U. 
 
Bhagavan: Jouw proces heeft zo'n punt bereikt dat, als je 6 of 7 Oneness 
Meditaties bijwoont, je spoedig zult Ontwaken. 
 

Vraag: Lieve Bhagavan, als we in onze gebeden iets vragen dat we 
graag vervuld willen zien, is het dan voldoende om het aan God maar 
één keer te vragen, of moeten we blijven vragen tot de vraag wordt 
beantwoord? 

Bhagavan: Het is voldoende om het één keer te vragen. Het is belangrijk om 
een notitieboekje er op na te houden, om te kijken of je gebed is verhoord of 
niet. Als je gebed niet is verhoord, dan moet je dat gebed niet opnieuw 
herhalen, maar een nieuw gebed formuleren. Je moet van de lessen gebruik 

http://www.youtube.com/watch?v=FxVTcbCKYSc


maken om het juiste gebed te formuleren. Ieder juist gebed zal verhoord 
worden.  

(Opmerking: Kijk naar de link aan het eind van deze vertaling voor 
specifieke instructies met betrekking tot het gebedennotitieboekje).   

Vraag: Als ik niet steeds maar weer vraag om te Ontwaken, lijkt het erop 
dat het proces stopt. Is dat zo? 

Bhagavan: Je moet niet blijven vragen om te Ontwaken, want het proces is 
voor ieder van jullie gaande. Je mag je er misschien niet bewust van zijn, 
maar het zet zich voort. Aan het einde van 2012 zullen de meeste mensen 
Ontwaakt zijn, of op zijn minst in een Ontwaakte staat verkeren 

Vraag: Lieve Bhagavan, hoe komt het dat er in mij een toestand van diep 
melancholisch verdriet ontstaat, waarbij de tranen uit mijn ogen rollen, 
wanneer ik zie dat er niets verandert. Het lijkt erop dat ik nergens goed 
voor ben, dat al mijn hoop op Ontwaken slechts een fantasie is. Hoe 
kom ik hier doorheen, Bhagavan? 

Bhagavan: je bent in feite klaar om te Ontwaken. 

Vraag: Lieve Bhagavan, met betrekking tot het woord “Integriteit” is 
alles duidelijk. Maar met betrekking tot “Innerlijke integriteit” is niet alles 
helemaal duidelijk. U zegt; dat als we innerlijke integriteit beoefenen, dit 
zal helpen om verlicht te worden. Wat is innerlijke integriteit? Betekent 
het; “Niet liegen tegen jezelf, niet een aantal regels doorbreken”?  Als ik 
iets doorbreek, doe ik dat dan niet om mezelf te rechtvaardigen? En als 
het onmogelijk is om al die dingen te stoppen, dan is innerlijke 
integriteit het meest belangrijke, voor zover ik heb begrepen. Door het te 
beoefenen kunnen we ons leven veranderen. Kunt u ons iets meer 
vertellen over innerlijke integriteit? 

Bhagavan: Innerlijke integriteit is: “Zien wat er in je gaande is, zonder dat de 
geest oordeelt over de dingen”. 

Vraag: Vertel me alstublieft Bhagavan, heeft mijn spirituele evolutie 
invloed op mijn naasten en dierbaren? 

Bhagavan: Jouw spirituele evolutie is niet alleen van invloed op je naasten en 
dierbaren, maar ook op een groot aantal mensen die je misschien nooit in dit 
leven zult leren kennen. 

Vraag: Lieve Bhagavan, ik ben 61 jaar. Zou dat de reden zijn van het feit 
dat mijn geest niet ontkoppeld wordt, en dat ik niet de getuige van de 
geest ben? Lieve Bhagavan, wat moet ik doen om concentratie onder de 
knie te krijgen? Wanneer ik een probleem ervaar, dan komt er stilte en 
rust in mij. Maar ik ervaar geen mededogen en geen liefde daarna. Ik 
word onverschillig voor de problemen van anderen. Wat doe ik verkeerd 
op het moment van ervaren? 



Bhagavan: Je moet niets doen. Ga naar de Oneness Meditatie, God zal je 
zeker helpen. 

Vraag: Hallo Bhagavan. Waarom is het dat dokters en genezers, en 
oefeningen me niet kunnen helpen? Waarom verandert er niets in mijn 
leven, zelfs als ik geen leven heb. Er gebeurt niets, er verandert al jaren 
en decennia niets. Ik kan maar niet door die dode muur in mijn leven 
heen breken. Het lijkt erop dat ik het leven van iemand anders leef, dat ik 
de ziektes van iemand anders heb, dat ik geobsedeerd ben door 
andermans gedachten en emotionele omstandigheden. Ik voel me als 
een zombie, als een bio-robot, maar niet als een mens. Er is geen echte 
hoop in mijn leven. Hoe lang gaat dit nog duren? 

Bhagavan: Het zal allemaal veranderen zeer, zeer binnenkort. 

Vraag: Namasthe, lieve Bhagavan. Waarom gebeuren de veranderingen 
in de wereld niet zoals die U heeft voorspeld? Er is slechts een beetje 
interesse voor Diksha en Oneness te zien. Als wij een workshop geven, 
is iedereen blij. Maar daarna, kruipen de mensen weer terug in hun 
schulp. Wat moet ik doen Bhagavan? 

Bhagavan: De dingen beginnen over de hele planeet te veranderen. Steeds 
meer mensen geraken nu heel snel Ontwaakt. 

Vraag: Lieve Bhagavan, veel verschillende twijfels komen naar boven. Ik 
werk ze uit, zoals U ons dat leert, en dan  zijn ze verdwenen. Maar één 
twijfel, of beter gezegd één angst, is er altijd. Wat als er niets gebeurt in 
2012? Wat als wij er allemaal teveel van verwachten? Wat als alles zal 
blijven zoals het nu is: de financiële afhankelijkheid, de totale slavernij 
van de mens met eindeloze oorlogen en grenzen? Wat als er niets met 
mij gebeurt, en met de planeet. Ik vraag U om een antwoord lieve Avatar. 
Het spijt me voor mijn ongeduld, voor het kijken in de toekomst naar het 
einde van 2012. Ik houd heel veel van U. Dank U zeer. 

Bhagavan: Onze visie voor 2012 is dat 70.000 mensen moeten Ontwaken. Nu 
lijkt het erop dat dit gaat lukken tegen het eind van 2012. De soort 
veranderingen waarom jij vraagt zullen daarna gebeuren. 

Vraag: Lieve Bhagavan, is Ontwaken alleen mogelijk wanneer alle 
emotionele ladingen door ons worden ervaren? 

Bhagavan: In het centrum van je wezen is angst aanwezig. Ik gebruik dan wel 
het woord “Angst”, maar dat centrum bevat duizenden angsten. Een bepaalde 
angst kan bijvoorbeeld worden vertaald als kanker. Als we die angst binnen 
een minuut oplossen, zal kanker binnen een minuut verdwenen zijn. Als we er 
zes maanden over doen om die angst op te lossen, dan zal het zes maanden 
duren voor de kanker is verdwenen. 

Hetzelfde geldt voor alle kwalen. Maar dat niet alleen, want het geldt voor alle 
problemen. Een bepaalde angst vertaalt zich als: “Financiële problemen”. Een 



andere angst als: “Relatieproblemen”, en bepaalde angsten voorkomen dat je 
Ontwaakt. Deze angsten zijn niets anders dan “Ladingen”. We hoeven niet vrij 
te zijn van alle ladingen om te Ontwaken. We moeten alleen vrij zijn van de 
angst die jou ervan weerhoudt om te Ontwaken. Zodra die angst is opgelost, 
ben je Ontwaakt. 

In feite, wanneer we jullie helpen met een financieel probleem of met een 
gezondheidsprobleem dan lossen we de daarmee overeenkomstige angst op 
door middel van Diksha en door verschillende andere methodes. Bijvoorbeeld 
homas zijn een manier om deze angsten op te lossen. Je hoeft dus niet vrij te 
zijn van ALLE trauma's om te Ontwaken. 

Vraag: Lieve Bhagavan, we hebben de hulp van de Oneness Meditaties, 
en ik neem daar met veel plezier deel aan. Er is echt iets heel moois met 
me gebeurd tijdens deze nieuwe krachtige Diksha. Ik dank U wel 
daarvoor. Kunt u ons alstublieft meer vertellen over de Oneness 
Meditatie? Hoe ziet U dit proces? Hoe is de Oneness Meditatie 
behulpzaam bij het proces van Ontwaken? Hoe kunnen wij helpen bij dit 
proces wanneer we zelf niet geïnitieerd zijn? Moeten we een Oneness 
Awakening cursus volgen, of een andere Oneness cursus? Of is het 
voldoende om alleen maar deel te nemen aan de Oneness Meditatie? 
Hoe vaak moeten we een Oneness Meditatie bijwonen? Onze diepste 
dankbaarheid aan U, onze geliefde Bhagavan. 

Bhagavan: Zij die de Oneness Meditatie geven zijn niet geselecteerd door 
een Dasa. Ze worden niet geselecteerd door de universiteit, ze worden niet 
geselecteerd door AmmaBhagavan. Ze worden door een zeer speciaal 
proces direct geselecteerd door het Goddelijke. Tot nu toe zijn slechts een 
paar mensen geselecteerd. Soms zijn zelfs Ontwaakte mensen niet 
geselecteerd. We weten niet op welke basis het Goddelijke selecteert. Maar 
van de geselecteerde mensen heeft jullie land het hoogste aantal. 

Als je goed bent voorbereid dan kan een enkele Oneness Meditatie je doen 
Ontwaken. Als je niet goed bent voorbereid, kun je in 6 of 7 Oneness 
Meditaties Ontwaken. Je moet eerst in een Ontwaakte staat komen en dan, 
meestal na 6 maanden, ben je volledig Ontwaakt. We voeren elke maand dit 
proces uit, waarbij het Goddelijke bepaalde namen kan openbaren. Het is niet 
gebaseerd op je kwaliteit of op kwalificaties. Wij spelen er geen enkele rol in. 
Het Goddelijke selecteert je, en het Goddelijke stroomt door je heen, en het 
Goddelijke doet alles. Ieder van jullie zal dit spoedig meemaken, maak je 
geen zorgen! 

Vraag: Namasthe lieve Bhagavan. Gefeliciteerd met Uw verjaardag! Met 
betrekking tot de Oneness Meditatie, Bhagavan, hoe verschillen de 
ervaringen van degenen die hem geven en hoe verschillen de ervaringen 
van hen die hem ontvangen? Moeten we in gebed zijn, tijdens de 
Oneness Meditatie? Met liefde en dankbaarheid voor U, Pranam. 

 Bhagavan: Alles wat je moet doen is; je moet een gevoel van heiligheid 
hebben en blijven kijken in de ogen van de mediterende. Dat is alles. 



Vraag: Lieve Bhagavan, er is zoveel stilte en zoveel van de grootst 
mogelijke stille vreugde in mij. Dit hele proces is een onbegrijpelijk 
mysterie voor mij. Dank U voor deze nieuwe Diksha, waarin ieder van 
ons deelneemt aan dit grote collectieve proces. Iedereen ontdekt dit op 
zijn eigen manier. Oneindige dankbaarheid voor U Bhagavan. Er zijn 
meer en meer mensen die meedoen aan de Oneness Meditaties, en meer 
en meer mensen helpen om ze te organiseren, en meer en meer mensen 
maken het mogelijk de Oneness Meditaties uit te voeren. 

Het is vrij eenvoudig om ze te organiseren en om ze uit te voeren, omdat het 
grote werk wordt gedaan door het Goddelijke. Omdat de introductie en .... van 
de Oneness Meditatie ... zal worden gedaan door de organisatoren. Willen 
jullie ze alsjeblieft helpen en vertellen wat een goede manier is om mensen 
voor te bereiden op deze meditatie? Wat ze moeten vertellen. Waar ze zich 
op moeten richten, tijdens het voorbereiden van de mensen? Misschien kun je 
iets vertellen over wat er gebeurt tijdens een Oneness Meditatie. Hoe de 
meditatie helpt bij het proces van Ontwaken? 

Bhagavan: Als je gedurende een half uur zou kunnen nadenken en je leven 
zou kunnen overzien, dan zou dat heel, heel behulpzaam zijn. 

De spreker namens Oneness Rusland: Dank je wel, Bhagavan. 

Bhagavan: We zullen nu mediteren. 

(Meditatie) 

Bhagavan: Love you all, we houden van je. 

De spreker namens Oneness Rusland: We houden ook van U Bhagavan. Zo 
veel. 

Bhagavan: Namasthe. 

De spreker namens Oneness Rusland: Namasthe. 

  

 

Voor begeleiding bij het maken van een gebedennotitieboek ga naar: 
http://www.worldonenesscommunity.com/profiles/blogs/updated-how-to-do-a-
notebookfor-prayers-from-oneness-india 

 

 

http://www.worldonenesscommunity.com/profiles/blogs/updated-how-to-do-a-notebookfor-prayers-from-oneness-india
http://www.worldonenesscommunity.com/profiles/blogs/updated-how-to-do-a-notebookfor-prayers-from-oneness-india


Bhagavan’s Skype bijeenkomst met China op 9 februari 2013. 

Bhagavan: Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig (Chinees) Nieuwjaar. 

Woordvoerder: Bhagavan, vandaag is het een zeer, zeer speciale dag. 
Dus willen alle mensen Bhagavan zien. Alle Chinese mensen over de 
hele wereld willen Bhagavan zien, en in het bijzijn van Bhagavan bidden. 
Allereerst willen ze hun dankbaarheid uiten. Ik zal één van de 
dankbrieven voorlezen, Bhagavan: 

“Door U is de mensheid aan het veranderen, Bhagavan. U bent onze 
gerespecteerde Sri AmmaBhagavan. Door U is de mensheid er eindelijk 
succesvol in geslaagd bevrijding te vinden na zoveel jaren van lijden en 
zoeken. Onze Goddelijke Vader-Moeder, we hebben door U een 
wedergeboorte meegemaakt. Vandaag de dag Ontwaken Chinese 
mensen in gelukzaligheid. 

Uw lessen verspreiden zich over heel China. Uw genade heeft een 
voedende waarde voor alle Oneness mensen in China en hun familie, 
voor hun vrienden en voor de gemeenschap waarin ze leven. Leven is 
relatie. De mensen beoefenen dit geweldige onderwijs in hun leven van 
alledag. Mensen keren weer terug naar hun familie. Duizenden families 
zijn weer verbonden in liefde. 

Individuen Ontwaken voor de “Werkelijkheid” van het leven. Liefde 
stroomt door de samenleving. Oneness Centra worden in heel China 
opgericht. Oneness Meditatie doet Uw liefde en mededogen uitstromen 
over de mensen. Oneness Awakening Cursussen veranderen het hart 
van mensen in mooie watervallen. 

Chinezen Ontwaken met aandacht voor het hele Universum. Wij zijn één 
met het Universum. Jij bent in mij, en Ik ben in jou. Onze harten zijn tot 
bloei gekomen. Wij houden elkaars handen vast. Dikshagevers 
organiseren vele evenementen. Duizenden mensen hebben ze 
bijgewoond, en vele harten zijn diep geraakt. 

Van individualisatie naar verbondenheid, van concurrentie naar 
samenwerking, van scheiding naar Eenheid. Lieve AmmaBhagavan, de 
mensheid is aan het veranderen als gevolg van het Ontwaken dat U ons 
schenkt”.  

Bhagavan: Dank je wel. 

Woordvoerder: We hebben een paar vragen, Bhagavan. 

Vraag 1: Mijn beste, lieve Bhagavan, zou U mij alstublieft kunnen 
vertellen wat ik moet doen om al mijn voorouders te bevrijden? 

Bhagavan: Praat met je voorouders. Vertel hen dat ze niet zullen worden 
beoordeeld of gestraft door het Goddelijke, en dat ze hun reis naar 



EENWORDING met het Goddelijke kunnen beginnen. Dat is voldoende. De 
reis naar Bevrijding zal dan beginnen. 

Vraag 2: Lieve Bhagavan, welke sadhana (Spirituele oefening) is het 
meest geschikt om snel ons bewustzijn te verhogen na het Ontwaken? 

Bhagavan: Veel aandacht geven aan je relaties zal onmiddellijk je niveau van 
Ontwaken verhogen. 

Vraag 3: Lieve Bhagavan, ik dank U dat U mij een nieuwe baan heeft 
gegeven. Ik ben U zeer dankbaar. Ik bid elke dag, en ik noteer de vragen 
waarvoor ik bid, maar ik kan niet “In 3D-kleurenfotos” visualiseren als ik 
bid. Er bewegen oordelen door mijn hoofd, en ik kan niet tot rust komen. 
Lieve Bhagavan, vertel me alstublieft wat ik moet doen? 

Bhagavan: Verhoog het niveau van voelen, en het gebed zal werken. 

Vraag 4: Lieve Bhagavan, ik dank U voor mijn Ontwaken. Ik dank U dat U 
in mijn leven bent gekomen. Na mijn Ontwaken ervaar ik nog steeds 
negatieve emoties zoals woede, jaloezie en depressiviteit. Wat moet ik 
daaraan doen? Dank U wel, Bhagavan. 

Bhagavan: Dit alles zal in de komende maanden verdwijnen. 

Vraag 5: Lieve Bhagavan, heel erg bedankt voor het doen Ontwaken van 
deze wereld en van China. In China zijn er Taoïsten, Boeddhisme en ga  
maar door. Er zijn lessen over heel veel verschillende sadhana’s. Is het 
oké om deze sadhana’s te combineren met Oneness sadhana’s, 
Bhagavan? 

Bhagavan: Het is helemaal oké om ze te combineren. 

Vraag 6: Mijn lieve Bhagavan, we vieren nu het Chinese Lente Festival, 
het grootste hedendaagse Chinese festival. Ik wens U en Amma een 
gezond leven toe, en aanvaard U alstublieft de dank van mijn familie 
voor alles wat U heeft gedaan in ons leven. Nadat ik vorig jaar ben 
Ontwaakt heb ik het gevoel dat ik “Een niemand” ben, en dat ik van 
“Binnenuit” niets meer kan doen. Ik heb mijn visie en motivatie ten 
aanzien van alle aspecten van mijn leven verloren. Wat moet ik doen, 
Bhagavan? Dank U wel, Bhagavan. 

Bhagavan: Alles zal binnenkort op zijn plek vallen. Zit er niet over in. 

Vraag 7: Lieve Bhagavan, een gelukkig Chinees Nieuwjaar toegewenst. 
Nu er steeds meer mensen Ontwaken, blijft het doel van de Oneness 
Meditatie nog steeds om mensen te doen Ontwaken? Is het goed om 
Oneness Meditatie te ontvangen na Ontwaken? Welke manier is voor 
ons het beste om Oneness Meditatie te ontvangen, via het internet, of 
door fysiek deel te nemen aan een Oneness Meditatie? 



Bhagavan: Oneness Meditatie zal net zo goed werken als ze “Direct” of via 
het internet wordt gegeven. Voordat je Ontwaakt bent zal Oneness Meditatie 
je helpen om te Ontwaken. Na het Ontwaken, zal Oneness Meditatie je 
helpen bij het verhogen van je niveau van Ontwaken. 

Vraag 8: Lieve Bhagavan, we zijn zo blij dat Oneness zich zo snel 
ontwikkelt in China. Steeds meer Chinezen zijn toegewijd aan de visie 
van Oneness om deze wereld te helpen. Dank U wel Amma en 
Bhagavan. Wat is de rol van China in 2013, en in de toekomst, met 
betrekking tot deze wereld, en heeft U dit jaar nog wensen die voor de 
Chinese trainers en Dikshagevers van belang zijn? 

Bhagavan: China zal de wereld de weg naar Oneness wijzen. Mijn wens voor 
2013 is; dat alle DIkshagevers en trainers zullen Ontwaken. 

Bhagavan: Love you all, en dank je wel. 

Toen volgde de gebruikelijke meditatie. 

Met dank aan Maria Oneness voor het maken van de transcriptie.  

 
 



Bhagavan beantwoordt vragen over Ontwaken 

Vraag 1 Dus elke Verlicht mens is absoluut uniek? 

Sri Bhagavan: "Hij of zij is absoluut uniek Het is afhankelijk van iemands 
achtergrond, van zijn of haar conditionering, wat er in iemands jeugd is 
gebeurd, van zijn of haar eigen zoeken en religieuze conditionering Dus al 
deze dingen zijn erbij betrokken... 

Dus wat is Verlichting? Het is het uitwissen van het “JIJ”. We geven Diksha en 
poetsen je weg. Omdat JIJ er niet meer bent, is er vreugde; is er geluk; is er 
liefde. Ik wil dat mensen gelukkig zijn. Wat moeten we daarvoor doen? We 
moeten je uitwissen. Zodra “JIJ” verdwenen bent, dan maakt het niet meer uit 
wie je bent of wat je bent. Wat er overblijft is alleen maar vreugde en 
gelukzaligheid. Als vreugde en gelukzaligheid in je verblijven, hoe zou je dan 
problemen voor anderen kunnen veroorzaken? Zoiets is niet mogelijk. Alleen 
een ongelukkig mens kan problemen bij een ander veroorzaken. Als alle 
mensen in de wereld gelukkig zijn, zou er dan een probleem in de uiterlijke 
wereld bestaan? Dus als de innerlijke transformatie die wij Oneness noemen 
plaatsvindt, dan zal er ook een overeenkomstige verandering in de uiterlijke 
wereld plaatsvinden. Iedereen zou gelukkig zijn,  er zou geen criminaliteit 
bestaan, en er zouden geen conflicten zijn . Deze innerlijke verandering 
noemen we “Oneness” De externe veranderingen noemen we het “Gouden 
Tijdperk” 

Vraag 2: Hoe weet ik wanneer ik Ontwaakt ben? 

Bhagavan:  Je weet dat je Ontwaakt bent wanneer je niet langer probeert om 
te Ontwaken. Lijden is in wezen weerstand bieden tegen het ervaren van de 
werkelijkheid zoals die is. Als je eenmaal Ontwaakt bent, zul je niet langer het 
verlangen hebben om te veranderen. Je zult de werkelijkheid niet meer 
ontkennen, je er niet meer tegen verzetten, of er een naampje aan geven Je 
zult op een natuurlijke wijze het NU ervaren zoals het is het is 

Je bent ofwel authentiek iemand of niet-autentiek iemand. Dat is zoals jij bent. 
Wat wij zeggen is: “Ontwikkel in jezelf een derde wezen dat getuige van alles 
is, een wezen dat geen opmerkingen maakt, dat niet zegt dat je authentiek of 
niet-authentiek moet zijn. Dat wezen is de getuige van alles, alsof het de 
getuige is van een film die speelt” 

Het probleem begint wanneer je ergens een naam opplakt. Op het moment 
dat je zegt dat er een emotionele lading is, en je dan afvraagt wat voor een 
lading het is, en waar die vandaan komt. Zo ontstaat het hele verhaal.  Dus je 
moet het feit observeren dat je ergens een naam opplakt. De geest is 
voortdurend bezig met ergens een naam op te plakken. Als de geest daarmee 
stopt, dan speelt ze geen enkele rol meer. Stop de geest gewoon ergens in 
een mand en laat ze daar liggen. Je moet dus gewoon naar dat proces van 
naampjes geven kijken. Dat is alles. Al het andere stopt automatisch. Je bent 
dan gewoon intens bewust. “Intens bewust zijn” is dan alles wat er is. Je leeft. 
Je bent in het NU. Het is afgelopen. Er is niets meer waar je naar toe kunt. 



Wanneer het “IK” er is, dan is er niets mis mee om op een egoïstische manier 
te handelen. Laat dit alles heel duidelijk zijn We vragen je niet om vrij te zijn 
van het “IK”. Wij vragen je alleen maar om bewust te zijn van het “IK”. Om jou 
te helpen  je te bevrijden van het “IK”, dat is mijn taak. Je kunt dat niet op 
eigen kracht doen. 

Volmaakt of onvolmaakt bestaat alleen in je gedachten Zolang gedachten je 
leven beheersen zullen er tegenstellingen zijn zoals; volmaakt en onvolmaakt, 
goed en slecht, juist en onjuist. Want gedachten op zich zaaien van nature 
verdeeldheid. 

 

 

Q5: Hoewel Christus was een met de hemelse Vader, hij nog familie van hem 

door gebed. Hoe verklaart u deze schijnbare paradox? 

 

Bhagavan: Wij zijn van mening dat we bestaan in eenentwintig rijken, soms bijna 

op hetzelfde moment. Nu hebben we de zeven chakra's, hebben we zeven 

chakra's onder het lichaam, zeven boven, en elk van hen is een rijk van 

bewustzijn. Door het verhogen van de snelheid van een bepaalde chakra kon 

stappen, dat rijk van het bewustzijn. Nu, grote wezens zoals Christus, die tegelijk 

bestaan in verschillende rijken van bewustzijn: het hoogste en het aardse rijk. 

Dus ze kunnen ook verhuizen naar lagere gebieden en komen in het geval ze 

zouden willen om iemand te helpen. Dus de Christus, die is op het aardse rijk kon 

uiteraard om zichzelf te praten in de hogere wereld, en als hij dat doet, zou hij 

natuurlijk naar hem verwijzen als zijn vader, maar het is alleen zichzelf. 

Bijvoorbeeld, zult u in staat zijn om jezelf te zien, als je activeren kundalini dat u 

in hogere sferen van bewustzijn. U zult versteld staan, maar dat wezen zal 

iemand aan wie u betaalt buiging en je zou zeer eerbiedig. Maar wie is het? Zelf. 

U kunt het controleren op je eigen niveau. Het is mogelijk, al deze dingen. Zo 

duidelijk, Christus is slechts een. Maar dan degene die hij aanbidt is zichzelf. Hoe 

zou hij hem aanbidden? Hij zou zichzelf zien als de Vader. En zo zou het voor 

incarnatie trouwens. Dus, iemand die weet deze dingen, het is geen paradox. Het 

is duidelijk en zeer eenvoudig. Maar als je niet weet dat je tegelijkertijd zou 

kunnen bestaan in verschillende rijken van bewustzijn, dan wordt het een 

paradox. 

 

  

 

Het eerste ding om te begrijpen is dat er geen persoon in ons, alleen 

persoonlijkheden. We hebben misschien een hoop persoonlijkheden in ons, maar 

om een duidelijke visie moeten we ten minste vier sterke persoonlijkheden 

hebben. 



 

Deze vier persoonlijkheden, zijn de koning persoonlijkheid, krijger 

persoonlijkheid, de tovenaar persoonlijkheid, en de monnik persoonlijkheid. De 

koning is dat wat duidelijk is hoofd en beslissend. De krijger persoonlijkheid is 

dat die nooit is moe van het vechten. De tovenaar persoonlijkheid denkt dat alles 

mogelijk is, is niets onmogelijk. De monnik persoonlijkheid is er een die een 

eenvoudig, sober leven leidt en is volledig los van elke situatie. Sri Bhagavan 

 

  

  

  

  

Q5: Though Christ was one with the Heavenly Father, he still related to him through 

prayer. How do you explain this apparent paradox? 

 

BHAGAVAN: We believe that we exist in twenty-one realms, sometimes almost at the 

same time. Now we have the seven chakras, we have seven chakras below the body, 

seven above, and each of them represents a realm of consciousness. By increasing the 

speed of any particular chakra you could enter that realm of consciousness. Now, great 

beings like Christ, they simultaneously exist in several realms of consciousness: the 

highest and the earthly realm. So they could also move into lower planes and come out in 

case they would want to help somebody. So the Christ who is on the earthly realm could 

obviously talk to himself in the higher realm, and when he does that, he would obviously 

refer to him as his father, though it is himself only. For example, you will be able to see 

yourself, if you activate your kundalini that you are in higher realms of consciousness. 

You'll be amazed but that being will be somebody to whom you'll pay obeisance and you 

would be very reverential. But who is it? Yourself. You can verify it at your own level. It's 

possible, all these things. So obviously, Christ is only one. But then the one whom he's 

worshipping is himself. How would he worship him? He would see himself as the Father. 

And so, it would be for any incarnation for that matter. So, one who knows these things, 

it's no paradox. It's obvious and very simple. But if you do not know that you could 

simultaneously exist in several realms of consciousness, then it becomes a paradox. 

  

The first thing to understand is that There is no person inside us, only 

personalities. We may have a lot of personalities inside us, but to have a clear 

vision we must have at least four strong personalities. 

 

These four personalities, are the king personality, warrior personality, the 

magician personality, and the monk personality. The king is that which is clear 

headed and decisive. The warrior personality is that which is never tired of 

fighting. The magician personality thinks everything is possible, nothing is 



impossible. The monk personality is one that leads a simple, austere life and is 

completely detached from any situation. Sri Bhagavan 

 



 
 
Bhagavan beantwoort vragen van Indiase mensen. 
 
  
 
Een recente uitleg van Bhagavan aan deelnemers van een Indiase 
Verdiepingscursus.  
 
 Vraag: Lieve Bhagavan, afgezien van de lessen en sadhana’s (oefeningen 
op het pad naar Verlichting), wat is Uw boodschap met betrekking tot Mukthi 
(Ontwaken of Verlichting)? 
 
 Bhagavan: Zie, in principe is mijn les als volgt: hoewel je bepaalde 
Sadhana’s en bepaalde lessen hebt geleerd die gericht waren op Mukthi, zal 
geen enkele sadhana of een lering je naar Mukthi brengen. Daarom dring ik 
erop aan dat alle Sadhana’s en alle lessen uiteindelijk in de prullenmand 
moeten verdwijnen. Ze zullen je niet helpen daar waar het Mukthi betreft. 
 
 Ze kunnen je op Mukthi voorbereiden. 
 
 Iedere leer, of die nu van Ramana Maharshi, Ramakrishna Paramahansa, of 
van Boeddha is; iedere leer met betrekking tot Mukthi zal je niet tot Mukthi 
voeren. Ramakrishna’s leerlingen werden niet Verlicht, Ramana Maharshi’s 
leerlingen werden niet Verlicht. Boeddha’s leerlingen werden niet Verlicht. 
Dus een bepaalde leer kan je geen Verlichting brengen, geen techniek of 
sadhana kan je Verlichting geven. Dat moet heel duidelijk begrepen worden 
als gevolg van de Yajna (een vuuroffer) die jullie hebben bijgewoond. 
 
 Wat er op zijn best kan gebeuren is: dat er een jacht naar Verlichting, een 
verlokking om Mukthi te bereiken ontstaat, waardoor wat meer duidelijkheid 
wordt verkregen. Ik heb altijd beweerd dat psychologie en filosofie, en elke 
vorm van onderricht onder deze twee categorieën vallen. 
 
 Zij zullen in het beste geval bijdragen tot een transformatie van de geest. Dat 
is alles. Je kunt het vergelijken met hoe wij de meubeltjes in deze kamer 
kunnen herschikken. Als we dat doen, bliiven de meubels aanwezig. Dus, we 
kunnen van binnen een soort decoratie aanbrengen. Wij kunnen een soort 
van geluk opwekken, een aantal problemen begrijpen, ze in orde brengen, ze 
opnieuw rechtzetten. Sadhana’s kunnen je dieper en dieper in je bewustzijn 
brengen, maar diep in je bewustzijn duiken is geen Mukthi. Het herschikken 
van je geestelijke structuur en kaders, het verbeteren van je relaties, meer 
succes in de wereld hebben, dit alles is geen Mukthi. 
 
 Mukthi is volledig bevrijding van de geest zelf. Dat kan geen onderricht en 
geen techniek je geven. Dat komt omdat de groei naar Mukthi geen 
psychologisch proces is, het is geen filosofische proces, het is geen meditatief 
proces. Het is een NEUROBIOLOGSCH VERSCHIJNSEL. 
 



Fundamentele veranderingen moeten plaats vinden in je fysieke hersenen. 
Het is daarom dat ik tegen jullie zeg; “Volg geen enkele leer na”. Als je dat 
doet dan wordt een tweedehands mens. Als je probeert Jezus Christus na te 
volgen, dan word je een tweedehands mens. Jezus Christus kon van de hele 
mensheid houden. Kun jij liefhebben zoals Hij? Jezus Christus zegt: “Hebt Uw 
naaste lief gelijk Uzelf”. Jij krijgt dat niet voor elkaar. Hij kon dat doen omdat 
zijn hersenen op een andere wijze functioneerden, maar als jij probeert te 
spreken zoals Jezus Christus, dan val je door de mand. 
 
Ramakrishna kon in extase springen en dansen. Tenzij Kundalini bij je is 
Ontwaakt, kun jij dat niet. Als je probeert om Ramakrishna kopiëren, word je 
een tweedehands mens. In Zijn hersenen was een andere “Bedrading” 
aanwezig. Ramana Maharshi kon vragen: “Wie ben ik”? Als jij dat doet wordt 
je voor gek versleten, en eindig je in een psychiatrische inrichting. Dat is de 
reden waarom ik, en Oneness, tegen leringen zijn. 
 
Je wordt een tweedehands mens. Je ontwikkelt een conflict in jezelf. Je bent 
iets, maar je wilt iets anders zijn: een Christus of een Ramana of een Sri 
Aurobindo, of wat al niet! Je kunt al hun boeken te lezen, je kunt dat allemaal 
doen, maar je komt geen millimeter verder. Misschien krijg je wat meer 
duidelijkheid. Misschien voelt je je goed. “Aha, ik doe deze sadhana”.  Je zult 
je veiliger voelen. Die voordelen zijn er, maar ze zullen je niet naar Mukthi 
voeren. 
 
Heel vaak veroorzaken ze conflicten, want je kunt alleen maar jezelf zijn. Hoe 
zou je iets of iemand anders kunnen zijn? Wat je ook probeert; hoe zou je iets 
anders kunnen zijn? Je kunt niet anders worden. Dat is de illusie waarvan je 
bevrijd moet worden. 
 
Daarom  zeg ik je; “Wat je ook bent, accepteer dat gewoon. Als je het 
accepteert, dan is er geen conflict. Wanneer er geen conflict is, is er volop 
energie. Wanneer je energie hebt, dan zie je wat er vanbinnen gaande is. Je 
krijgt vreugde. Dit is de reden waarom jullie, wanneer jullie allemaal naar huis 
gaan, jullie pijn volledig moeten ervaren. 
 
Fysieke pijn zal zelfs overgaan in gelukzaligheid. Ervaar heel eerlijk al je 
psychologische pijn. Als je het volledig ervaart, dan wordt het vreugde. 
Probeer niet te ontsnappen. Als je probeert te ontsnappen aan pijn, dan veeg 
je het onder het tapijt. Na een bepaalde tijd begint het te stinken. Dat is wat 
de meeste mensen doen. Ze confronteren zich nooit met hun pijn. Iemand 
sterft in je familie, je verliest je baan of er is een ander probleem, maar je 
ervaart je pijn niet. Je loopt weg voor de pijn door middel van televisie, door 
middel van films, of door een bezoek te brengen aan een vriend. Door het 
doen van een Puja (een devotionele ceremonie). Dat is wat wordt genoemd: 
“Pijnmanagement”. Dat is tot op zekere hoogte prima, maar het zal je zeker 
niet verlossen van de pijn. 
 
Dus, wat je moet leren in de Oneness Cursussen is; "Hoe confronteer ik 
mijzelf met deze pijn". Wat Ik jullie vertel is zoiets als:: “Veronderstel dat er 
een tijger in deze kamer komt, de meesten van jullie zullen in die ventilator 



daar boven willen klimmen! Wat ik tegen jullie zeg is: “Dat hangen aan die 
ventilator is erg pijnlijk” Dat komt omdat de tijger hier rondloopt, en jij daar 
boven hangt. Ik zeg je, “Kom van die ventilator af, en laat je door de tijger 
opeten”. Als je bent opgegeten dan is de pijn weg. Laat de pijn je opeten. De 
pijn is de tijger. Zie wat er dan gebeurt. Er zal vreugde zijn. 
 
Stel dat er een intense jaloezie in je zit. Jaloezie op zichzelf is pijn. Je weet 
hoe pijnlijk het is. Als je zegt: “Ik zal proberen om niet-jaloers te zijn, ik moet 
vriendelijk en liefdevol zijn”, dan is dat vals. Je bent wie je bent. Je hebt 
jaloezie, geweld en haat in je. Alle dosha’s (constitutietypes) zijn in je. 
 
Ga dus de confrontatie aan. Ik zeg niet dat je dit of dat moet zijn. Nee. wees 
wie je bent. Dit was het doel van deze bijzondere yajna die je hebt 
meegemaakt, het doel was om je te helpen ontdekken wie je bent. Zoals 
Ramana zei: “Wie ben ik”? Maar Zijn ontdekking was iets anders. Jouw 
ontdekking kan zijn dat je een Ravana bent (de koning van de demonen uit de 
Ramayana). Alle nutteloze dingen van de wereld zitten in je. Dat zal je 
ontdekking zijn. Dat neemt niet veel tijd in beslag. Maar de meeste mensen 
houden daar niet van. Je wilt een mooi beeld van jezelf hebben. Alles is mooi 
bedekt. Maar als je wat dieper graaft zie je alleen maar troep . 
 
Confronteer jezelf met die vuilnisbelt. Hij is er. Accepteer dan dat hij er is, 
want hij is er nu eenmaal. Hoe zou je ervan kunnen weglopen? Het is pijnlijk, 
maar kijk er naar, en plotseling zal er vreugde zijn. Daar waar vreugde is zal 
geen dosha zijn. Een gelukkig man kan anderen geen pijn aandoen. Alleen 
een ongelukkige man of vrouw zal pijn veroorzaken bij haar man of bij zijn 
vrouw. Ongelukkige kinderen zullen pijn veroorzaken bij hun ouders, 
ongelukkige werknemers zullen pijn veroorzaken bij hun werkgever. 
 
Ongelukkige mensen verspreiden narigheid. Gelukkige mensen kunnen geen 
pijn veroorzaken. Als mensen gelukkig zijn, dan kunnen ze niets fout doen. Ze 
zijn blij, daarom kunnen ze niets verkeerd doen. Het zijn de ongelukkige 
mensen die in problemen belanden, die zich uiteindelijk als dieven ontpoppen, 
als criminelen, enz. Dus het basisgegeven is: “Er moet er een minimum aan 
geluk zijn, en het ware geluk ontstaat wanneer je de confrontatie met jezelf 
aangaat. 
 
Je zegt altijd: “Ik ben bang voor die of die persoon”.  Dat is niet waar. In feite 
ben je bang voor jezelf. Als je je angst verliest voor jezelf, dan verlies je de 
angst voor alles, inclusief voor Veerapan (meest gezochte moordenaar en 
bandiet van India die werd gevangen in 2004). 
 
Als er een Boeddha was bij Veerapan, dan hij zou gewoon met hem praten. 
Boeddha had een ontmoeting met Angulimala (een meedogenloze 
moordenaar die zich bekeerde tot het boeddhisme) en sprak met hem, want 
hij kende geen angst. Jij bent bang voor jezelf, omdat je niet van jezelf houdt. 
Aan de andere kant zeg je: “Ik moet mijn angst te overwinnen, ik moet van 
iemand houden”. Je houdt niet van jezelf, dat is het probleem. Dus als je in 
jezelf kijkt, zul je ontdekken hoe je in elkaar steekt. 
 



Accepteer dus wie je bent. Wanneer je eenmaal jezelf begint te accepteren, 
dan begin je van jezelf te houden. Je zult ontdekken dat er een enorme taak 
ligt te wachten,  die in achtentwintig dagen oefenen geklaard kan worden. Het 
is gemakkelijk. Als het moeilijk was, dan zou ik er niet over praten. 
Achtentwintig dagen oefenen, en je vindt het net zo iets als ademhalen. Het is 
heel natuurlijk en gemakkelijk om diep in jezelf te duiken, om te ontdekken en 
te accepteren wie je bent, om jezelf lief te hebben en om lijden om te zetten in 
vreugde. 
 
Als je dat doet dan zal je familie perfect worden. Op het moment dat je je man 
of vrouw ziet, zul je vreugde ervaren. Wanneer hij of zij jou ziet, dan zal er 
vreugde zijn. Je huis zal als een tempel zijn. Dat is het moment dat je klaar 
bent voor Mukthi. Mukthi is, zoals ik al zei, een neurologisch fenomeen. 
Niemand is ooit door het naleven van welke leer dan ook Verlicht geworden, 
en dat komt omdat mensen denken dat Verlichting een psychologisch of 
filosofisch proces is. 
 
Het volgen van een bepaald onderricht is iets dat zich binnen de geest 
afspeelt. Vrij worden van de geest is Verlichting. Vrij worden van de geest is 
het moment waarop je waarlijk vrij bent. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bhagavan en Engeland 12 februari 2011  
 
 
Vraag 1: Sommigen van ons hebben nog steeds moeite hebben om zich 
op hun gemak te voelen bij het idee van een band met een persoonlijke 
God. Veel westerlingen vinden het moeilijk om een levend persoon te 
aanbidden. Kunt U ons helpen met dit probleem? 
 
Bhagavan: Het moet duidelijk zijn dat Oneness geen sekte is. Het zou een 
sekte zijn wanneer we zouden vragen om je alleen met een bepaald wezen in 
verbinding te stellen, je met een bepaalde leer bezig te houden, met een 
bepaald ritueel. Dat is niet het geval. 
 
De SriMurthi van Ammabhagavan is er, maar wat je hebt te doen is: je moet 
die leraar, die meester, die God met wie je je verbonden voelt aanroepen, en 
je moet om Zijn of Haar lessen vragen. Laten we aannemen, dat je je hebt 
gefocust op de leer van Christus, en je wilt de waarheid van zijn onderwijs 
ontdekken die zegt: “Hebt Uw naaste lief als Uzelf”, dan moet je die les 
gedurende 49 minuten zingen. Wanneer je die les gedurende 49 minuten 
zingt, dan komt die les in diepere lagen van het bewustzijn, die op hun beurt 
worden geprogrammeerd. Daarna moet je een Diksha nemen. Als dat de les 
is waar je gebruik van wilt maken, dan moet je die les zingen, en dan moet je 
Christus aanroepen in de SriMurthi, niet AmmaBhagavan, en dan moet je je 
met Christus verbinden op de manier die van je verwacht wordt, of op de 
manier waarop je je met Christus verbonden voelt. Als je dat op de juiste wijze 
doet, dan zul je daadwerkelijk Christus in de SriMurthi zien. Als je de Padukas 
aanraakt, moet je je bewust zijn dat je de Goddelijke voeten van Christus 
aanraakt. Dat is de manier waarop we moeten handelen. 
 
Laten we zeggen dat je de leer aanhangt: “Alle dingen zijn leeg”, dat is 
natuurlijk een onderdeel van de Boeddhistische leer. In dat geval moet je 
deze les zingen gedurende 49 minuten, en een beroep doen op Boeddha. 
Dan zul je Boeddha zien in de SriMurthi. Hetzelfde geldt voor de Padukas. Je 
kunt ook een les uit de islam gebruiken, of een les uit het Taoïsme in het 
geval dat je met een Taoïstische leraar verbonden bent. Ook die lessen 
moeten worden herhaald. 
 
Het is dus niet zo dat je AmmaBhagavan moet aanroepen. De SriMurthi van 
AmmmaBhagavan is er, de Padukas zijn er. Wat wij hebben gedaan is een 
oude techniek, die de Avahanum-methode wordt genoemd, toepassen, 
waarbij we ons bewustzijn in de SriMurthi en in de Padukas laten 
doordringen. Hoeveel kopieën je daarna maakt van de SriMurthi, ze blijven 
dezelfde kracht behouden, dat is alles. 
 
In het geval dat je ons onderricht wilt oproepen, en stel dat ons onderricht is: 
“Heb jezelf lief”, dan moet je zeggen: ”Ik houd van mezelf, ik houd van 
mezelf”, en dat 49 minuten lang. Je moet het blijven herhalen, en in dat geval 
moet je AmmaBhagavan aanroepen. Dus als je gebruik maakt van onze 
lessen, moet je AmmaBhagavan aanroepen. De beste manier om een relatie 



met AmmaBhagavan te hebben, is Ze te zien als Moeder en Vader, of als een 
Vriend. Je moet dus een persoon in het Goddelijke kiezen. 
 
Kijkend naar het Goddelijke: als je het Goddelijke aanroept als, God, God ... 
dan zal er niets  gebeuren. Wie ben jij eigenlijk? Er is niet één persoon in jou, 
er zijn een aantal persoonlijkheden in jou aanwezig. Wat óók in jou is, is: 
“Bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid”. Zo is het ook met het Goddelijke, er is 
niet een enkele persoon, er zijn slechts persoonlijkheden. Het Goddelijke is 
ook “Bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid”. Aangezien jij “Bestaan, bewustzijn, 
gelukzaligheid” bent, en het Goddelijke, ofwel God, ook “Bestaan, bewustzijn, 
gelukzaligheid” is, zijn jij en God “Een en dezelfde”. Het enige verschil zit hem 
in de persoonlijkheden. 
 
Wat zijn de persoonlijkheden van de Heer, ofwel Gods persoonlijkheden? Alle 
Ontwaakte wezens vanaf het begin der tijden, en al degenen die God 
gerealiseerd zijn, zijn de persoonlijkheden van het Goddelijke. Als jij zich aan 
al die persoonlijkheden voorbij gaat en zegt: “Goddelijke, Goddelijke, God, 
God, Universele Energie, Universele Liefde”, dan zal er niets gebeuren. Net 
als ik roep: “Homo Sapiens, Homo Sapiens, Homo Sapiens” (Gelach) dan zal 
er niets gebeuren. Er is geen persoonlijkheid aanwezig. Dus je hebt de 
volledige vrijheid om iedereen die je maar wilt aan te roepen. Het enige is; dat 
Hij of Zij Ontwaakt dient te zijn, of God gerealiseerd. Het Ontwaken, of God 
gerealiseerd zijn, kan 100 jaar geleden gebeurd zijn, of 100 miljoen jaar 
geleden, dat is geen probleem. Ieder van deze mensen is een persoonlijkheid 
van het Goddelijke geworden. Jij hebt het recht om een keuze te maken, 
maar je moet dan wel voor hun onderricht kiezen. 
 
Over rituelen: het is niet zo dat je deze rituelen of die bhajans hebt ontvangen 
om ze te doen. We doen ze omdat dit het enige is wat we kennen. Wij willen 
dat jullie dit in overweging nemen, en dat jullie je eigen rituelen creëren op 
basis van je cultuur, je conditionering, en je achtergrond. Je hebt totale 
vrijheid. 
 
Onthoud dus, Oneness is er om de mens volledig en onvoorwaardelijk vrij te 
maken. Dat moet in je geest worden vastgelegd. Om die reden zijn we zeer, 
zeer voorzichtig in het vrijgeven van dit proces, uit angst dat het zou kunnen 
worden omgezet in een sekte. Daarom gebruiken we een lange tijd, en 
nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen. Ook nemen we de nodige 
stappen. We geven dit aan jullie, en het is jullie verantwoordelijkheid om toe 
te zien dat het niet in een sekte ontaard. 
 
Als jullie deze aanwijzingen opvolgen, dan denk ik niet dat jullie ook maar 
enige moeilijkheid met de SriMurthi zullen hebben. Je kunt AmmaBhagavan 
daarmee aanroepen, je kunt het Wezen aanroepen met wie je een relatie 
onderhoudt, en het zal heel, heel mooi werken. Je zult in staat zijn om deze 
Godheid waar te nemen in de vorm waarop Hij of Zij op deze planeet 
aanwezig was. Je zult dat kunnen zien. 
 



Vraag 2: Is het zeker dat we in deze tijd in de Gouden Eeuw zullen 
belanden, en als dat zo is, is het dan van belang om te blijven werken 
aan bescherming van het milieu? 
 
Bhagavan: Ja! Dat is heel, heel belangrijk, want naarmate we opschuiven in 
de richting van de Gouden Eeuw, zullen steeds meer mensen werken aan het 
milieu. Op dit moment zien we niet dat er een meerderheid van mensen met 
het milieu bezig is. Maar op het moment dat de Gouden Eeuw zijn intrede 
doet, zal iedereen zich betrokken voelen bij dit belangrijke werk. Dat is wat er 
gaat gebeuren. De Gouden Eeuw betekent dus niet dat je stopt met al het 
werk voor het milieu. In feite zul je er met meer ambitie bij betrokken zijn. 
 
Vraag 3: Ik heb echt het gevoel dat we weer op de goede weg zijn in het 
Verenigd Koninkrijk. Hebt U dat gevoel ook? 
 
Bhagavan: Als ik zo naar jullie kijk, dan heb ik echt het gevoel dat we weer op 
het goede pad zijn! 
 
Vraag 4: In de afgelopen weken heb ik een aantal grote veranderingen 
doorgemaakt, en nu loop ik rond en zie de schoonheid in alles, in de 
wormen, de vogels, de wolken, de bomen, werkelijk in alles. Maar ik voel 
me nog steeds afgescheiden van mensen. Hoe komt dat? 
 
Normaal gesproken is het erg gemakkelijk om je met dieren, planten en 
andere levende wezens verbonden te voelen, maar het is het lastiger als het 
om mensen gaat. Maar als je dit soort ervaringen hebt, duurt het normaal 
gesproken ongeveer drie tot zes weken voordat je deze verbondenheid ook 
met mensen voelt. Dus je hoeft niet iets speciaals te doen, omdat het op een 
heel natuurlijk en automatische manier zal gebeuren. 
 
Vraag 5: Ik ben nog steeds niet in staat om het verleden los te laten, ook 
na mijn pogingen om bij het lijden of de pijn te blijven. Welke andere 
benadering kan ik gebruiken om met het verleden om te gaan? 
 
Bhagavan: Het is niet een kwestie van het opgeven van het verleden, of om 
het verleden los te laten. Het moet uit eigen beweging van je afvallen, zoals 
een verdroogd blad uit eigen beweging van een boom valt. Je moet niet 
proberen om het verleden op te geven. Hoe meer je probeert het op te geven 
hoe meer het je zal vasthouden. Juist het “Proberen” om het verleden los te 
laten maakt dat je aan het verleden gebonden blijft. Word je dus bewust van 
het feit dat je “Probeert” het verleden los te laten. Zodra je Dikshas ontvangt, 
zullen die het werk doen. Je kunt niet anders doen, dan hulpeloos worden 
Jouw werk, jouw inspanning moet zijn om te zien dat je hulpeloos bent. Dat is 
alles. Al jouw andere inspanningen eindigen op dat punt. De enige inspanning 
is: om te zien dat je hulpeloos bent. Dan begint het proces, de Diksha neemt 
het over, en alles verloopt op een natuurlijke wijze. 
 
Vraag 6: Gisteren voelde ik me overgenomen door het goddelijke en dat 
voelde een beetje eng aan. Wilt U daar iets over vertellen en me helpen. 



 
Dit is alleen maar eng als jouw God een zeer bestraffende God is. (Gelach in 
de zaal). Anders zou er geen probleem zijn. Je moet eens kijken jaar jouw 
idee over God en als je ervoor kiest om een zeer vriendelijke God hebben, 
dan zal dit probleem verdwijnen. Kijk naar het concept dat je hebt over God. 
 
Vraag 7: Hoe kunnen we weten dat we Ontwaakt zijn? Is het praten tegen 
U als praten met mijn beste vriend, en is het horen van uw stem een 
leidraad voor alles op het pad naar Ontwaken? Ik krijg soms intuïties 
over gebeurtenissen, en precies die dingen die ik voorvoelde gebeuren 
die dag. 
 
Bhagavan: Een Ontwaakt persoon weet dat hij Ontwaakt is. We geven echter 
iedere week een les om je te vertellen hoe het is om Ontwaakt te zijn. In het 
geval dat er enige twijfel is, zal deze les je helpen om te beseffen dat je 
Ontwaakt bent. Maar dat is niet zo belangrijk. Wat echt belangrijk is, is dat 
deze lessen je ook helpen je te realiseren dat je nog niet Ontwaakt bent. 
(Gelach). 
 
Vraag 8: Ik voel dat ik me al vele malen heb overgegeven aan het 
Goddelijke, maar er lijkt niets te gebeuren. Kunt U me alstublieft helpen? 
 
Het lijkt erop dat je “Probeert” je over te geven aan het Goddelijke, maar dat 
zal niet helpen. Overgave is: je beseffen dat er niets meer is dat je kunt doen. 
Het is als????? Je geeft het op, omdat je weet dat er niets meer is dat je zou 
kunnen doen. Op het moment dat dàt gebeurt, begint het proces. Maar als je 
“Probeert” je over te geven, dan gebeurt er niets. 
 
Vraag 9: Terwijl er door Uw genade zo veel is veranderd in mijn leven, 
moest ik dit weekend en op andere momenten veel huilen. Help me 
alstublieft daarmee. 
 
Bhagavan: Dit soort huilen is een goed teken. Het is een deel van het proces 
hetgeen betekent dat je heel dicht bij Ontwaken bent aangekomen. Het is een 
heel goed teken. Het is een klassiek teken. 
 
Zullen we nu gaan mediteren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



October 14 Darshan in Firenze - 2 Parts  
 
Gratitude to Oneness Italy for the video and the questions and Oneness Maria for the 
transcript.  
 
  
 
  
 
Sri Bhagavan Darshan with Italy - October 24, 2012 
 
Q1. Dear Bhagavan, I love you deeply. My life is full of miracles. I see them 
happening daily and I'm grateful. However, there is still a side of me that is not 
allowing me to have financial independence. Please help me understand what I need 
to work on to sort this out. Please could you help me, Bhagavan. With love and 
gratitude. 
 
  
 
A1. You do not need to work on anything special. You are going to be awakened soon 
and along with that, your financial problem also will be solved. 
 
  
 
  
 
Q2. Namaste Bhagavan, Europe and the whole world are living a period of great 
transformation/shift. All corruptions are popping up and the economic crisis is 
invading all countries. It looks like there is no will to understand that the only way is 
cooperation and solidarity between all peoples. In spite of this, all those who are 
following your teachings are living as if they are protected from these waves, thanks 
to your help and protection. Will the birth of the Golden Age, set to begin at the end 
of 2012, include dramatic changes, such as natural disasters, incurable diseases and 
three days of darkness, or will there instead be a gradual improvement of 
consciousness? I ask for Grace: the awakening of all us and of our country. Thank you 
for everything you are doing. With immense gratitude and devotion. 
 
  
 
A2. The change would be gradual and slow in the beginning, but would soon become 
very, very fast. 
 
  
 
Q3. The aim of Freemasonry is to achieve perfection in man through its esotericism, 
symbolism and rituals. Masonry works for the wellbeing and progress of mankind and 
for the glory of the Great Architect of the universe. My question is this: are the 
masonic initiation and affiliation compatible in their method, means and aims with 
Oneness and Deeksha? Thank you. 
 



  
 
A3. Both are totally compatible. 
 
  
 
Q4. I'm in a state of great mental stress. My mind is really compulsive. I have 
difficulty in focusing and remembering, great suffering, a loop of negativity, 
disappointment and paranoia. We can also add some jealousy for those who get 
awakened, even if when seeing their joy, I then feel a bit of it. I feel lost.  How can I 
get out of this situation? I've already done a lot in these last years to help myself, but 
now I feel my great helplessness and a great refusal to do any mind conditioning 
techniques. I'm also a trainer. How can I carry out my trainer role if I am in this state? 
Please Bhagavan help me. I love You. Thank you. 
 
  
 
A4.  Two months ago my answer would have been different. Now, I have only one 
answer:  for all problems, the only solution is awakening and all of you are going to 
be awakened very, very soon. 
 
  
 
Q5. Dear Bhagavan, would you please explain what it means to go into the Presence? 
When I came back from a four week Deepening course in India my relationship with 
my Divine was very intense and strong. I lived in the state of Grace for a long period. 
After about a year this relationship ended and I miss it. What can I do to get it back? 
 
  
 
A5. You have to learn the art of inviting the Divine Presence into you.  However, 
once you become awakened it becomes very, very easy. 
 
  
 
Q6. Dear beloved Bhagavan, Italy has always been the cradle of Catholicism and is 
the Holy See of the Papacy. Throughout history it has greatly influenced the culture of 
the country and it has also been a strong secular power.  This has caused a powerful 
imprint on our national consciousness and but also difficulty in getting close to our 
own real spirituality.  Personally, I have felt this strong religious conditioning when I 
get closer to the Divine, as do others. Can you help us getting rid of it, Bhagavan? 
 
  
 
A6.  In Italy the transformation will be dramatic and fast. You're going to witness 
that. 
 
  
 



Q7.Amma and Bhagavan, we all are so grateful for all the awakening happening 
around us. Awakened people are so close to us.  Is the Oneness mission going to have 
any kind of change or adjustment, Bhagavan, because now we have reached the 
critical mass of awakened people. Thank you. 
 
  
 
A7. We have reached the critical mass and it's going to happen very, very, very fast. 
 
  
 
Q8.  Deeksha is very powerful in our events. The Oneness Meditations happen every 
day, live or via web. Awakened people are around us and are easily accessible. Do 
you think that the motivation of coming to the courses in India would be affected by 
that, in terms of less motivation, Bhagavan? Thank you, Bhagavan. 
 
  
 
A8. No it won't be affected because you would move into higher states and God 
Realization. 
 
  
 
Q9. Thank you so much for what you are doing for us. I was at the trainers last course 
in September and it changed my life. Bhagavan, what does it mean "to not yet be 
ready for permanent awakening" even though a person experiences the Presence, is 
having awakened states and living beautiful moments of the heart flowering?  Would 
you please explain this? I feel different than before, but I realize I am not yet 
awakened. My mind is still very present and I am having a terrible time not being able 
to let go. I prayed so much to be helped with this, dear Bhagavan. How can I let go 
and let you take over? Thank you so much for any help with this. If I am not 
awakened by the end of 2012, is it still possible for me to become awakened in the 
New Year? Thank you, Bhagavan. 
 
  
 
A9.  Everyone on the planet is ready for awakening now. There is no question of 
anybody wanting to be awakened and not getting awakened. 
 
  
 
Q10. Until around a year ago I suffered a lot because I felt there was the possibility of 
another way of living, being and acting differently from the usual one, but I didn't 
know what to do and how.  Then there was a push given by that desire for a path 
towards purification, differentiation and discrimination of energies, until this present 
manifestation that is to maintain steady and integral the heart vibration, in spite of 
whatever event that comes up. Keeping that vibration maintains and increases 
unconditional joy. There is a response and not a reaction to the triggers. However, if 
the old way of being happens to come up, it is dreadful, but goes away immediately. I 
don't have any desire to return to the old way, because the new way is the "natural" 



one. Is this the beginning of the expression of love, or what is it?  Thank you. Infinite 
gratitude and devotion. 
 
  
 
A10. Yes, it is. 
 
  
 
Q11. Dear Bhagavan, I want to thank you because your vision is being realized and is 
becoming our most beautiful reality and I'm so grateful. Would you please tell us how 
much our awakening is going to influence the people we love, even if they are not 
into Deeksha? Can it happen to them in a short time as well, or will they have to wait 
for a long transformation? 
 
  
 
A11. What we are noticing in India is, if in a family one person gets awakened, the 
others get awakened within a month or so. I think the same thing would happen in 
Italy, too. 
 
  
 
Q12.  When one is fully awakened, is the ego totally dissolved or  is a part of it still 
there? 
 
  
 
A12. When you are awakened, your brain undergoes a transformation. Thereafter, the 
brain finds it increasingly difficult to generate the ego. Therefore, the ego gradually 
disappears. 
 
  
 
Q13. Many nights it happens that I dream of conflicts, wars, clashes between military 
forces and civilians, and other destructive forms such as atomic explosions. 
Sometimes the next day I read news in the newspaper of what I have dreamt. So, I 
understand that the conflict experience I lived in my dream is not my personal 
"charge," but that in my dream I took part in a conflict of our collective 
consciousness. During the dream it is easier to experience suffering because the ego 
defenses are inactive. For a part of the next day or even more, I still totally experience 
the suffering. You taught me that my expanded self is humanity and that the whole 
world is family. You taught me how to use grace and deeksha, inner integrity, the art 
of listening, etc. to get rid of my personal charges. How can I facilitate the resolution 
of the conflicts  of the collective consciousness I experience? How can do this on my 
own or in a group? Thank you for being with us today.  Please awaken the greatest 
number of people possible in Italy. 
 
  
 



A13. You can help with your Deekshas. As more and more people become awakened, 
we could effortlessly handle these problems. 
 
  
 
  
 
Q14. Beloved Sri Bhagavan, I am very happy that so many people are getting 
awakened. I would like you to help  me understand how those of us who are not yet 
awakened can benefit from the new state of consciousness of the awakened ones. 
Thank you. 
 
  
 
A14. When you receive Deeksha from the awakened ones, you would easily become 
awakened. 
 
  
 
Q15. I'm living random experiences of the Presence and I'm living also the awakening 
states. I'm losing my wits and can't understand anything anymore. Can you help me, 
Bhagavan? I know the mind cannot understand. Well, in short, do whatever it takes.  
Give me a kick, but please let me land somewhere. Thank You. 
 
  
 
A15. You are going to be awakened very, very soon. 
 
  
 
  
 
Q16. Dear Bhagavan, these days we are sending you a description of our state, and 
you answer if we are awakened or not. How does this all work? Many people are 
asking this question. 
 
  
 
A16. There are specially trained Dasas who go into higher states of consciousness 
where they connect to the Divine and give the answers from the Divine. 
 
  
 
Q17. I thank you with all my heart. You bestowed on me the real breath and for this I 
will be grateful all my life. Many people are writing to me and speaking to me, asking 
for help. There are many who are going through a difficult time. Their suffering is 
different than before.  Now they are suffering for no reason. They feel really bad. Can 
you say something to help them?  Thank you  
 
  



 
A17.They are actually getting ready for awakening.  Awakening would soon happen 
to them. 
 
  
 
Q18. Dear Sri AmmaBhagavan, it is clear to us that the growth is not only the growth 
of the mind. Can you tell us what is spiritual growth? Is it happening due to an intent 
or does it happen anyway? 
 
  
 
A18. It is all happening because of Divine intent. 
 
  
 
Q19. Dear Bhagavan, Thank you for all the work that you are doing and the vision of 
a collective awakening.   I'm wondering how it is that going into states of higher 
awareness and connection can make the Oneness Beings fragile and in need of 
support? In my vision awareness and the increase of perception would make one 
grounded. Can you please clarify this for me?  Thank you very much. 
 
  
 
A19. Awakened people are fully grounded people. They need help only when they 
move into very high awakened states. 
 
  
 
Love you all so much. 
 
We will move into a three minute meditation which would help you to get awakened 
very fast. 
 
  
 
Love you all. 
 
May you all be awakened very, very soon. 
 
  
 



Webcast van Sri Bhagavan met Rusland op 4 november 2012 
 
  
De darshan van Sri Bhagavan, vond plaats in het kader van “Het Ontwaken” 
op 4 november 2012. Het project omvatte 8.000 deelnemers uit meer dan 100 
steden in 20 landen. 
 
Vraag 1: Lieve Bhagavan, er is een gezegde dat zegt dat men geluk kan 
ontdekken als je doet wat je werkelijk wilt, maar ik ben niet in staat om te 
ontdekken wat dit voor mij betekent. Ik probeerde heel wat verschillende 
beroepen uit, maar nooit vond ik de voldoening die ik verwachtte. Lieve 
Bhagavan, vertel me eens: hoe kan ik mijn weg naar geluk vinden. 
 
Bhagavan: Als je deze vraag had gesteld in de maand augustus, dan zou ik 
een ander antwoord hebben gegeven dan nu. Maar vanaf nu, zullen al mijn 
antwoorden gebaseerd zijn op “Ontwaken”. Ontwaken gebeurt elke dag en 
gaat heel snel. Dus je zult spoedig Ontwaken. Als je eenmaal Ontwaakt bent, 
is er niet meer zoiets als “Verveling” of “Zinloosheid”. Je weet dan precies wat 
je moet doen in het leven. 
 
Vraag 2:  Namaste Bhagavan, vraag ik U om hulp. Als ik mijn verleden 
en heden overzie, dan heb ik veel schuldgevoel. Als er iets goeds 
gebeurt in mijn leven, dan noem ik dat “Genade”. Als er een conflict 
ontstaat, of er gaat iets mis, dan geef ik mijzelf de schuld. Een bepaalde 
vorm van destructief gedrag heeft zich in mij ontwikkelt, en dat uit zich 
in de manier waarop ik mijzelf en anderen behandel. Wat ik ook doe, 
deze pijn draag ik met mij mee. Ik maak steeds maar weer dezelfde 
fouten. Mijn vraag is: “In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor wat er 
met mij gebeurt? Was ik het zelf die dit allemaal naar zich toetrok, of is 
het een onderdeel van het collectieve menselijke proces waar ik 
doorheen moet gaan”? Help me alstublieft om de relatie met mijn 
ouders, met mijn oudere broer en met mijzelf liefdevol te maken. Helpt U 
me alstublieft op mijn pad. Het is zo geweldig om een verbinding met U 
te hebben. 
 
Bhagavan: Jij bent niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Je hersenen zijn 
verantwoordelijk. Wanneer Ontwaken plaatsvindt, worden je hersenen 
veranderd. De fysieke hersenen worden getransformeerd. Daarna is er geen 
verleden of toekomst meer. Omdat de hersenen zich niet meer bezig houden 
met het verleden of met de toekomst, zijn er geen conflicten meer. Er is alleen 
maar volledige vrede. Je zult snel Ontwaken, dus maak je geen zorgen over 
dit alles. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, bedankt voor alles. Ik lig nu  al weer zes jaar in 
bed met Multiple Sclerose. Ik heb geen vraag over het “Waarom”. Ik zie 
wel. Ik vraag alleen maar: “Help me alstublieft”. Het proces om tot vrede 
komen met mezelf, en met het Goddelijke, verloopt langzaam en is 
moeilijk. Ik kwam met Oneness in aanraking in 2006. Ik was toen nog in 
staat om te lopen. Maar mijn gezondheid gaat achteruit. Ik kan dat maar 
niet aanvaarden. Alstublieft, als het mogelijk is, help mij om de 



werkelijkheid te aanvaarden, zodat ik de wereld in vrede kan verlaten, 
ondanks wat er in mijn lichaam gaande is. Dank U dat U bij ons bent. 
 
Bhagavan: Ik zal met je zijn, en ik zal je helpen. 
 
Vraag 4: Namaste Bhagavan, Heel vaak sprak U over ongeveer 70.000 
Ontwaakte mensen. Om de een of andere reden kreeg ik het idee dat die 
Ontwaakte mensen de Dikshagevers zijn die deelnamen aan een van de  
programma's van de Oneness University. Maar ik heb ook de grote 
angst dat dit slechts een illusie is. Dat veel andere mensen deel kunnen 
uitmaken van de groep van 70.000 Ontwaakte mensen. Wat gebeurt er 
als ik daar niet bij hoor? Wat als dit Ontwaken later plaatsvindt, of 
misschien zelfs in een volgend leven? Zullen de mensen die de 
cursussen volgen aan de Oneness University Ontwaken voor het einde 
van 2012? 
 
Bhagavan: 70.000 is als een merknaam. Het kunnen ook 700.000 mensen 
zijn. Geen probleem. Als het sneller en sneller gebeurt dan zal de Gouden 
Eeuw eerder beginnen dan verwacht. De meeste mensen die naar de 
universiteit komen in 2012 zullen Ontwaken. Heel veel meer mensen zullen 
ook Ontwaken.  
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, U zei dat in de dertiger jaren van deze eeuw 
we getuige zullen zijn van de eerst vruchten van de Gouden Eeuw. 
Tegen het jaar 2050 zullen we de Gouden Eeuw zien bloeien. Uw missie 
is om 70.000 mensen te doen Ontwaken tegen het einde van 2012. Maar 
vanaf vandaag hebben we al meer dan 100.000 Ontwaakte mensen. Zal 
dit resulteren in een eerdere komst van de Gouden Eeuw dan werd 
verwacht? 
 
Bhagavan: Het lijkt erop dat de dingen eerder gebeuren dan werd verwacht. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, ik nam deel aan het verdiepingsproces. Toen 
ik thuis kwam, werd ik bedolven onder emotionele ladingen. Ook kreeg 
ik het inzicht dat ik voor een band met het Goddelijke alleen maar 
geestelijk en lichamelijke hulp moet zien te verweven. Ik begrijp dat als 
ik bij mijn emoties blijf, en de emotionele ladingen ervaar, ik dat  alleen 
doe om me ervan te bevrijden. Ik heb niet geleerd om mezelf niet te 
identificeren met de geest. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan me niet 
ontspannen om daarna echte hulpeloosheid te ervaren. Help me 
alstublieft. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Met liefde en toewijding. 
 
Bhagavan:: Wat er nu gebeurt is een proces. Er is niet iets dat je kunt doen, 
en je mag er ook niets aan doen. Ontwaken zal vooral komen tegen het einde 
van dit jaar. Het zal gemakkelijk en soepel gaan, of je het nu wilt of niet. Maak 
je dus geen zorgen. 
 
Vraag 7: Lieve Bhagavan, Kunt u mij vertellen hoe ik de relatie met mijn 
moeder kan helen. De conflicten met mijn moeder brengen me zo veel 
pijn. Ik realiseer me dat wij beiden een gelijk aandeel hebben in onze 



conflicten. We willen allebei ons gelijk binnenhalen. Ik heb het gevoel 
dat ze onrechtvaardig is ten opzichte van mij. Ik besef dat ik, in mijn 
ogen, gewoon het goede wil in deze situatie. Het heeft allemaal te maken 
met mijn ego, maar dat maakt de pijn niet minder. Help me alstublieft. 
 
Bhagavan: Je hebt problemen omdat je herinneringen zijn verbonden met 
emotionele ladingen. Als je eenmaal Ontwaakt, dan zullen deze ladingen 
verdwijnen. Met het verdwijnen van de ladingen, zullen er geen problemen 
meer zijn. Wacht gewoon op je Ontwaken. 
 
Vraag 8: Namaste Bhagavan, Kunt U ons vertellen waarom de geest de 
mensheid op zo’n heftige wijze in de houdgreep nam?. Was het een 
vergissing van de Almachtige of gebeurde het met een bepaald doel? 
 
Bhagavan:  De geest nam het van ons over opdat we op een efficiënte wijze 
konden overleven. 
 
Vraag 9: Namaste Lieve Bhagavan, de mensen hebben veel vragen en 
angsten ten opzichte van 21 december 2012. Zal er op deze dag iets 
speciaal te zien zijn in de uiterlijke wereld? Kunt U iets vertellen over 
wat we moeten verwachten en wat er gaat gebeuren, zodat de mensen 
kunnen worden gerustgesteld. Dank U voor de hulp en voor de genade 
die U aan ons geeft. 
 
Bhagavan: Er zal niets gebeuren in de uiterlijke wereld. Maar duizenden 
mensen zullen op die dag in hun binnenste een verschuiving naar Ontwaken 
ervaren. Maar verder is het een dag als alle andere dagen. 
 
Vraag 10: Namaste Bhagavan, Is het mogelijk om ons een sadhana te 
geven om ons klaar te stomen voor 21 december 2012?. Met veel liefde 
en dankbaarheid. 
 
Bhagavan: Alle sadhana’s zijn al gedaan. Iedere sadhana nu zou  
contraproductief zijn. Alles wat we van jullie vragen is: “Doe verder niets”. Als 
je rustig blijft, kunnen wij al het werk doen. De meesten van jullie die hier 
zitten zullen Ontwaken tegen het einde van dit jaar. 
 
Vraag 11: Bhagavan, Ik ben in verwarring ten aanzien van de betekenis 
van bepaalde woorden die de Oneness trainers gebruiken. Geheelde 
relaties, of relaties op orde brengen, of een goede relatie. Wat betekent 
het om de relatie met ouders op orde te brengen? Hartelijk dank voor de 
hulp en voor het samen zijn met ons. 
 
Bhagavan: Zolang “JIJ” er bent, zal een relatie een probleem zijn. Omdat je 
een gevoel van afgescheidenheid hebt, en je vol emotionele ladingen zit. De 
enige manier waarmee alle problemen worden opgelost is: het uitschakelen 
van het “IK”. Dat is wat Ontwaken betekent. Je kunt dat zelf niet doen. Het zal 
met je gebeuren. Het zal met je gebeuren in de komende maanden. Wacht 
gewoon tot het gebeurt. Elke dag is het mogelijk om te Ontwaken. Dat is wat 
er nu gebeurt over de hele planeet. Alle zegen zal aan jullie worden gegeven. 



Vraag 12: Lieve Bhagavan, ik ben 56 jaar oud. Is het proces van 
ontwaken in deze tijd moeilijker of gemakkelijker. Of is het allemaal 
afhankelijk van het individu? 
 
 Bhagavan: Het is afhankelijk van het individu. Er is een jochie van 1 jaar dat 
ontwaakt is. Er is een dame van 86, met een niet zo goede gezondheid, die 
ook Ontwaakt is. Het maakt niet uit wie je bent. Je zult Ontwaken. 
 
Vraag13: Lieve Bhagavan, hoe kunnen we leren om echt van God te 
houden met de bedoeling om Hem op een onzelfzuchtig wijze te dienen? 
 
Bhagavan: Onze focus is nu gericht op Ontwaken. Als je eenmaal Ontwaakt 
bent, is het zeer gemakkelijk om God lief te hebben en een verhouding met 
Hem te onderhouden. 
 
Vraag 14: Gegroet lieve Bhagavan, Hoe kan ik in God geloven wanneer 
ik geen wonderbaarlijke ervaringen heb? Ik krijg geen antwoorden op 
mijn gebeden, en na een Oneness Meditatie voel ik niets. Wat is er mis 
met mij? 
 
 Bhagavan: Er is niets mis met je. Het is niet zo dat je in God moet geloven of 
een band met God moet hebben, het is genoeg als je de waarheid in jezelf 
waarneemt, en de waarheid is dat je niet in God gelooft en dat je geen 
vertrouwen hebt in God. De waarheid voor ogen hebben, dat is wat belangrijk 
is. Al het andere verloopt automatisch. 
 
Vraag 15: Lieve Bhagavan, ik heb niet goed begrepen wat het verschil is 
tussen leven met de Presence (de Goddelijke Aanwezige) en Volledig 
Ontwaakt zijn. Is het mogelijk om het één te hebben zonder het andere? 
Wat is het verschil tussen beide toestanden: voortdurend leven met de 
Presence maar niet Ontwaakt zijn, of Ontwaakt zijn maar niet constant 
leven met de Presence? Of is het zo dat, nadat we Ontwaakt zijn, 
Oneness (eenheid) en de Presence sneller komen? 
 
Bhagavan: Eerst Ontwaken we, en ervaren we leegte. Eenmaal leeg, dan is 
het voor de Presence mogelijk om je over te nemen. Leeg  zijn is één ding, 
maar worden overgenomen door de Presence is iets anders. Je kunt leeg zijn, 
maar geen liefde of vreugde ervaren. Als je eenmaal leeg bent en de 
Presence heeft je overgenomen, dan zal er liefde en vreugde zijn, dan zal er 
onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke vreugde zijn. Daarna zal de 
Presence je naar hogere staten voeren. Je beweegt je in hogere staten van 
bewustzijn en je zult ontdekken dat de Presence God is. Je beweegt je in nog 
hogere staten van bewustzijn en je zult ontdekken dat jij God bent. De 
uiteindelijk ontdekking zal zijn; dat jij en de Presence EEN zijn. 
 
 Ik hou van jullie. 
 
We zullen nu  gedurende drie minuten mediteren.          
 
  



Darshan met Sri Bhagavan en Taiwan op 17 december 2012 

10.000 mensen, van verschillende spirituele gemeenschappen, 
verzamelden zich voor dit evenement. 

Pranams: Bhagavan, hier zijn een paar vragen van de Taiwanese groep. 

1. Wat is "Oneness"? 

Bhagavan: Oneness is een staat van bewustzijn, waar de ziener, het 
proces van het zien, en het object van zien één en hetzelfde zijn. 

2. Wat is 'Diksha'? 

Bhagavan: Diksha is de overdracht van Goddelijke energie, van God 
naar de mens. 

3. Wat is "Oneness Meditatie"? 

Bhagavan: Oneness Meditatie wordt gegeven door mensen die specifiek 
zijn uitgekozen door het Goddelijke, en die het vermogen hebben 
gekregen Goddelijke energie over te dragen. 

4. Wat is Ontwaken? 

Bhagavan: De meeste mensen leven in een staat van dagdromen. Het is 
van het grootste belang dat ze vrij worden van de toestand van 
dagdromen, iets dat we Ontwaken noemen. 

5. Waarom is het voor de mensheid van belang om te Ontwaken? 

Bhagavan: De meeste problemen van de mensheid vloeien voort uit het 
feit dat mensen Niet-Ontwaakt zijn. Een Ontwaakte mensheid zal het 
Gouden Tijdperk binnengaan. 

6. Welke voordelen ervaren we als we Ontwaakt zijn? 

Bhagavan: Als we Ontwaken ervaren we onvoorwaardelijke liefde en 
grenzeloze vreugde. 

7. Op dit moment zijn er meer dan 170.000 Ontwaakte mensen in de 
wereld (inmiddels zijn dat er meer dan 250 000). Wat is hun invloed op 
de toekomst van de aarde en op ons leven? Wat voor een toekomst 
kunnen we verwachten Bhagavan? 

Bhagavan: Omdat er zoveel mensen Ontwaken, zullen steeds meer 
mensen op een natuurlijke en spontane manier Ontwaken, en dat gaat 
dóór tot de hele mensheid Ontwaakt is. Wanneer dat gebeurt, zullen we 
het Gouden Tijdperk binnengaan. 



8. Wanneer een persoon nog nooit in aanraking is geweest met 
Oneness, of met een andere spirituele stroming, en niet weet wat 
Ontwaken is, en ook geen enkele intentie heeft om te Ontwaken, kan zo 
iemand Ontwaken, en zo ja, hoe zal dat gebeuren? 

Bhagavan: Zo iemand zal ook Ontwaken, en dat komt omdat zoveel 
anderen Ontwaakt zijn. 

9. Tegenwoordig leven steeds meer mensen alleen, en kunnen veel 
mensen geen levenspartner vinden. Het aantal echtscheidingen wordt 
hoger en hoger. Hoe kijkt U daar tegenaan Bhagavan? Wat kunnen we 
doen om liefdevolle relaties en huwelijken te hebben, Bhagavan? 

Bhagavan: Ontwaken is de enige oplossing voor dit probleem. 

In dankbaarheid aan Naeemah voor de transciptie. 

 



Skype Darshan met Sri Bhagavan en Zwitserland, 27 oktober 2012 
  
Op 27 oktober 2012 hadden we een Darshan met Sri Bhagavan voor 
Zwitserland in Meilen, in de buurt van Zürich. De Darshan vond plaats na 
een dag met drie Oneness Meditaties van Peter Baelde Jansen, en 
prachtige verhalen van 10 ontwaakte mensen over hun ervaringen (8 
Ontwaakte personen uit Zwitserland, 1 Ontwaakt persoon als deelnemer 
en als gast uit Oostenrijk, en ook 1 Ontwaakt persoon als deelnemer en 
als gast uit Duitsland). Op dit moment zijn er 10 Ontwaakte mensen in 
Zwitserland, die een bevestiging hebben ontvangen van de Oneness 
University. 
 
Hallo Bhagavan! Welkom in Zwitserland, het land van chocolade, sneeuw, en 
gouden horloges! Vandaag zijn we met meer dan 200 mensen bijeen om de 
hele dag elkaar Diksha te geven en Oneness Meditaties te ontvangen en U 
bent de Kroon, de Gouden Kroon op deze dag. 
  
Een brief geschreven in Dankbaarheid aan Sri Bhagavan van een 
Ontwaakt persoon: 
 
Liefste Sri Bhagavan, 
 
Mijn hele leven heb ik mijn energie verspild aan het hunkeren naar 
liefde, en het worstelen met mijn emotionele ladingen. Ik was er zeker 
van dat ik was voorbestemd om in eenzaamheid te leven, en dat 
Ontwaken alleen voor anderen was weggelegd. 
 
Tijdens het Verdiepingsproces van augustus / september bad ik 
voortdurend voor een hele lijst van veranderingen die ik in mijn leven 
wilde ontvangen. Een van de gebeden was erop gericht; dat ik 
gedurende de cursus zou mogen Ontwaken. Maar ondanks dat ik voor al 
deze dingen bad, geloofde ik diep van binnen nooit dat ik ze zou krijgen. 
 
En toen, op de laatste dag van de cursus tijdens de allerlaatste Diksha, 
Ontwaakte ik. En nu realiseer ik me dat elk gebed van mijn lijst is 
verhoord. Ik heb alles gekregen. Ik heb het grootste geschenk ooit 
ontvangen, en het is onmogelijk om de dankbaarheid die ik voor U en 
Amma voel uit te drukken. Ik kan nu zien dat U altijd heel direct aan mijn 
zijde was, elke minuut van mijn leven. 
 
Vanaf het diepst van mijn hart bedank ik U voor alles dat U mij hebt 
gegeven. Dank U wel dat U me steeds maar weer de waarheid toonde, 
totdat ik uiteindelijk in staat was om die in te zien. Dank U voor alle 
liefde die U me gaf. Dank U dat U er steeds maar was. Dank U wel. 
 
Neemt U alstublieft eens een kijkje in mijn hart, zodat U kunt zien 
hoeveel ik van U hou. 
 
Ik leg mijn hele leven in Uw handen. Ik hou zo veel van U. 
 
Manuela (Zwitserland) 



Vraag1: Lieve Vader. Hoe kan ik U het beste u dienen? 
 
Bhagavan: Wanneer je Ontwaakt, kun je Mij het beste dienen door anderen te 
helpen Ontwaken. 
 
Vraag 2: Bhagavan, wat is de meest krachtige manier voor een Ontwaakt 
Persoon om de Ontwaakte Staat op anderen te kunnen overbrengen, is 
het Diksha geven met de handen? Ligt Verlichting aan het einde van de 
schaal van Ontwaken? Is het juist dat geestelijke groei al maar doorgaat, 
ook na Verlichting? 
  
Bhagavan: Als je eenmaal bent Ontwaakt, moet je het standpunt innemen dat 
je Ontwaakt bent. Dan moet je gaan spreken over je toestand. Nodig dan 
andere mensen uit om vragen aan je te stellen. Als dat gebeurt, dan komt er 
een relatie tot stand tussen jouw hersenen en de hersenen van de andere 
mensen. Dan kun je ze ofwel een Hands-on-Diksha geven, of een Oogdiksha 
of een Intentiediksha, of een Oneness Meditatie, of een 64-Diksha of een 
Diksha samen met Bhakti Yoga. 
 
Alles wat je kiest zal krachtig werken om de ander te doen Ontwaken. Zodra 
je ontwaakt bent, gaat je spirituele groei verder automatisch. Ontwaken is een 
verhaal van 100 mogelijkheden. U kunt op elke étage terecht komen. Tot en 
met de 69e verdieping noemen we je Ontwaakt. Vanaf de 70e verdieping en 
hoger noemen we je Verlicht. 
 
Vraag 3:. Lieve Bhagavan, mijn geest altijd maar aan het praten, het is 
nooit stil in mijn hoofd, en altijd trekt mijn geest de aandacht. Wat kan ik 
doen om te luisteren naar mijn echte innerlijke stem? Is er een “Truc” 
om bewust en geconcentreerd te blijven? 
 
Bhagavan: Je kunt niets doen, na het Ontwaken zal alles automatisch gaan.. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, soms wordt ik s’morgens wakker met 
neerdrukkende gevoelens, met gevoelens van “Het niet meer zien zitten” 
en van verdriet. Het voelt alsof dit in mijn lichaam plaatsvindt, maar ook 
heel sterk in mijn gedachten. Dan voel ik het heel bewust, maar dan nog 
blijft het een paar uur hangen. Hoe kan ik daarmee omgaan, Bhagavan? 
Bedankt voor Uw hulp. 
 
Bhagavan: Je hoeft je geen zorgen te maken, het is een teken dat je snel zult 
Ontwaken. 
 
Vraag 5: Lieve Sri Bhagavan. Dank U voor uw genade en voor het 
Ontwaken, dat U aan ons en aan de mensheid geeft. Ik zal thuis zijn in 
Zwitserland op 21 december 2012. Kunt u ons alstublieft vertellen wat op 
deze speciale dag in werkelijkheid zal gebeuren, en moeten we op die 
dag samenkomen in grotere groepen? Wat is onze taak speciaal op deze 
dag, en hoe zit het met onze taak gedurende de tijd na 21 december 
2012? 
 



 Mijn diepste dank aan U en aan Sri Amma, en aan alle gidsen en 
Oneness Beings, voor alles wat U voor mij heeft gedaan, voor mijn 
familie, voor mijn vrienden en voor ons allemaal. 
 
In diepe liefde en dankbaarheid. Dank U wel Bhagavan. 
 
Antwoord: De meeste mensen zullen Ontwaken tegen 21 december. Dan is 
het jullie taak is om de rest van de mensheid te doen Ontwaken, omdat aan 
jullie het vermogen is gegeven om dit te bewerkstelligen. 
 
Vraag 6: Sinds mijn verdiepingscursus in juli/augustus 2012 ervaar ik 
vaak diepe staten van bewustzijn. Ik kom met mijzelf in aanraking. Ik 
voel me verbonden met “Al dat is”, en ik ervaar een diepe vreugde. Maar 
tegelijkertijd zijn er veel tranen. Dat komt niet door verdriet, er zijn 
gewoon tranen. Helaas kan ik die bewustzijnstoestand niet vasthouden! 
Plotseling is er leegte, waar ik eerder de Presence ervoer. Hoe kan ik de 
Goddelijke Aanwezige in mij vasthouden? Kan ik zelf iets doen, of is het 
gewoon de Genade van God die de toestand permanent maakt? 
 
Bhagavan: Je hoeft zelf niets te doen. De Genade van God zorgt voor alles. 
 
Vraag 7: Lieve Bhagavan. Is het waar dat het moment van Ontwaken 
voor iedere persoon vastligt in de Akasha-kronieken? Als dat zo is, wat 
voor zin heeft het dan om moeite te doen? 
 
Wat kunnen we aan verandering teweeg brengen door eigen 
inspanning? En welke effecten zullen deze inspanningen hebben? Kan 
het document in de Akasha-kronieken op deze manier worden 
beïnvloed? Is het mogelijk om er invloed op uit te oefenen? En zo ja, 
wanneer oefen je die invloed uit? 
 
Er zijn Dikshagevers in Zwitserland, en zeker ook in andere landen, die  
ontmoedigd zijn, en zich afvragen vragen wat ze fout doen, of dat ze een 
bijzonder slecht karma hebben, omdat ze nog niet zijn Ontwaakt. Doen 
wij, de niet-Ontwaakten iets verkeerd? Hebben we een bijzonder slecht 
karma? Kunt u enige troost geven aan de niet-Ontwaakte mensen? 
 
Bhagavan: Jouw datum van Ontwaken staat in de Akasha-kronieken, maar 
deze datum staat niet muurvast De Akasha-kronieken veranderen 
voortdurend, afhankelijk van wat je aan het doen bent op de planeet. De data 
veranderen voortdurend, afhankelijk van wat er gaande is op de planeet. Door 
het geven van Ontwaken aan duizenden mensen in de tempel in India, duwen 
we alle mensen in de richting van Ontwaken. Onze Oneness mensen hoeven 
niet ongerust te zijn. De meesten van hen zullen tegen het einde van dit jaar 
Ontwaken. Je hoeft je geen zorgen te maken, je hoeft niet ongerust te zijn. 
Velen of de meesten van jullie zullen ontwaken op 21 december. 
 
Vraag 8: Lieve Bhagavan. Kunt U het een en ander uitleggen over 
Kundalini. Wat gebeurt er met onze Kundalini voordat we Ontwaken? En 
wat gebeurt er met onze Kundalini op het moment dat de geest wordt 



losgekoppeld, en wat gebeurt er met Kundalini wanneer we Ontwaken? 
En wat gebeurt er tijdens Ontwaakte Staten? 
 
Bhagavan: kundalini is in eerste instantie slapend in je aanwezig, Kundalini is 
dan niet in je actief. Als Kundalini Ontwaakt, dan komt Ze in beweging. Je 
komt in een hogere staat van bewustzijn, en je wordt losgekoppeld van de 
geest. Je wordt vervuld met de heilige Aanwezige, en tenslotte wordt je één 
met God. Het verplaatsen van Kundalini is jouw spirituele reis. Na je 
Ontwaken  blijft alles zich automatisch ontwikkelen. Je hoeft verder niets te 
doen. Het is allemaal Goddelijke Genade die je wordt gegeven. . 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, ik dank U vanuit het diepst van mijn hart voor 
wat U voor mij en voor de hele mensheid doet. Kunt u mij vertellen 
Bhagavan, hoe zal het ontwaken voor verschillende culturen en religies 
verlopen? Zal het gelijk zijn voor Christenen, voor Hindoes of Moslims 
en Boeddhisten, of zullen ze toch Ontwaken met verschillende aspecten 
van het Goddelijke? 
 
Bhagavan: Het zal allemaal verschillend zijn maar er zal ook Eenheid worden 
ervaren. Een Boeddhist zal nog steeds Ontwaken ervaren, een Moslim zal 
nog steeds Ontwaken ervaren. Het zal verschillend zijn voor de verschillende 
Godsdiensten afhankelijk van de situatie en achtergrond. Het zal anders zijn 
voor een Hindoe, zal het anders zijn voor een Moslim, zal het anders zijn voor 
een Christen. (Geluid vervormd.) 
 
Vraag 10: Hoe is het om Verlicht te worden? Kan een Verlicht wezen 
weer terugvallen naar een toestand van “Niet-verlicht zijn”? Of hebben 
ze voor altijd die bewustzijnstoestand? 
 
Bhagavan: Mensen in Ontwaakte Staten kunnen terugvallen. Mensen die 
Ontwaakt zijn kunnen tijdelijk terugvallen voor een korte tijd. Maar als je 
doorgroeit naar hogere niveaus van Ontwaken, dan kun je niet meer 
terugvallen 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, na het bekijken van mijn spirituele pad was ik 
ervan overtuigd dat dit mijn weg was. Plotseling realiseerde ik me dat dit 
niet zo was. Ik was me niet bewust van de begrippen, alhoewel ze  
intellectueel van aard waren. Lieve Bhagavan, mijn vraag is nu: “Alles is 
een proces dat zich afspeelt op het spirituele pad. Is dit ook een 
proces”? 
 
Bhagavan  Ook dit is een proces. 
 
Vraag 12: Lieve Bhagavan, eind september schonk U me Ontwaken. 
Duizendmaal dank voor dit grote geschenk. Elke dag zie ik meer en meer 
wat voor een grote Genade Ontwaken in werkelijkheid is. Het is zo 
geweldig om te leven met deze grote liefde, met deze grote vrede en 
vreugde, en met deze stilte. Het is geweldig om het leven te ervaren in 
plaats van het te analyseren. Het is zo heerlijk om meer en meer een 
volledig “Niemand” te zijn. Om vrij te zijn van machtsspelletjes en 
egospelletjes, en vrij te zijn van het verlangen naar belangrijkheid. Al 



deze stress is verdwenen, en het leven is zo mooi. Ik had dit vooraf nooit 
kunnen bedenken. Enkele dagen na mijn Ontwaken probeerde mijn 
geest op een ongelooflijk brutale wijze terug te keren. Dat duurde drie 
dagen. Ik kon het bijna niet uithouden, en dacht dat ik gek werd. Op dat 
moment was ik er niet zeker van of ik Ontwaakt was of niet. Daarom is 
mijn vraag van vandaag: Vertelt U ons alstublieft wat er gaat gebeuren 
met de geest, wanneer de mensheid zal worden omgevormd, en Satya 
Yuga (het Gouden Tijdperk) zich zal manifesteren? Zal de geest 
verdwijnen of sterven, of zal de geest worden gevuld met een nieuwe 
inhoud zoals liefde, mededogen en Eenheid. Of zal de geest een nieuwe 
manier uitproberen om terug te komen? Heel erg bedankt lieve 
Bhagavan, en ook Amma, voor al Uw genade, liefde medeleven en 
meevoelen, en voor Uw onbaatzuchtige dienstbaarheid om de mensheid 
van lijden te verlossen, en om ons te doen Ontwaken en Godrealisatie te 
schenken. Ik hou zoveel van U. Ik zal U altijd dienstbaar zijn. 
 
Bhagavan De geest zal niet verdwijnen. Hij zal worden gevuld met een 
nieuwe inhoud. Dat zal het Gouden Tijdperk zijn. 
 
We zullen nu een paar minuten mediteren. 
 
 
  
 
 



Bhagavan over Ontwaken, Verlichting en Godrealisatie. 

Vraag: Bhagavan Ik wil graag duidelijkheid hebben over de begrippen 
Ontwaken, Godrealisatie en Verlichting. Verschillen die van elkaar 
Bhagavan? 

Bhagavan: Mijn specialiteit is Ontwaken en Godrealisatie. Als je eenmaal 
Ontwaakt bent, is het een kwestie van tijd voor je Verlicht wordt. Veronderstel 
dat je in een auto rijdt, Als je de motor afzet dan noemen we dat Ontwaken. 
Maar de auto rijdt nog steeds een bepaalde afstand verder door de 
bewegingsenergie die ze heeft en komt dan tot stilstand. Op dat moment 
noemen we je verlicht. De bewegingsenergie van de auto is vergelijkbaar met 
de bewegingsenergie van het karma. De bewegingsenergie van het vroegere 
karma weerhoud je ervan om Verlicht te worden. Maar het nog steeds opdoen 
van nieuw karma is gestopt. Daarom duurt het een tijdje voor de geest 
volledig tot stilstand is gekomen. Wanneer de geest volledig tot stilstand is 
gekomen, dan ben je Verlicht. Godrealisatie betekent dat je aanvankelijk een 
sterke aanwezigheid van de Presence (de Goddelijke Aanwezige) in je voelt, 
en uiteindelijk word je die Presence. Dat is Godrealisatie. 

 

 



Bhagavan Darshan met Tamils die in Canada en Frankrijk wonen. 
 
24 februari 2013.   
 
Vraag 1. Bhagavan vertelt U ons alstublieft wat meer over een van Uw 
lessen waarin U zegt: “Het verleden stroomt in het heden, en 
manifesteert zichzelf in de toekomst. 
 
Bhagavan: De geest is iets dat altijd bij ons is. Wat is de geest? De geest is 
een stroom van gedachten die loopt van het verleden, via het heden, naar de 
toekomst. Deze stroom heeft alleen maar te maken met het verleden.  
 
Denken aan het verleden betekent: “In het verleden” zijn . Denken aan het 
heden betekent: “In het verleden zijn”. Zelfs het denken aan de toekomst 
betekent: “In het verleden zijn”.  
 
Het verleden projecteert zich zelfs in de toekomst, dus we zijn altijd de 
gevangenen van het verleden. Vandaar dat er voor ons geen enkele vrijheid 
bestaat. De weg naar het verleden is alleen geblokkeerd wanneer we 
Ontwaakt zijn. Alleen dan kennen we echte vrijheid, in alle andere gevallen 
bestaat er alleen maar het verleden. 
 
Vraag 2: Bhagavan we leven nu in de Ontwaakte staat, Wat moeten we 
doen om niveau 50 te bereiken? 
 
Bhagavan: Op de eerst plaats moet je Ontwaakt zijn. Ontwaken kan niet 
worden bereikt door persoonlijke inspanningen. Het kan alleen worden 
verkregen door Genade. Eerst geven wij dit aan jullie. Jullie hebben dus 
Mukthi gekregen, Ontwaken gekregen, maar dat betekent niet het einde van 
jullie ontwikkeling.  
 
De volgende stap is om een proces van transformatie door te maken. We 
moeten volledig getransformeerd worden. Om dat te laten plaats vinden, 
moeten we op een intense wijze “Gewaar zijn”. Zij die Mukthi hebben bereikt, 
kunnen intens “Gewaar zijn”. Daarna moet je volgens de lessen gaan leven. 
  
We hebben jullie heel veel lessen gegeven, lessen voor Ontwaakte mensen, 
en lessen voor niet Ontwaakte mensen. Na het Ontwaken moet je de lessen 
toepassen, je moet ze toepassen in het leven van alle dag. Als je dat doet, zal 
er een grote verandering optreden. Dat is de transformatie. Als die 
transformatie plaats vindt, dan kunnen we niveau 50 bereiken, anders is dat 
niet mogelijk. Dus het opstijgen van het niveau van Ontwaken dat je is 
gegeven naar niveau 50, is je eigen verantwoordelijkheid. Vanaf het moment 
dat we je hebben doen Ontwaken, moet je van de lessen gebruik maken om 
te groeien. Je moet in het transformatieproces komen. 
 
Als je soms mensen ziet, dan kunnen ze Ontwaakt zijn, maar er kan nog geen 
transformatie in ze plaats vinden omdat ze de lessen niet toepassen. De 
lessen moeten dus worden toegepast in je leven, je moet de lessen gaan 



leven. Als je dat doet, vindt de transformatie plaats, en wanneer de 
transformatie eenmaal plaats vindt, dan kun je snel niveau 50 of 60 bereiken.  
 
Vraag 3: Bhagavan, hoe kunnen gedurende het proces in de donkere 
kamer, Goddelijke wezen en Satyaloka Bhagavan ons helpen 
 
Tijdens het donkere kamer proces werken Amma Bhagavan, en heel veel 
andere lichtwezens samen. In feite verrichten we een operatie in je hersenen. 
Het is dus een kwestie van teamwerk. Het is voor ons gebruikelijk dat we een 
dergelijke operatie in de donkere kamer verrichten.  
 
Wanneer jij in de donkere kamer bent, en geen activiteiten verricht en in stilte 
bent, zoals in een operatiekamer van een ziekenhuis, dan moet je op een bed 
liggen zodat de operatie kan worden uitgevoerd. Het zou niet mogelijk zijn om 
je te opereren wanneer je op je bed op en neer sprong. Evenzo, als je kalm 
en rustige bent in de donkere kamer, en leeft op een matig dieet, dan kunnen 
we de operatie gemakkelijk verrichten.  
 
Vraag 4: Bhagavan, men zegt soms wel dat alle problemen die mensen 
heden ten dagen ontmoeten worden veroorzaakt doordat de mens heel 
veel afstand heeft genomen van God. Kunt U hier iets over vertellen.  
 
Bhagavan: In feite zou God niet een kwestie van geloven moeten zijn. Het is 
zinloos om God te benaderen enkel maar met een geloofsovertuiging. God 
moet worden ontdekt. God moet een werkelijkheid voor je worden. God moet 
een levendige ervaring worden.  
 
We kunnen God zien, we kunnen met God praten, en we kunnen zelfs met 
God wandelen. Al deze dingen kunnen worden gedaan. Wat er dan gaat 
gebeuren, wanneer je met een probleem wordt geconfronteerd, is dat een 
eenvoudig gebed of een eenvoudig verzoek het probleem onmiddellijk oplost.  
 
Als je een machtige vriend in je buurt hebt, dan wordt het leven zo eenvoudig. 
Op dezelfde wijze gaat het met God, wie kan een betere vriend dan God 
hebben? Maar die God moet dan ook echt je vriend zijn. Als je een machtige 
vriend bij je hebt, dan wordt het leven zo eenvoudig.  
 
Wie kan er een betere vriend zijn dan God. Maar deze God moet dan ook 
echt je vriend zijn. Je moet in staat zijn om met Hem te communiceren, om 
met Hem te praten, die dingen moet je doen.  
 
In de volgende fase zullen we verder gaan met Godrealisatie, en als we 
daarmee klaar zijn dan zullen jij en God de beste vrienden zijn. Als dat zo is, 
en je zou financiële problemen hebben, en je zegt tegen God “Ik heb dit 
probleem, en ik heb hulp nodig”, of “Mijn gezondheid is niet goed, ik heb dit of 
dat nodig”, en je vraagt dat op een krachtige manier (vanuit de sterke band 
die je met God hebt), dan zal er een krachtig antwoord komen. Dat is de 
volgende fase.  
 



De eerst fase voor dit alles is: “Ontwaken”. We zijn daarop gefocust geweest, 
en we hebben ons doel bereikt. In de volgende fase gaan we naar 
transformatie en Godrealisatie.  
 
Vraag 5: Wat is het belang van een Homa (een vuurritueel)? 
 
 Bhagavan: al je problemen liggen opgeslagen in het onbewuste deel van je 
geest. Er is een speciale taal voor nodig om te kunnen communiceren met het 
onbewuste deel van de geest. Die taal is de Homa. Je onderbewustzijn 
verstaat de taal van de Homa. Je normale taalgebruik verstaat het 
onderbewustzijn niet. Het verstaat de taal van het ritueel. Daarom doen we 
Homa’s. Daarom zijn Homa’s zo effectief.  
 
Vraag 6: De Ontwaakte mens wordt niet gekwetst, daarom is er niets dat 
vergeven moet worden. Dat is de webcast-les van vandaag. Kunt U hier 
dieper op ingaan Bhagavan?  
 
Bhagavan: in feite bestaat het “IK als Persoon” bij een Ontwaakt iemand niet 
meer. Wanneer er geen “IK” meer is, dan is er niemand meer die gekwetst 
kan worden. Dit is de staat van een Ontwaakt iemand.  
 
Bij een niet Ontwaakt persoon is het gevoel van een “IK” aanwezig. Dat “IK” 
wordt regelmatig gekwetst, en probeert iedere keer weer dit te vergeven. 
Maar bij een Ontwaakt persoon is niemand meer aanwezig die gekwetst kan 
worden.  
 
Niet dat er niet iets bijzonders kan gebeuren, maar er is niemand aanwezig 
die gekwetst kan worden. Als een Ontwaakt persoon toch nog gekwetst wordt 
dan betekent dat, dat het transformatieproces nog niet voltooid is. Daarom 
moet je aan je transformatie werken, daarom moet je zoals ik al eerder zei, de 
lessen in je leven toepassen. Dat is de moeite die JIJ moet doen. Voordat je 
Ontwaakt bent is dat niet nodig, Ontwaken krijg je van ons. Maar leven is jouw 
prestatie, Jij moet de lessen leven. 
 
Vraag 7. Bhagavan: leg ons alstublieft het verschil tussen Ontwaken en 
Verlichting uit. 
 
Bhagavan: Als je een auto hebt die je bestuurt, en je schakelt de motor uit, 
dan is het uitschakelen van de motor te vergelijken met Ontwaken. De motor 
is uitgeschakeld. De geest is uitgeschakeld, en je bent ervan losgekoppeld.  
 
Maar de auto is nog in beweging, en stopt niet onmiddellijk. De auto stopt een 
eindje verderop, en het is zeker dat hij een eindje verderop stopt. Het stoppen 
is te vergelijken met Verlichting.  
 
Daarvoor, voor het stoppen, is alleen de motor gestopt. Het gekwebbel van de 
geest is gestopt. Dat is Ontwaken. Maar dan, als gevolg van de beweging van 
de auto, rolt hij nog enige tijd door. Daarna stopt hij compleet. Daarna zal 
zelfs een gedachtestroom een zeldzame gebeurtenis zijn. Dat is verlichting. 
De complete transformatie zal gewoon doorgaan.  



 
Zo’n iemand zal in alle opzichten verschillen van andere mensen. Ontwaken 
leidt dus tot transformatie, en transformatie leidt tot Verlichting.  
 
Vraag 8: Hoe werkt Mukthi bij het oplossen van alle problemen? 
 
Bhagavan: Als we de oorzaak en effecten van alle problemen analyseren, dan 
is de uiteindelijke oorzaak het gevoel van afgescheidenheid. “IK” ben anders, 
en de anderen zijn anders. Dat is de reden. Die afgescheidenheid is het “IK”.  
 
Het “IK” is de oorzaak van alle problemen. Als het “IK” niet meer aanwezig is, 
dan zijn er ook geen problemen. Hoe raak je van het “IK” af? Door te 
Ontwaken. Wanneer je Ontwaakt, dan verdwijnt het “IK”.Uiteindelijk is het zo, 
dat, wanneer het “IK” is verdwenen, ook alle problemen verdwenen zouden 
moeten zijn.  
 
Maar de auto moet stoppen. Er is een beweging die vanuit het verleden komt, 
een karmische beweging. Er kunnen dus nog gedurende enige tijd problemen 
zijn, maar dit alles zal tenslotte verdwijnen omdat er geen nieuw karma zal 
ontstaan. Het gekwetter van de geest zal enorm afnemen.  
 
De oplossing voor alle problemen is: “Ontwaken”. Het “IK” moet verdwijnen. 
Het “IK” is verantwoordelijk voor persoonlijke problemen, individuele 
problemen, problemen in de familie, problemen in de samenleving, problemen 
in de wereld, problemen tussen landen, problemen met het milieu, en alle 
andere problemen. Als we er bovenuit stijgen, dan kunnen we het “IK” 
vernietigen. Dat is Ontwaken. 
 
Vraag 9. Wat is het belang van de Oneness Tempel. Hoe kan de tempel 
ons helpen bij het Ontwaken.  
 
Bhagavan: De Oneness Tempel is de driedimensionale projectie van de 
Surya (zon) Yantra. (een Yantra is een getekende weergave van een aspect 
van het Goddelijke) We stappen een Yantra binnen. Wanneer we deze Yantra 
binnenstappen, dan wordt Kundalini gewekt, en worden de chakra’s 
geactiveerd. Je wordt dus klaargemaakt om te Ontwaken. Dat is de reden 
waarom de tempel gebouwd werd.  
 
De reden waarom de tempel werd gebouwd: is het doen ontwaken van 
Kundalini in de mensen, en het activeren van hun chakra’s. De tempel 
activeert niet alleen Kundalini in de mensen die de tempel bezoeken, maar 
ook in de mensen die niet in staat zijn naar de tempel te komen. Als je in 
Canada woont, zal de tempel jouw Kundalini doen opstijgen, en je chakra’s 
activeren. Alleen al denken aan de tempel zal zijn werk doen. Maar in feite 
werkt het heel effectief wanneer je de tempel binnenkomt.  
 
Vraag 10: Wat is het belang van de tempel in Newman (waar Amma 
verblijft). Hoe helpt die ons bij het oplossen van onze alledaagse 
problemen. 
 



De belangrijkste oorzaak van veel van onze problemen zijn de voorouders, 
die op een bepaalde plaats (in het hierna) vastzitten. Zij zitten vast op een 
bepaalde plaats. Soms, als zij ergens vastzitten, ontmoet jij financiële 
problemen. Soms als zij ergens vastzitten ontmoet jij gezondheidsproblemen. 
Soms als zij vastzitten ontmoet jij een juridisch probleem. Zo kan het zich op 
alle mogelijke manieren manifesteren. Het zijn de gevolgen van het 
“Vastzitten” van de voorouders.  
 
Neman is gespecialiseerd in het “Reinigen” van je voorouders. Je voorouders 
worden spoedig “Gereinigd” wanneer jij bidt in Newman. Op een gelijke wijze 
worden jouw problemen, die verband houden met je voorouders, spoedig 
opgelost in Newman. Veronderstel dat je financiële problemen hebt die 
worden veroorzaakt door je voorouders, de beste manier om die op te lossen 
is bidden in Newman. Dit zal je problemen spoedig oplossen. Veronderstel 
dat je gezondheidsproblemen hebt, doordat je voorouders ergens “Vastzitten” 
dan zal bidden in Newman de problemen spoedig oplossen.  
 
Vraag 11: Wat is het belang van het deelnemen aan Mahadiksha en van 
het deelnemen aan Level 1 en Level 2 van het Amma Bhagavan 
Process? 
 
Bhagavan: Zelfs nadat je Ontwaakt bent, zal je niveau van Ontwaken erg 
omhoog gaan als je deelneemt aan die processen. Iedere keer als je 
deelneemt, ook al hoor je steeds hetzelfde, zal je niveau van Ontwaken 
stijgen  
 
Vraag 14: U vertelde dat in 2013 het Bhagavath Sakshaathkara Proces 
van start zal gaan. Wilt U ons vertellen wanneer dit proces begint, en wat 
het belang van dit proces is? 
 
Bhagavan: Het doel van dit proces is om jullie in “Godrealisatie” te doen 
ontwaken, maar er is nog niets beslist over de datum, de tijd en dat soort 
zaken. 
 
 



Bhagavan over je Antaryamin 
 
Over God kan op drie manieren worden gesproken: over het 
Ongemanifesteerde, over het Gemanifesteerde, en over de incarnatie van 
God. God als het Ongemanifesteerde is onkenbaar. Per definitie kan het 
Ongemanifesteerde niet worden gezien, niet worden gevoeld of worden 
gehoord. Het is zonder eigenschappen, vandaar dat het niet kan worden 
gekend. Bedenk dat het Ongemanifesteerde niet het “Onbekende” is, maar 
het “Onkenbare”. Wat tot nu toe onbekend was kan morgen gekend worden. 
Er is voor de mens geen manier beschikbaar om de “Werkelijkheid” of God te 
begrijpen. Het Onmanifeste zal voor altijd onkenbaar zijn. Wat jou betreft is 
het Ongemanifesteerde zo goed als “Niet bestaand”. God lijkt wat dat betreft 
heel erg op ongemanifesteerde elektriciteit die alleen kan worden ervaren 
wanneer het zich manifesteert als licht, als geluid of als een gewaarwording. 
God in gemanifesteerde vorm is: “Al Dat Is”. 
 
De gemanifesteerde God is ook de Antaryamin. De stille, zachte stem die je 
vanbinnen kunt horen, of de vorm die je vanbinnen of buiten je kunt zien, is de 
gemanifesteerde God. Hij kan zich manifesteren in tijd en ruimte aan een 
groot aantal mensen. God manifesteert zich ook als de “Vormloze Aanwezige” 
die je kunt ervaren als liefde, als bewustzijn, als mededogen, of als kracht, en 
ook als een aantal andere heilige eigenschappen. De Aanwezige manifesteert 
zich soms in de wereld als een vorm. Wanneer de Onkenbare Werkelijkheid 
zichzelf begrenst in een menselijke begrenzing, dan noemen we dat een 
Avatar. Een Avatar is een wezen dat geboren wordt met als doel de mensheid 
te helpen in haar volgende fase van evolutie. 
 
Je hoeft niet ergens anders te zoeken naar God. Het enige wat je moet doen 
is kijken naar je eigen leven, en je zult Hem zien. Gedurende jouw leven is de 
hand van God voortdurend aanwezig om je te helpen en te begeleiden. Je 
bent je er alleen niet bewust van. Wanneer je herinneringen over je leven 
ophaalt, dan zul je ontdekken dat er een hogere intelligentie, een hogere 
energie die de hele tijd bij jou werkzaam was. Wanneer je ontwaakt voor deze 
waarheid, dan ontdek je de Aanwezigheid van God in je leven. 
 
We gebruiken vaak het woord “God”, maar God betekent verschillende dingen 
voor verschillende mensen. Maar het mooie is dat we God kunnen definiëren 
als: je Hogere Heilige Zelf, als Hogere Intelligentie, of als Hoger Bewustzijn. 
 
Soms zie je dat honderden vogels vliegen alsof ze één vogel zijn. Heb je dat 
ooit gezien? Daaruit kun je begrijpen dat de hele groep één enkel bewustzijn 
heeft, en dat de individuele vogels het bewustzijn van de hele groep volgen. 
Soms zie je dat een of twee vogels de groep verlaten, om even later weer 
terug keren in de grote groep. Als we er van uitgaan dat JIJ de individuele 
vogel bent, dan is de totale groep die bestaat uit alle vogels “De Antaryamin”. 
Je kunt het “God” of een “Hogere Intelligentie” noemen, enz. 
 
Dus als we zeggen dat je een Antaryamin hebt, of dat je Antaryamin is 
Ontwaakt, dan betekent dat; dat JIJ “Als afzonderlijk deel” in contact staat met 
het Grote Geheel. Als in een zwerm vogels, één vogel niet meer meekan dan 



verlaten twee of drie vogels de groep, en komen die vogels de vogel die in 
problemen verkeert te hulp om hem terug te brengen naar de groep. Pas dan 
kan alles goed functioneren. Zolang de kleine vogel de grote groep volgt, kun 
je zeggen: dat de kleine vogel de wil van de groep of van het Geheel volgt. 
 
Dus als je een Antaryamin hebt, dan kun je met Hem of Haar praten, dan volg 
JIJ, als afzonderlijk deel, de wil van het Geheel of wel van de Goddelijke Wil. 
Dus het is niet genoeg als je bereid bent de Goddelijke Wil te volgen, je moet 
ook weten wat de Goddelijke Wil is, wat de Wil van het Hogere Bewustzijn is, 
want zonder die kennis ben je als een vogel die uit de groep wegvalt. 
 
In feite ben je een wees. De Antaryamin is het geheel, en het hebben van een 
Antaryamin betekent dat je in contact staat met het Geheel. Het geheel van 
het menselijk bewustzijn is meer dan het bewustzijn van één individu. Het is 
niet: 1+1 = 2, maar het is: 1+1 = 4. Dat is wat men noemt: een “Synergetische 
gebeurtenis”. Wanneer waterstof en zuurstof worden samengevoegd dan 
ontstaat water, waarvan de eigenschappen geheel en fundamenteel 
verschillen van waterstof en zuurstof. Dit verschijnen van Bewustzijn wordt 
“God” of ook wel “Kosmisch Bewustzijn” genoemd. En dit Kosmisch 
Bewustzijn is de Antaryamin. 
 
De Antaryamin is je Innerlijke Gids en je Opperste Vriend, die je kan leiden en 
beschermen. Op dit moment leef je veel in conflicten. Wat is goed en wat is 
kwaad? Wat is goed en wat is slecht? Je bent niet in staat om uitspraken 
daarover te doen. Zelfs wanneer je daar een uitspraak over doet, dan heb je 
daar later spijt van. Maar wanneer je Antaryamin Ontwaakt is, dan weet je 
precies hoe je moet reageren op elke situatie in je leven. Bij elke stap heb je 
iemand die je begeleidt, op wie je kunt vertrouwen, en die je accepteert 
precies zoals je bent. Wanneer je Antaryamin Ontwaakt is, is het leven heel 
gemakkelijk.  
 
Tot nu toe hebben we gezien wat de Antaryamin is, en waarom je een 
Antaryamin nodig hebt. Nu zal ik je vertellen hoe het Ontwaken van je 
Antaryamin in werkelijkheid gebeurt. De samenleving waarin wij leven heeft 
door de soort scholing, het onderwijs, en de manier van leven, je niet 
toegestaan om je emoties te ervaren en uit te drukken. Je bent nogal 
onderdrukt. Dat is de reden waarom sommige mensen moeite hebben om in 
contact te komen met hun Antaryamin. Wanneer je eenmaal in contact bent 
gekomen met je onderdrukte emoties, en als je met heel je hart je Antaryamin 
uitnodigt, dan zal Hij of Zij Ontwaken op de manier die Hij of Zij verkiest, of in 
de vorm die jij wenst. 
 
Een Antaryamin hebben behoort tot de natuurlijke toestand van de mens, het 
is je geboorterecht. Het is net zo natuurlijk als ademhalen of de spijsvertering. 
In vroeger dagen was iedereen in contact met zijn Antaryamin. Honderden 
jaren geleden waren er stammen in Afrika die een directe relatie hadden met 
hun Antaryamin. Ze leefden een prachtig leven. Alles wat jij moet doen is 
vanuit je hart, met veel emotie, met veel gevoel, met een gevoel van 
verbondenheid, met veel liefde, je Antaryamin uitnodigen, en dan zal Hij of Zij 
in jou Ontwaken. Het is helemaal niet moeilijk. Jij denkt dat het moeilijk is en 



je hebt allerlei verkeerde ideeën daarover. Het maakt voor je Antaryamin niets 
uit wat voor soort persoon jij bent. De Antaryamin is je vriend, en dus oordeelt 
of veroordeelt Hij of Zij je niet. Alles wat je Antaryamin wil: is dat je Hem of 
Haar uitnodigt met gevoel, en met een gevoel van verbondenheid. 
 
Eenmaal Ontwaakt werkt je Antaryamin als internet. Net zoals individuele 
computers een communicatienetwerk vormen dat toegang geeft tot informatie 
en contacten over de hele wereld, zo maakt de Antaryamin in jou ook contact 
met de Antaryamin van de rest van de mensheid. Een gebed dat vanuit je hart 
wordt gedaan roept een reactie op in een ander deel van de wereld, en waar 
je dan getuige van wordt: dat zijn wonderen en verbazingwekkende 
toevalligheden. Dat is de weg van God. 
 
Als je groeit dan zal de manier waarop de Antaryamin zich aan je voordoet 
ook groeien. De Antaryamin kan ook buiten je zichtbaar zijn, en kan elke vorm 
aannemen, de vorm van Boeddha, van Christus, enz. Het is de Antaryamin 
die alles doet. 
 
Als je bij een bushalte wacht, en je wilt dat de bus stopt, dan kun je dat aan je 
Antaryamin vragen. De Antaryamin is ook in de buschauffeur! Wil Jezus of 
Bhagavan je gebed verhoren, dan moet je met Hen verbonden zijn door 
middel van een emotionele band, en je moet duidelijk zijn. De meeste 
gebeden zullen beantwoord worden, tenzij het gaat om iemand kwaad te 
bezorgen  
 
Wonderen zijn natuurlijke gebeurtenissen in ieders leven. Ze maken deel uit 
van een Goddelijk plan. Wonderen gebeuren de hele tijd in je leven. Soms 
zichtbaar, maar heel vaak onzichtbaar.  
 
Het niet herkennen van genade en het niet aanroepen van genade wanneer 
dat nodig is komt vaak voor in relaties. Alle relatieproblemen zijn in principe 
terug te voeren tot kwetsen. Je kwetst of je wordt gekwetst. Het is de behoefte 
om te controleren, of de gewoonte om mensen te zien als bezit, zoals je een 
meubelstuk ziet als jouw bezit, dat leidt tot wederzijdse pijn. Het resultaat van 
disharmonie in relaties manifesteert zich in de uiterlijke wereld als problemen 
met je gezondheid, met financiële moeilijkheden, met problemen in je carrière, 
en zelfs door stagnatie van je spirituele groei. Dit komt doordat de 
buitenwereld in wezen een weerspiegeling is van je innerlijke wereld. Dat is 
de reden waarom ieder van jullie in het leven te maken krijgt met: “Door 
gewoonte ontstane situaties” die speciaal voor jou bedoeld zijn. 
 
Wanneer je liefde ontdekt in relaties, als je vergeving geeft en om vergeving 
vraagt aan degene die je pijn hebt gedaan, dan gaat je hart opbloeien en je 
begint genade te ervaren. Hoe groter je liefde, hoe groter de kracht van God 
is die je in je eigen leven zult ervaren. Elke bioloog, elke bioloog van 
wereldklasse, staart naar het gezicht van God als hij naar het DNA kijkt. Je 
kunt wetenschappers als Newton en Einstein bekijken, ze waren hevig 
geïnteresseerd in God, maar in Wie ze geïnteresseerd waren, dat wisten ze 
niet. 
 



Alles wat je kunt doen is: je realiseren dat je het niet weet, en dat je het niet 
kunt weten. Als je diep in de wetenschap duikt, dan laten rede en logica je in 
de steek. En wat gebeurt er met de wetenschap? De wetenschap stort ineen. 
Het is gewoon niet mogelijk. Je kunt God nooit begrijpen omdat je maar een 
deeltje bent. Verondersteld dat een goed idee over dit Universum moet 
hebben, dan moet je uit dit Universum stappen. Hoe kom je uit het 
Universum? Je bent een deel van het Universum. Kan een cel het hele 
lichaam begrijpen? Is dat mogelijk? Jouw sterrenstelsel is kosmisch stof. En 
wat ben jij? En hoe stel je je voor om alles te begrijpen? 
 
Daarom ik zeg: “Alle wetenschap is pure poëzie”. Je hebt geleerd om op een 
bepaalde manier over de natuur te praten, een wetenschapper praat op een 
bepaalde manier over de natuur. Het zijn gedichten. Einstein schreef een 
gedicht, Newton schreef een gedicht, alle wetenschappers schrijven hun 
gedicht. Dat is alles wat er gebeurt. Er bestaat niet zoiets als de waarheid, om 
de eenvoudige reden dat er geen waarheid is die ontdekt kan worden. 
 
Voor mij is de enige werkelijkheid het hart. Dat wat het hart zegt is alleen de 
waarheid. Het hart kan bijvoorbeeld zeggen: “Help hem.” Dat is een perfecte 
actie. Het hart zou kunnen zeggen:”Help hem niet” en je helpt hem niet. Dat is 
ook een perfecte actie. Waarom zegt het hart in het ene geval: “Doe het” en in 
het andere geval: “Doe het niet”. Je hebt geen kans om dat te begrijpen, want 
het is direct afkomstig van het Kosmisch Bewustzijn, het is afkomstig van God 
zelf. Je kunt niet begrijpen waarom God dit zegt en waarom God dat zegt. 
Luisteren naar je hart betekent: luisteren naar God. 
 
Voor mij moet het “Deel” gehoorzamen aan het “Geheel”. JIJ bent het deel, 
maar natuurlijk tot aan het moment dat je God geworden bent, dan heeft God 
zich in jou gerealiseerd, zodat je één geworden bent met God. Het Geheel 
manifesteert zich dus door middel van het hart, en je moet het Geheel 
gehoorzamen, dat wil zeggen: gehoorzamen aan God ofwel aan je hart. Het 
hart zegt: “Doe dit”, en je doet dat. Het hart zegt: “Doe dat niet”, en wat het 
ook is, je moet het niet doen. Dat is gehoorzamen aan het hart. 
 
De hedendaagse mens gehoorzaamt niet aan het Geheel. De mensen volgen 
niet hun hart, ze volgen alleen hun geest. Dat is de reden waarom de wereld 
een puinhoop is geworden. Als mensen Ontwaken, dat wil zeggen wanneer 
hun hart tot bloei is gekomen, dan zullen ze gewoon hun hart volgen, gewoon 
de Goddelijke wil doen. Als iedereen de Goddelijke wil volgt, dan zullen er 
geen problemen op aarde zijn. Als we NIET de Goddelijke wil volgen, dan 
volgen we onze eigen wil, en dat is een illusie. 
 
De waarheid kent vele verdiepingen. Als we ernaar kijken vanaf de begane 
grond dan ziet ze er anders uit dan wanneer je er naar kijkt vanaf de 94ste 
etage. Bestaat er een vrije wil die verschilt van de Goddelijke wil? Voor hen 
die Godgerealiseerd en Ontwaakt zijn, bestaat alleen de Presence ofwel: de 
Goddelijke Aanwezige. De beslissing is Goddelijk, de besluitvorming is 
Goddelijk. Vandaar dat de vraag naar een vrije wil voor hen niet aan de orde 
is. 
 



Degene die in de “Gewone” staat van bewustzijn verkeert, ervaart de dualiteit 
van het “IK” en het “NIET IK”, de dualiteit tussen “De mens” en “God”, tussen 
“Vrije wil” en “Goddelijke wil”. Zo iemand zal zeggen: de “Vrije wil” en de 
“Goddelijke wil” wisselen nog al eens in het leven. Er zijn momenten waarop 
een keuze mogelijk is, momenten waarop je controle kunt uitoefenen, en 
waarop je de richting waarin het leven zich beweegt, op basis van je keuze, 
kunt bijsturen. Er zijn ook momenten waarin het leven buiten je controle valt, 
vandaar dat op zulke momenten “Overgave aan het Goddelijke” van wijsheid 
getuigt.  
 
Wanneer we het woord “Overgave” gebruiken dan bedoelen we dat je moet 
onderkennen dat de geest je niet echt kan helpen, en dat je voorbij de geest 
moet gaan. Als je de geest loslaat, dan is dat loslaten van de geest dat wat wij 
“overgave” noemen. Je moet je realiseren dat de menselijke geest beperkt is, 
en het geen nut heeft om je tijd te verspillen aan de geest. De geest schept 
alleen maar obstakels voor je.  
 
Als je kunt zien dat de geest is gestopt met: “Tussen beide komen”, dan 
kunnen we zeggen dat je je hebt overgegeven. Dat is alles. Het is niet een 
soort “Slaafse overgave”, we gebruiken het woord “Overgave” nooit in die zin. 
God zou niet graag zien dat je je als een slaaf overgeeft. Hij of Zij is immers je 
vriend. Dus als we het woord “Overgave” gebruiken, dan betekent dat: dat we 
de geest op een zijspoor zetten, in de wetenschap dat de geest beperkt is. 
 
Je ontdekt “Overgave” wanneer je je hulpeloos voelt. Wanneer je je totaal 
hulpeloos voelt, dan zul je “Overgave” ontdekken. Dat is het moment dat 
genade naar je toe stroomt. Stel dat je vastgenageld op een spoorlijn staat, 
en dat er een trein op je af stormt, dan zul je je zeker overgeven! Veel 
mensen hebben zich op die manier aan mij overgegeven. De meeste mensen 
geven zich alleen maar over op dramatische momenten. Dat is ook de reden 
waarom er wonderen gebeuren, die gebeuren alleen maar op die momenten. 
 
Ik help je de hele tijd. Je weet niet hoeveel malen je gered bent. Als je op de 
een of andere wijze de hand van de genade zou kunnen zien, dan zou je 
direct van me gaan houden. Is het niet heel natuurlijk om te houden van 
degene die je helpt? Op het moment dat jij begint van mij te houden, begin ik 
je meer en meer genade te geven. Zo beneden, zo boven. Wanneer je 
iemand tegenkomt die van je houdt, begin je dan ook niet van hem of haar te 
houden? Hetzelfde geldt hier ook. 
 
Aanvankelijk stroomt mijn genade in je leven door vreemde toevalligheden. Ik 
gebruik dat woord, omdat het zachtaardig is. Hoe meer je “Genade” herkent in 
toevalligheden, hoe meer jouw liefde zal toenemen, en zal er een overvloed 
van genade zijn die tot wonderen leidt. Ik houd meer van jou dan jij van jezelf. 
 
Een ieder van jullie moet zien te ontdekken wat het beste bij hem of haar 
past. Sommigen spelen met mij, anderen maken ruzie met mij, weer anderen 
vleien mij en spelen wat met mij. Je moet doen wat van nature het best bij je 
past. Echter, de sleutel is: “Het hebben van een sterke band met mij”. Een 



andere bepalende factor voor genade is de emotie die je met je draagt tijdens 
je gebed. Als er emoties zijn, komt het antwoord heel snel. 
 
Er zijn een aantal Dikshamensen die ervan uitgaan dat ik kijk naar al hun 
behoeften, waarbij ze dan verder leven zonder enige stress. Voor hen doe ik 
wat nodig is, zelfs nog voordat ze iets vragen. Het type gebed dat bij jou past 
is afhankelijk van je opvoeding, van je achtergrond, en van je cultuur. De 
keuze is daarom aan jou overgelaten. Wanneer je visualiseert tijdens je 
gebed is er een betere communicatie tussen jou en mij mogelijk. Visualisatie 
helpt je om de dingen die je wilt duidelijk voor ogen te hebben. Hoe duidelijker 
je bent, hoe makkelijker het voor mij is om je te helpen. Met betrekking tot het 
verwezenlijken van het verlangen zelf, zal ik beslissen of het verlangen goed 
voor je is of niet. Als ik het gevoel heb dat het niet goed voor je is, dan zal ik 
je gebed niet verhoren. 
 
God wil zijn volgelingen niet testen. Wat jij beschouwt als een test van Gods 
kant, zijn in principe problemen die je zelf hebt gemaakt. Ik en ook Amma 
proberen in principe je te helpen. Soms lijkt het misschien dat wij je testen, 
maar in werkelijkheid voorkomen we dan dat een grotere pijn je kunt bereiken. 
Laten we zeggen dat je bidt voor een goede baan, en ik heb dat niet voor je in 
orde gemaakt, dan is dat alleen om je te beschermen tegen een of ander 
inherent gevaar, of om je te zegenen met iets dat nog groter is. 
 
Ik houd van jou. Ik ben alleen maar hier, omdat ik zoveel van je houd. Jij bent 
niet afgezonderd van mij. Voor mij is het niet: “Van iemand anders houden”, 
maar van Mijzelf. Er zijn bepaalde gebieden waar God meteen kan ingrijpen, 
en andere gebieden waar Hij dat niet kan. Op dat moment heeft Hij jouw 
medewerking nodig. 
 
Overgave en hulpeloosheid zijn geen tekenen van een moedeloze houding. 
Het is het opzij zetten van onvolmaakte overtuigingen en ingewikkelde 
emoties, en inzien dat deze een belemmering zijn voor genade. Zelfs als je dit 
voor een kort moment zou kunnen doen, dan zou de weg voor God zijn 
vrijgemaakt. 
 
Wat je moet begrijpen is: omdat God machtig is, jij ook machtig bent. Dat is 
het hele probleem. Jij bent een aspect van God. Jij bent een machtig wezen 
dat vol zit met onvolmaakte gedachten, concepten en mentale beperkingen. 
Dus jij bent God, die in de fout is gegaan. 
 
Daarom is het niet mogelijk om de wereld in één klap te veranderen. Jij bent 
degene die ook met God moet samenwerken om de wereld te helpen 
veranderen. 
 
Het uiteindelijke doel van het leven is: om “Een” te worden met God. Jouw 
hele leven is zo gestructureerd dat je in die richting wordt gedreven. Als elke 
gebeurtenis in je leven grondig begrepen en ervaren wordt als een proces van 
God, dan zou je dichter bij God komen. Uiteindelijk word je “Een” met God. 
Iedereen kan “Een” worden met God zo lang je een Goddelijk Wezen in je 



hebt, en je met dat Wezen versmolten bent, en dat Het samensmelt met jouw 
Antaryamin. Jijzelf kunt niet “Een” worden met God. 
 
Als je het hebt over “Echte” overgave, dan kunnen mens en God niet samen 
gaan, of er is een mens, of er is God. Als JIJ er nog bent, dan geef je God 
geen kans. Waar de mens eindigt, daar begint God. 
 
Als je verder gaat in je ontwikkeling, dan zul je merken dat je op het ene 
moment God bent, en op het andere moment niet. Wat er dan gebeurt is dat 
je na enige tijd zult merken dat “Jij” en God in feite hetzelfde zijn. Maar soms 
heb je het gevoel van “Eenheid”, en soms heb je het gevoel van 
“Afgescheidenheid”. Op die momenten kun je een grote steun zijn voor je 
medemensen. Het is mogelijk om dit nog tijdens dit leven te bereiken, en er 
zijn mensen die het al hebben bereikt. Ik heb het niet over iets dat alleen een 
paar mensen hebben bereikt. Dat is de reden waarom we over Oneness, over 
Eenheid spreken. Je zult uiteindelijk ontdekken dat je “Een” bent met het 
Goddelijke, en dat je in feite God bent. Dit gaat door op een regelmatige 
basis, het enige is: dat naarmate je verder gaat, de tijd waarin je de Eenheid 
met God ervaart langer zal zijn. Je zult uiteindelijk Amma Bhagavan worden, 
of het Licht, of God, of hoe je het ook maar wilt noemen. Dat hangt helemaal 
van jou af. Als je nog dieper gaat, dan kan zelfs je fysieke vorm erdoor 
worden beïnvloed. Er bestaat geen einde voor deze dingen. Dit zijn dingen 
die op een heel natuurlijke wijze gebeuren, heel automatisch. 
 
Ik denk; dat je wel eens iets hebt gelezen over Ramalinga Swami. Hij is een 
heel mooi voorbeeld van iemand die heel gewoon was, en die uiteindelijk 
“Een” werd met God. Hij leefde in een zeer recente tijd, en de gebeurtenissen 
in zijn leven zijn zeer goed vastgelegd. Hij woonde in de stad Chennai. Het 
geeft je een goed beeld van wat er mogelijk is. Ik ben niet bekend met iets dat 
gelijkwaardig is beschreven in andere literatuur in de wereld, en het verhaal is 
ook nog van deze tijd. Die bewustzijnstoestand zal ook de jouwe worden. In 
feite probeerde hij zijn bewustzijnstoestand ook aan anderen door te geven, 
maar om de een of andere reden kon hij dat niet. Hij moest tegenwerking 
verdragen, en toen heeft hij gezegd: “Nu ga ik terug, maar ik zal terugkomen 
met mijn Vader, die jullie niet voor de gek kunnen houden”. 
 
 
Sri Bhagavan 
 



Bhagavan en Duitsland - 09 december 2012 

Link naar video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-
s-darshan-in-germany-on-9th-december-2012  

Met dank aan: Fay Beckmann en Janna Junclaus voor het schrijven van het 
transcript, en Noni Kaufman voor het oorspronkelijke bericht. 

Vraag 1: Lieve Bhagavan, we weten dat Ontwaken een neurobiologische 
proces in de hersenen is. Hoe zit dat met Godrealisatie? Is dat een 
vergelijkbaar proces? Wat gebeurt er als we God in ons gerealiseerd 
hebben? Dank U wel, Bhagavan. 

Bhagavan: Godrealisatie is te vergelijken met Ontwaken in zoverre het de 
hersenen betreft. Maar er zijn bepaalde andere delen van de hersenen bij 
betrokken. Het heeft veel te maken met de frontale kwabben van de 
hersenen. Wanneer de frontale kwabben geactiveerd zijn, fungeren ze als 
een antenne voor God. Wanneer ze geactiveerd zijn kun je heel concreet God 
zien en met God praten. Natuurlijk is het zo dat de God die je zult ontmoeten 
afhankelijk is van je eigen omstandigheden. Een christen zal zijn Christelijke 
God zien, een moslim zal zijn Islamitische God zien en een hindoe zal zijn 
Hindoeistische God zien. 

Vraag 2:  Lieve Bhagavan, U zegt dat we Diksha moeten ontvangen van 
Ontwaakte mensen, omdat hun hersenen zich zullen verbinden met onze 
hersenen, en dat dit ons eigen proces van Ontwaken op een positieve 
manier zal beïnvloeden. Wat gebeurt er wanneer de hersenen dat 
contact maken? Waarom werkt dat zo? Kunt U dat verschijnsel 
uitleggen? Dank U wel Bhagavan! 

Bhagavan: We hebben gemerkt dat als een Ontwaakt iemand Diksha geeft 
aan een niet-ontwaakt mens, de hersenen van de niet-ontwaakte persoon 
zich op een vergelijkbare manier proberen te gedragen als de hersenen van 
de Ontwaakte persoon. Het is enigszins vergelijkbaar met een magneet. 
Wanneer je een magnetisch stukje materiaal neemt en je wrijft dat over een 
stuk ijzer, dan zal het ijzer langzaam een magneet gaan worden. Op een 
vergelijkbare wijze gaan de hersenen van een niet-ontwaakt mens 
functioneren als de hersenen van een Ontwaakt persoon. 

Vraag 3: Lieve Bhagavan, een van uw dagelijkse lessen was: „Als je één 
geheel bent, dan reageer je niet meer op de dingen, maar handel je 
intuitief“ Kunt u uitleggen wat het verschil tussen reageren en intuitief 
handelen? Dank U wel Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Wanneer je beelden van een persoon, of van een plek, in je 
hoofd hebt, dan heb je de neiging om te reageren. Als je kunt functioneren 
zonder die beelden, zoals een Ontwaakt persoon dat doet, dan kun je alleen 
intuitief handelen. Maar we raden je niet aan om deze leer heel strikt te 
beoefenen. Het advies is te wachten tot je Ontwaken bent. 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-s-darshan-in-germany-on-9th-december-2012
http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-s-darshan-in-germany-on-9th-december-2012


Vraag 4: Lieve Bhagavan, velen van ons hebben fysieke problemen, pijn 
en ziekten. Zullen alle ziekten genezen wanneer we Ontwaken? 

Sri Bhagavan: Sommige ziekten en problemen zullen oplossen wanneer je 
Ontwaakt, maar niet allemaal.  

Vraag 5:  In een van uw lessen leert U ons: „Wat je van buiten ziet is 
slechts een weerspiegeling van de relatie met jezelf“. Jezus stierf aan 
het kruis. Een man die in volmaakte Eenheid met God leefde, 
weerspiegelde een enorme hoeveelheid pijn en conflicten in zijn leven. 
Waarom was dat? 

Sri Bhagavan: Jezus stierf niet aan het kruis omdat er een conflict in Hem 
was, maar omdat hij verkoos te sterven aan het kruis. 

Vraag 6: Soms is mijn innerlijke staat als: „Uw wil geschiede“ Maar 
soms herinner ik me Uw woorden: „Dat het belangrijk is om een sterke 
visie in het leven te hebben“. Wat is de beste innerlijke houding? Het 
hebben van een sterke visie en daaraan te werken, of vertrouwen te 
hebben dat alles op de juiste manier gebeurt? 

Bhagavan: Als je niet Ontwaakt bent MOET je een visie te hebben. Wanneer 
je eenmaal Ontwaakt bent zul je op een natuurlijke wijze met de stroom 
meestromen. 

Vraag 7: We hebben honderdduizenden of zelfs miljoenen jaren gewacht 
op 21 december 2012. Nu wacht ik op UW goddelijke advies: hoe kunnen 
we de energieën van deze dag op de beste manier gebruiken om de stap 
naar het nieuwe tijdperk zo krachtig mogelijk te maken. Misschien kunt 
U een speciale plechtigheid voor deze dag geven? Of is het niet zo erg 
belangrijk als ik altijd heb gedacht? 

Sri Bhagavan: Elke plechtigheid die je op die dag doet zal een speciaal effect 
voor je hebben. 

Vraag 8: Is het nog steeds belangrijk om al onze inspanningen te 
mobiliseren om het wereldwijde proces van Ontwaken te stimuleren, of 
gaat nu alles automatisch? 

Bhagavan: Beide dingen moeten gebeuren. Wat we bijvoorbeeld in India 
hebben gedaan is; dat we onze aandacht op een aantal dorpen hebben 
gericht, en we daar naar toe zijn getrokken om te proberen de mensen daar te 
doen Ontwaken. Toen we daar bezig waren zijn er een aantal mensen 
Ontwaakt. Er waren andere mensen, waar we geen contact mee hadden, die 
ook Ontwaakten. In de dorpen waar we niet  werkten gebeurde er niets. Als 
we dus blijven werken, dan vindt spontaan Ontwaken plaats. Als we stoppen 
met werken, stopt het spontane Ontwaken ook. Het is dus belangrijk dat we 
blijven werken tot de laatste mens het voor elkaar heeft. Als we stoppen en 
rustig erbij gaan zitten, dan zal alles tot stilstand komen. 



Vraag 9: Lieve Bhagavan, ik heb gehoord dat het Verdiepingsproces 
zeer intensief is. Hoe kan ik groeien en Ontwaken als ik niet genoeg geld 
om naar India te gaan? Wat kan ik doen? Dank U wel Bhagavan. 

Bhagavan: Het enige dat je moet doen is het blijven bijwonen van Oneness 
Meditaties, gegeven door Ontwaakte mensen. Dan ben je er zeker van dat je 
in Duitsland zelf zult Ontwaken. 

Vraag 10: Lieve Bhagavan, ik las in een aantal spirituele boeken dat we 
onze toekomst creëren door middel van onze gedacht en emoties, en dat 
we DIE dingen uitkiezen of aantrekken die we verwachten of die we ons 
voorstellen. Moeten we van onze geest gebruik maken als van een 
Goddelijke Schepper. In uw lessen heb ik vaak de indruk, dat de geest 
een soort vijand van ons is, een vijand waarvan we ons moeten ontdoen. 
Hoe komen deze twee inzichten met elkaar overeen? Of maak ik een 
denkfout? 

Bhagavan: De eerste les is van toepassing op niet-ontwaakte mensen. De 
tweede les is van toepassing op Ontwaakte mensen. 

Vraag 11: Is het mogelijk dat een Ontwaakt persoon zijn toestand van 
Ontwaken kan verliezen, bijvoorbeeld als gevolg van „Slechte 
gewoontes“? 

Bhagavan: In sommige gevallen kunnen mensen hun Ontwaakte staat 
verliezen, maar deze kan ook heel gemakkelijk weer worden teruggekregen. 

Vraag 12: Lieve Bhagavan, wat is een „Shift"? Dit woord wordt vaak 
gebruikt in verband met Ontwaken. Wat gebeurt er in zo’n persoon? 
Dank U wel. 

Bhagavan: Een „Shift“ betekent een verandering van waarnemen. 
Bijvoorbeeld: als je niet van je vrouw houdt, en er een „Shift“ optreedt, dan 
begin je van haar te houden. Precies op dat moment begin je van haar te 
houden. Het is een verandering van je waarneming. Dat is wat een „Shift“ 
betekent. 

Vraag 13: Lieve Bhagavan, de geest houdt ons gevangen in lijden en 
geeft ons geen enkele ruimte voor dankbaarheid, nederigheid en 
toewijding. Deze ervaring maakt me erg verdrietig en geeft me een 
gevoel van hopeloosheid. Het voelt als een nieuwe gevangenisstraf. Mijn 
hart huilt ervan. Wat kunnen we doen, in onze niet-ontwaakte staat, om 
de permanente staat van Ontwaken te krijgen? Dank U wel, Bhagavan! 

Bhagavan: De niet-ontwaakte persoon kan maar één ding doen. Dat is te 
blijven bij „Dat wat IS“ Er is verder niets dat je kunt doen. Het blijven bij „Dat 
wat is“  is het proces voor iemand die nog niet Ontwaakt is. 

Vraag 14: In een mooie Skype-Darshan met Duitsland in 2011 zei U: 
„Door dingen die zullen gebeuren, maar waarover ik nu niet kan praten, 



zal Duitsland een leidende rol in Oneness krijgen“ Al vele jaren geleden 
had ik de visie dat de wereld snel na 2012 zou veranderen. Mijn vragen 
zijn Bhagavan: Wat zal er het volgend jaar en de jaren daarna in 
Duitsland gebeuren? Hoe zal het proces voor de mensheid verlopen? 

Bhagavan: Wacht maar af en kijk (gelach......). Ook jullie zullen Ontwaken. 

  

 



Sri Bhagavan LIVE-VIDEO-CONFERENCE met 7 locaties 
in Duitsland (Hamburg, Halberstadt, Hannover, Düsseldorf, Walldorf, 
Schweinfurt, Munich)  

Op 31 maart 2013   

Link: http://studio.oneness24.de/video-bibliothek/31-03-2013-conference   

Met dank voor de vertaling en de transcriptie aan: 

Petra Schulz en Marianne-Krüger Janus, Duitsland 

  

Vraag 1: Lieve Bhagavan, U spreekt over transformatie bij Ontwaakte 
mensen. Hoe kan ik weten dat mijn transformatie op gang is gekomen? 
Hoe kan ik weten dat ik op goede weg ben? Kunt U wat voorbeelden 
geven? Dank U wel, Bhagavan. 

Bhagavan: Er zijn twee soorten ervaringen. De ervaring van Ontwaken en de 
Transformatie-ervaring. Dit zijn verschillende ervaringen. We geven je eerst 
een voorbeeld van Ontwaken. Dit kan ofwel plotseling ofwel geleidelijk plaats 
vinden. Dat doet je Ontwaken. Wanneer we zeggen dat je Ontwaakt bent, dan 
betekent dat: dat je je steeds bewust bent van wat er op ieder moment 
gaande is. Je kunt nog steeds boos worden, je kunt nog steeds gekwetst 
worden. Maar je bewustzijn kan je direct daarvan verlossen. Degene die een 
Transformatie-ervaring heeft gehad is een “Getransformeerde iemand”. Hij of 
zij wordt op de eerste plaats niet boos of voelt zich niet gekwetst. Na je 
Ontwaken kom je in een diepe “Transformatiefase” terecht. Heiligen en wijzen 
zijn door zo’n Transformatie-ervaring heengegaan. Alleen als je een 
Transformatie-ervaring hebt beleefd, dan kun je dicht bij God komen. 
Degenen die deze ervaringen hebben beleefd kunnen met God spreken en 
kunnen met God praten.. 

Vraag 2: Lieve Bhagavan, hoe kunnen Oneness Gemeenschappen 
oprichten? Kunt U ons alstublieft wat adviezen geven, Bhagavan. 

Bhagavan: Op de eerste plaats moet iemand die zich bij zo’n gemeenschap 
wil aansluiten Ontwaakt zijn. Je moet dan een virtuele gemeenschap 
scheppen. Je moet elk ander lid van deze gemeenschap kennen, en vrienden 
van elkaar zijn. Dan moet je de intentie hebben om er een fysieke 
gemeenschap van te maken. Dan zullen er in zeer korte tijd wonderen plaats 
vinden waardoor je zult zien dat er een fysieke gemeenschap ontstaat. Dat 
betekent dat er land zal komen, er geld zal komen, en dat er van alles zal 
gebeuren. Alle dingen zullen op hun plaats vallen. Het moeilijkste deel is om 
Ontwaakte mensen bijeen te brengen. Je moet andere Ontwaakte mensen 
heel goed kennen en vriendschap met hen sluiten. Uit deze vriendschap 
zullen grootse dingen ontstaan. Ik zal mijn zegen uitspreken dat Duitsland 
spoedig een Oneness Gemeenschap heeft. 

Vraag 3: Een veel voorkomende les is: “God is onkenbaar”. Dit is te 
vergelijken met een cel die nooit het hele lichaam kan kennen. Kunt U 
dat verder uitleggen Bhagavan? 

http://studio.oneness24.de/video-bibliothek/31-03-2013-conference


Bhagavan: Je kunt wandelen en praten met God, maar je kunt God niet 
kennen of begrijpen. Dit geldt trouwens voor alles. Niets kan echt begrepen 
worden. Niets in dit universum kan echt begrepen worden. Niets in dit 
universum kan echt worden gekend. Het zal niet het “Ongekende” blijven, 
maar het zal het “Onkenbare” blijven. Dat is wat het betekent. 

Vraag 4: Een van de belangrijkste aanwijzingen voor Ontwaken is: dat er 
geen lijden meer is. Wat is de belangrijkste aanwijzing voor 
Godrealisatie Bhagavan? 

Bhagavan: Wanneer je een God gerealiseerd persoon bent, dan kun je lopen 
en praten met God. Dit is niet “Bij wijze van spreken”, maar je kunt God een 
hand geven. Dat is werkelijk zo.. Sommige mensen doen dat al. Dit zal 
spoedig gebeuren bij alle Ontwaakte mensen. God zal je vriend zijn, en niet 
een ingebeelde figuur. 

Vraag 5: Lieve Bhagavan, ik ben in de war met betrekking tot 
verschillende lessen. Enerzijds moet het “IK” hulpeloos worden, en voor 
het Goddelijke openstaan, dat het dan van mij kan overnemen, terwijl 
een andere les zegt: dat ik niet kan verwachten dat het Goddelijke alles 
voor me doet, zodat ik nog steeds dingen moet doen. 

Bhagavan: Het hebben van een intentie en van inspanning behoort bij jou. 
Genade komt van God. Je kunt niets doen zonder een intentie en zonder 
inspanning. Bijvoorbeeld: er kwam eens een man naar me toe, en hij vertelde 
me: “Ik wil een bepaald stuk land kopen”. Ik zei tegen hem: “Ga je gang, ik zal 
je helpen”. Nee, nee zei hij: Ik wil mijn huis niet verlaten. Iemand moet dat 
land kopen en dan naar me toe komen, om de koopakte naar mij toe te 
brengen. Ik zei tegen hem: “Dat is onmogelijk”. Jij hebt je rol te spelen, en het 
Goddelijke heeft zijn rol te spelen. Wanneer we het over hulpeloosheid 
hebben, dan betekent dat niet dat je niets moet doen. Het betekent alleen dat 
je bepaalde dingen niet kunt doen. Daar is het Goddelijke voor. Maar een 
aantal basale dingen moet jij doen. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderlijke 
gevallen. De man uit bovenstaand voorbeeld moet erop uitgaan, en veel 
stukken land bekijken. Hij moet geld bij elkaar zien te krijgen, en dan zal het 
Goddelijke hem overal mee helpen. Maar er zijn een paar mensen in India die 
we kennen, en die, als ze geld willen hebben precies aan AmmaBhagavan 
vertellen hoeveel ze nodig hebben, en geloof me of niet, het geld verschijnt in 
hun handen. Niet alleen één keer in de zoveel tijd, maar elke dag. Dat zijn 
mensen die een uitstekende band met God hebben, en daarom gebeurt dat. 
Wanneer je niet over een dergelijke band beschikt, dan moet je een intentie 
hebben en daar moeite insteken. 

Vraag 6: Bhagavan U zegt: "Dat een Ontwaakt persoon getransformeerd 
moet worden". In alle bescheidenheid vraag ik U: “Wanneer die 
PERSOON  er niet meer is, wie of wat zal er dan veranderd moeten 
worden? 

Bhagavan: De waarnemer is het waargenomene. Voor de niet-Ontwaakte 
mens is er een scheiding tussen de waarnemer en het waargenomene. 
Wanneer hij of zij Ontwaakt, dan verdwijnt dat onderscheid. Je realiseert je 
dan: dat de waarnemer en het waargenomene EEN zijn. Ik herhalen maar 
weer eens: als je de waarnemer en het waargenomene als iets afzonderlijks 



ziet, dan ben je niet Ontwaakt. Wanneer je Ontwaakt bent tot boven het 
niveau waarbij je ziet dat de waarnemer en het waargenomene één en 
hetzelfde zijn, dan is dat is de transformatie we het over hebben. 

Vraag 7: Een van de lessen is: "God wordt door ons gevormd en door 
ons van een nieuwe vorm voorzien". Hoe kan ik dit begrijpen? Ik dacht 
altijd dat God ons leidt? 

Bhagavan: God is er door alle tijden geweest, de hele tijd. Maar als WIJ 
veranderen, dan verandert God ook. Als God verandert, dan veranderen wij, 
omdat we niet van God gescheiden zijn. Maar het is altijd God die ons leidt 
omdat Hij het Geheel is en wij het deel zijn. In mystieke dimensies kan men 
dat duidelijk zien. 

Vraag 8: Lieve Bhagavan, ik houd van U! Ik voel zoveel liefde voor U! 
Mijn broer heeft een gokverslaving die hij geheim houdt voor de familie. 
Hoe kunnen wij hem helpen met zijn verslaving, en met zijn beladen 
geheimen? Dank U wel! 

Bhagavan: Gebed en Diksha zullen hem helpen. Ik zal ook je broer helpen. 

Vraag 9: Kunt U ons uitleggen wat Kundalini is, en hoe Kundalini werkt 
in het proces van Ontwaken, van transformatie, en van God realisatie? 

Bhagavan: Kundalini is een energie die inwerkt op de chakra's. De chakra's 
zijn doorgangen naar de hersenen. Door in te werken op de chakra’s, werkt 
Kundalini in op de hersenen. Kundalini activeert bepaalde gebieden van de 
hersenen en andere gebieden van de hersenen worden gedeactiveerd. Door 
die activering en deactivering, wordt Transformatie in je mogelijk. 

Vraag 10: Wie zijn toch die Lichtwezens die we soms zien? Waarom zijn 
er zoveel van die Wezens dicht bij de Oneness Universiteit en op haar 
campussen? 

Bhagavan: Het zijn Ontwaakte Wezens uit het verleden. Sommigen van hen 
zijn duizenden jaren oud. Ze zijn allemaal betrokken bij het proces van 
Ontwaken van de mensheid. Je ziet ze in grote getale bij de Universiteit 
omdat het werk op de universiteit al maar doorgaat. Als jullie morgen een 
gemeenschap vormen, dan zul je ze daar ook vinden. 

Vraag 11: Als tijd en ruimte illusies zijn, hoe verhoudt zich dat dan tot 
ervaringen uit voorgaande levens? Heeft een vorig leven echt bestaan in 
het verleden? 

Bhagavan: In hogere mystieke staten kunnen we duidelijk zien hoe tijd en 
ruimte illusies zijn. Het idee van voorgaande levens wil niet zeggen dat ze 
zich in het verleden hebben afgespeeld. Vorige levens kunnen zich in het NU 
gelijktijdig met dit leven afspelen. Maar je moet wel een groot mysticus zijn 
om dat te zien. Het is echt verbazingwekkend. We kunnen verschillende 
levens tegelijkertijd leven. Niet alleen in verschillende sferen, maar ook op 
dezelfde planeet. Het is niet zo dat je een enkelvoudig lichaam bent. Je kunt 
veel lichamen tegelijkertijd zijn. Een lichaam zou in Duitsland kunnen zijn, een 
ander kan in de VS zijn, een kan in Afrika leven, en weer een ander kan in 
India rondlopen. En dat allemaal tegelijkertijd. Het is erg moeilijk om dit 
intellectueel te begrijpen. Maar op een mystiek niveau kan men dat duidelijk 



zien. En dat niet alleen,  je kunt tegelijkertijd in verschillende sferen aanwezig 
zijn. We hebben ongeveer 21 sferen. Als je in alle sferen Ontwaakt bent, dan 
noemen ze je in India een Paramahamsa. Paramahamsa betekent Ontwaakt 
in alle sferen. De uiteindelijke realiteit is heel iets anders dan we denken dat 
hij is. Wij zijn grote en uitgestrekte wezens. Je bent niet het kleine wezen dat 
je denkt dat je bent. Maar als je het spirituele pad bewandeld, dan worden al 
deze dingen heel duidelijk voor je. Daarmee komt de grote Transformatie. 

Vraag 12: Lieve Bhagavan. Mijn grote dank voor alle heerlijke gaven die 
we van U krijgen. Sinds mijn Ontwaken zijn al mijn ervaringen veel 
levendiger en intenser geworden. Het voelt alsof ik nu pas begin te 
begrijpen wat U zegt. Ik begin Uw wijsheid te voelen en zie de Goddelijke 
Aanwezigheid als de ultieme waarheid. Maar ik voel ook dat ik lijden 
sterker ervaar dan voorheen. Hoe kan ik onderscheid maken tussen mijn 
persoonlijke lijden en het lijden van mensen om me heen? Dank U wel 
Bhagavan. 

Bhagavan: Als de Transformatie plaats vindt dan zal dit alles heel duidelijk 
worden. 

 

Bhagavan: Love you all. 

Iedereen: Wij houden van U, Bhagavan! 

 

Dankbaarheid en meditatie met Bhagavan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bhagavan over Ontwaken en Seva. 

www.facebook.com / PurushottamAmmaBhagavan 

Voor degenen onder jullie die in staat zijn om bovenstaande link te openen, is 
er een 7 minuten durende video van een Darshan met Sri Bhagavan over 
Ontwaken en Seva. De Bron van de video en van de darshan zijn op dit 
ogenblik niet bekend. Hieronder staat de transcriptie van de tekst die aan de 
video werd toegevoegd: 

Vraag 1: Lieve Bhagavan welke Sadhanas en oefeningen moeten we 
doen om het proces van Ontwaken te versnellen? 

Bhagavan: Seva (dienstverlening) is de beste sadhana. De meeste van onze 
sevaks (mensen die diensten verlenen) zijn nu al Ontwaakt. 

Vraag 2, Lieve Bhagavan; iedere dag vertelt U ons dat zoveel mensen 
over de hele wereld Ontwaken. Velen van hen zijn nog nooit op de 
Oneness University geweest. Wat is het verschil met de mensen die hier 
(op de Oneness University) komen voor darshans en cursussen, en hoe 
zal hun toestand van Ontwaken verschillen? Is er wel een verschil 
Bhagwan? 

Ontwaken kent 100 stappen. Degenen die niet naar de Universiteit komen, 
maar toch Ontwaken, zullen Ontwaken tussen de 5e en 8e stap. Degenen die 
naar de universiteit komen Ontwaken tussen de 18e en 24e  stap. 

Vraag 3: Lieve Bhagawan; hoe helpen cursussen zoals Mahadiksha, het 
Super Proces & Havana ons om te Ontwaken? 

Al deze dingen duwen je naar een hogere staat van Ontwaken. Zoals ik al zei: 
er zijn 100 stappen van Ontwaken. Zelfs bij stap 1 wordt je geacht om 
Ontwaakt te zijn. Maar als je zo wilt worden als Ramana Maharshi, moet je  
de 95e stap bereiken. Als je een Boeddha of een Christus, of Krishna wilt 
worden, dan moet je de 100e stap bereiken. Als je een hogere stap wilt 
bereiken, dan moet je bovenstaande cursussen meemaken. Als je tevreden 
bent met slechts een of twee stappen, dan kun je dat bereiken zonder het 
bijwonen daarvan. 

Vraag 4: Lieve Bhagavan; zijn Ontwaakte mensen volledig vrij van 
emoties, van emotionele ladingen? Zitten ze nooit gevangen in woede, 
conflicten, schuldgevoelens of frustratie? 

Ontwaakte mensen zijn vrij van al deze dingen, maar mensen op lagere 
niveaus van Ontwaken kunnen gedurende een korte tijd wat emoties ervaren, 
misschien lijden ze gedurende een korte tijd, maar op een hoger niveau van 
Ontwaken bestaan er helemaal geen emoties en lijden meer. 

Vraag 5: Lieve Bhagwan, het “IK” is nodig voor vooruitgang. Door het 
bestaan van het “IK” zijn er in de wereld zoveel uitvindingen en 



ontdekkingen gedaan. Wat gaat er dus gebeuren met de wereldwijde 
ontwikkeling wanneer zoveel mensen zonder “IK” gaan leven? 

De ontwikkelingen in de wereld zullen doorgaan, maar op een andere wijze. 
Dat wil zeggen: mensen zullen niet proberen om iets voor zichzelf te doen, 
maar zullen handelen voor het welzijn van de wereld. Daar zullen ze heel 
hard voor werken. Bij Ontwaakte mensen zullen de hersenen heel erg scherp 
functioneren. Stel dat jouw zoon techniek studeert en dat hij Ontwaakt, hij zal 
dan moeiteloos hogere cijfers bij zijn studie behalen. Dus, de hersenen 
worden heel scherp. Daardoor kunnen we meer dingen ontdekken, en kunnen 
we meer dingen uitvinden, maar dat alles voor het welzijn van de mensheid. 
Eigenbelang zal er niet meer zijn, maar de belangen van de mensheid nemen 
die plaats in. 

Vraag 6: Lieve Bhagawan, wat gebeurt er na het Ontwaken met het 
onbewuste en de programmering daarvan? 

Voor een ontwaakt persoon, zijn herinneringen gewoon aanwezig. Alle 
herinneringen uit het verleden zijn aanwezig, maar er zijn GEEN emotionele 
ladingen meer aan gekoppeld. Stel dat 10 jaar geleden iemand heeft 
geprobeerd jou te vermoorden en opeens staat hij voor je. De oude 
herinnering dat hij je probeerde te vermoorden is aanwezig, maar er zal geen 
enkele emotionele lading tegen hem in jou voelbaar zijn. Je ziet hem alleen 
maar, dat is alles. Geen emotionele lading. Hoe zul je op hem reageren? Dat 
zal van dag tot dag verschillen. Op de ene dag zul je hem zien, gewoon zien, 
maar voel je gevaar, en misschien loop je weg. De volgende dag zul je 
misschien het gevaar niet voelen, en zul je hem omhelzen! Dit alles gebeurt 
automatisch. Maar er zal geen emotionele lading aan de oude herinnering 
gekoppeld zijn. Je weet alleen maar wat er gebeurd is. Je weet dat hij een 
gevaarlijk man is zodat je beter kunt doorlopen, dat is alles. Of je ziet geen 
enkel gevaar, en je kunt hem knuffelen, maar er is geen enkele emotionele 
lading bij dit alles betrokken, Geen enkele vorm van haat. 

Vraag 7: Lieve Bhagawan, hoe kunnen we een nauwere band met Amma-
Bhagawan ontwikkelen? 

Seva is de beste manier om dichter bij AmmaBhagwan te komen. Seva is een 
prachtige manier om goed karma op te doen, en door dat goede karma 
ontwikkel je een heel hechte band met AmmaBhagwan, en door die heel 
hechte band met AmmaBhagwan, krijg je bijna alles wat je wilt. Wat moet 
gebeuren is dat jullie moeten Ontwaken. Als je eenmaal Ontwaakt bent, dan 
kun je Ontwaken doorgeven aan anderen door te praten over je staat van 
bewustzijn, en door het geven van Diksha. Eerst moet een Ontwaakt persoon 
jou Diksha geven, dan zul je snel Ontwaken, dat staat vast 

Als je eenmaal Ontwaakt bent, en je ontmoet iemand waarvan je houdt, dan 
moet je uitleggen wat je staat van bewustzijn is, en hem of haar Diksha 
geven. Daardoor zal die persoon Ontwaken. Op die manier kun je mensen 
Diksha geven, en mensen doen Ontwaken. Degenen die Ontwaken kunnen 
weer van iemand houden aan wie ze uitleg kunnen geven over hun 



bewustzijnstoestand, om hen daarna weer Diksha te geven. Ook die mensen 
zullen weer Ontwaken. Ook zij zullen van bepaalde mensen houden aan wie 
ze hun staat van bewustzijn kunnen uitleggen, en ze Diksha geven. Ook die 
mensen zullen Ontwaken. Dat is alles. Als mensen ontwaken zal alles 
veranderen. Automatisch zullen hun problemen oplossen, dat is alles. Dat is 
de boodschap die je moet uitdragen. 

Vraag 8: Lieve Bhagavan, AmmaBhagawan hebben al zoveel van onze 
problemen opgelost. Als we Ontwaken wat zal er met de problemen 
gebeuren? Hoe zullen na het Ontwaken de problemen worden 
opgelost?. 

Laten we zeggen dat je na je Ontwaken een probleem hebt met je vrouw. Je 
houdt niet meer van haar. Zodra je Ontwaakt bent, zul je gewoon van haar 
houden. Het probleem is opgelost. Nu kan er een financieel probleem zijn dat 
veroorzaakt wordt door je geest. Als de geest stilte ervaart, dan zal het 
financiële probleem worden opgelost. Problemen worden dus automatisch 
opgelost. 

Een Ontwaakt persoon wordt door niets geraakt. Alles is mooi. Of het 
probleem raakt hem niet meer, of het probleem wordt opgelost. Daarom 
noemen we de komende: “De Gouden Eeuw”. 

Vraag 9: Lieve Bhagawan, tegenwoordig zijn Diksha’s zeer krachtig, wat 
voor soort Diksha moeten we ontvangen om te Ontwaken? Ofwel welke 
Diksha is het sterkst? 

Zodra je Ontwaakt bent moet je, om andere mensen te doen Ontwaken, hen  
“Hands on Diksha” geven.. 

 
 



Skype Darshan van Sri Bhagavan met Slowakije. 
16 februari 2013 
 
 
Vraag 1. Lieve Bhagavan, mijn leven voelt nu elke dag als een geschenk 
sinds ik in november vorig jaar ben Ontwaakt. Zelfs nu de auto nog 
steeds in beweging is, is er al zo veel geluk bij het zien dat er niemand in 
mij is die beïnvloed wordt door de geest. Iedere dag voel ik dat er geen 
grenzen meer bestaan tussen U en mijn Goddelijke aard. Er is slechts 
Goddelijk inzicht in en om me heen. Mijn man en ik maken deel uit van 
Uw 70.000 krijgers. Bhagavan, heel erg bedankt voor het voorrecht dat U 
ons geschonken heeft 
 
U hebt altijd gezegd dat het Uw missie als avatar is om 70, 000 mensen 
in de hele wereld te doen Ontwaken. U hebt dat nu al 350% beter 
gedaan. Wat zal Uw missie nu zijn Bhagavan? We hebben U nog steeds 
nodig als onze fysieke Avatar, want zelfs als we ons krijgers voelen bij 
onze taak van het doen Ontwaken van de hele mensheid, moeten we nog 
steeds onze band verder verdiepen totdat we volledig, volledig, volledig 
God gerealiseerd zijn om nog efficiënter onze gezamenlijke familie te 
kunnen helpen. Wat zal Uw missie nu zijn Bhagavan? 
 
Bhagavan: Mijn missie is nu om jullie te helpen bij het Ontwaken van de 
mensheid, en om de mensheid naar Godrealisatie te begeleiden. Mijn missie 
nu heeft alles te maken met het helpen van jullie. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, ik wil U vragen of een Ontwaakt persoon een 
ander Ontwaakt persoon pijn kan doen? Heeft een Ontwaakt iemand nog 
emotionele ladingen? 
 
Bhagavan: Dat kan gebeuren bij lagere niveaus van Ontwaken. Bij hogere 
niveaus van Ontwaken gebeurt dat niet. 
 
Vraag 3 Lieve Bhagavan, mijn oprechte en welgemeende dank aan U 
voor alle onomkeerbare veranderingen in mijn leven, en voor alle 
gunsten en zegeningen die U aan ons geeft. Bhagavan, mijn vraag aan U 
is: “op welk niveau van Ontwaken verkrijgt een Ontwaakt iemand 
vrijheid van individueel karma”? 
 
Bhagavan. Dit kan op elk niveau van Ontwaken plaats vinden, maar het 
verschilt van persoon tot persoon. 
 
Vraag 4: Hoe wordt “Intelligentie” van het hart” geschapen? 
 
Bhagavan: Wanneer de geest stil is, en tot stilstand is gekomen, en je verlost 
bent van de intriges van het denken, dan komt de intelligentie van het hart tot 
bloei. 
 



Vraag 5: Liefste Bhagavan, ik dank U voor mijn Ontwaken, en voor de 
genade dat ik U mag helpen. Sinds mijn Ontwaken voel ik in sommige 
situaties dat ik reageer vanuit een emotionele lading. Zelfs als het niet 
persoonlijk gemeend is, voel ik duidelijk dat het me raakt. Ik voel ook 
veel pijn in mijn lichaam. Kunt u aan ons vertellen hoe het met 
emotionele ladingen, met het IK, en met karma gesteld is na het 
Ontwaken? Is het mogelijk om het proces van Ontwaken te versnellen 
naar een hoger niveau, een niveau waar deze dingen niet meer aan de 
orde zijn? 
 
Bhagavan: Op hogere niveaus van Ontwaken, deze dingen niet meer aan de 
orde 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, na het Ontwaken kunnen we ons ontdoen van 
karma. Dat betekent dat ons standpunt ten opzichte van karma zal 
veranderen. De mensen in Slowakije hebben een laag gevoel van 
eigenwaarde en een laag zelfvertrouwen. Zal dit veranderen na het 
Ontwaken van de meerderheid van de bevolking van ons land? 
 
Is het mogelijk dat we onze ware identiteit gaan ervaren, iets dat wij 
missen als gemeenschap, of is deze kwaliteit niet belangrijk na het 
Ontwaken van de meerderheid van de bevolking, omdat het voor 
niemand meer belangrijk zal zijn. Vanaf welke stap van Ontwaken zal dit 
plaats vinden Bhagavan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan:. Als de overgrote meerderheid van de Slowaken Ontwaakt zal zijn, 
doen deze dingen er niet meer toe. Het effect zal worden gevoeld vanaf 
niveau 30. 
 
Vraag 7. Lieve Bhagavan. Dank U voor deze prachtige darshan. We zijn 
er erg blij mee. Het is het eerste grote evenement in Slowakije. Ik heb 
een vraag over de dood. Hoe moeten we omgaan met de dood van een 
naaste, of van iemand die ons heel dierbaar is. Kunt U ons helpen bij 
wat we moeten doen. Wat is de beste manier om een persoon die 
overleden is verder te helpen, en ook om degenen die achter blijven te 
helpen. Hartelijk dank voor Uw licht en liefde. Dank U voor alles wat U 
voor ons doet, voor de genade van de Oneness Meditatie en alle 
processen die U en Amma aan ons geven. Ik houd zoveel van U 
Bhagavan. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Er zijn heel veel manieren om om te gaan met de dood en met 
een overledene. De Oneness manier is: om te praten met overledenen om 
ervoor te zorgen dat jezelf ervan overtuigt raakt dat ze leven in een andere 
dimensie, en dat ze gezond en wel zijn. Als je er echter achter komt, tijdens 
zo’n gesprek, dat ze vastzitten in een of andere lagere loka (een van de 
zeven verblijfplaatsen in het hierna), dan moet je hen vertellen dat God veel 
van hen houdt, en dat ze niet veroordeeld zullen worden, en dat ze moeten 
streven om vooruit te komen. Als dat gebeurt, zullen ze onmiddellijk beginnen 
met vooruitgang te boeken, en ook jij zult een grote zegen ontvangen. Als, 
aan de andere kant, ze ergens geblokkeerd zijn, dan zal jij problemen in deze 



wereld ervaren. Het is heel gemakkelijk om overledenen naar een hoger rijk te 
begeleiden. 
 
Vraag 8 Lieve Bhagavan, U leert ons dat iedereen geboren wordt met 
een bepaalde constante aan lijden. Die constante is: het fysiek lijden + 
het psychologisch lijden + het existentieel lijden = C. Ik ben Ontwaakt en 
ik ken geen psychologisch of existentieel lijden, maar ik heb een 
behoorlijk groot lichamelijk lijden. Is het waar dat dit lichamelijk lijden 
snel zal verdwijnen? In liefde en dankbaarheid lieve Bhagavan, ik houd 
zoveel van U. 
 
Bhagavan: De fysieke pijn zal blijven, maar op de een of andere manier zul je 
er geen last van hebben. 
 

Uit een andere Darshan van Bhagavan: 
 
Bhagavan: “Als je kijkt naar deze innerlijke dialoog, dan kan Karma je op 
geen enkele wijze beïnvloeden. Karma is niets anders dan deze dialoog. 
Karma is niets anders dan je geest.. 
 
Je geest is de opeenstapeling van alle gedachten die je in het verleden 
hebt ervaren, en dat is hetgeen wat op dit moment controle over je 
uitoefent. 
 
Als je je meer en meer bewust wordt van deze innerlijke dialoog, dan 
kan karma helemaal geen vat op je krijgen. 
 
Het hele probleem is dat je niet daadwerkelijk getuige bent van deze 
innerlijke dialoog”.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 



Bhagavan en Zuid Indiërs  
 
Vraag: Bhagavan, U heeft gezegd dat het “IK” na het Ontwaken 
verdwenen zal zijn, maar ik zie nog steeds stukjes van het “IK” op de 
voorgrond treden, zelfs bij Ontwaakte mensen. Kunt U ons het verschil 
verklaren tussen het “IK” van een Ontwaakt mens en van een niet 
Ontwaakt mens ? 
 
Bhagavan: We hebben jullie al eerder verteld, dat Ontwaken te vergelijken is 
met een 100 verdiepingen tellend gebouw. Zelfs als je Ontwaakt bent, in één 
van de eerste niveaus van Ontwaken, laten we zeggen tussen 1 en 15, 
kunnen er nog een aantal van je oude gewoontes zijn, emotionele ladingen 
enz. kunnen je nog steeds achtervolgen. Het grote verschil is dat je weer snel 
zult herstellen en weer zult terugkeren naar je mooie staat. Maar als je niveau 
van Ontwaken stijgt, dan zullen geleidelijk aan de emotionele ladingen 
oplossen. Dan zullen emoties, gebeurtenissen enz., geen invloed meer op je 
uitoefenen 
 
Het “IK” zal er nog steeds zijn, maar nu zal dit “IK” niet meer een individueel 
“IK” zijn. Het is opgegaan in het Heilige of Hogere Zelf. Je kunt zeggen dat het 
fundamentele verschil is; dat het “IK” van een niet Ontwaakt persoon meer in 
beslag wordt genomen door zijn eigen behoeften en door zijn eigen leven, 
terwijl het “IK” van een Ontwaakt persoon meer is betrokken bij de rest van de 
mensheid. 
 
Het “IK” van een niet Ontwaakte persoon leeft in veronderstellingen en doet 
bij de niet Ontwaakte mensen het gevoel ontstaan dat hij of zij Ontwaakt is! 
Daarom zeggen we altijd bij de lessen die we tijdens de webcast laten zien 
“Denk hier over na”. Veronderstel dat we zeggen “De Ontwaakte mens  
hunkert niet, de niet Ontwaakte mens hunkert" dan zal de geest je 
onmiddellijk vertellen ... “Zie je wel, ik hunker niet”! 
 
Dit zijn allemaal “Spelletjes van de geest” en je moet je daarvan heel bewust 
worden. Wat is anders het nut van deze lessen. 
 
Jezelf alleen maar voor de gek houden, en jezelf gelukkig te maken met de 
lessen over Ontwaken, dat is iets dat je nooit zal helpen. Iedereen moet zien 
uit te vinden waar hij of zij aan toe is. Dus eerst zien en accepteren en dan 
blijven bij die waarheid. Dan alleen zul je in staat zijn om een standpunt in te 
nemen, en vanaf dat punt begint je nieuwe reis. Daarom is overdenken heel 
belangrijk. 
 
Heel vaak hebben we gezien dat een niet Ontwaakt persoon zich steeds maar 
weer afvraagt, of twijfelt, of een persoon die wel Ontwaakt is “Werkelijk 
Ontwaakt is”, terwijl voor een Ontwaakt iemand, dit soort dingen er niet toe 
doen. Hij of zij is gewoon geconcentreerd bezig, en sinds het “IK” is opgegaan 
in het Goddelijke Zelf, dienen al hun handelingen als antwoord. Maar een niet 
Ontwaakt mens zal altijd reageren op situaties. 
 



Vergeet het volgende niet. Het is iets dat ik al verschillende malen aan jullie 
heb verteld; “Er is een verschil tussen een Ontwaakt persoon en een Verlicht 
persoon”. 
 
De Samskaras, je voorkeuren en ook de dingen waar je een hekel aan hebt, 
zullen nog steeds bestaan, zelfs nadat je Ontwaak bent! 
 
Pas wanneer je niveau 50 passeert, wanneer je een Verlicht iemand bent, 
dan is dat een andere zaak. Maar als ik je vertel wat dat is, dan maak je ook 
daar weer een concept van. Dus maak je geen zorgen, blijf Dikshas 
ontvangen, woon de webcasts bij, en zeer binnenkort zullen jullie allemaal 
Ontwaken. 
 
  
Het bovenstaande is een kleine greep uit een van de Darshans van Sri 
Bhagavan. Deze versie is een vertaling uit het Telegu, de taal van Zuid 
India, en daarna uit het Engels. De werkelijke woorden kunnen dus net 
iets anders zijn.  
 
 
 
  
 
 



De illusie van vrije wil 
 
Bekijk de video met Engelse ondertiteling via:  
http://www.worldonenesscommunity.com/video/the-illusion-of-free-will 
 
 
Vraag: Bhagavan, waarom moeten kinderen lijden als gevolg van het 
handelen van hun ouders? Wat moet kinderen in een dergelijke situatie 
doen? 
 
Bhagavan: je moet niet vergeten dat iedere ouder ook ooit kind is geweest.. 
Ook hij of zij werd getraumatiseerd door zijn of haar ouders. Dit gaat over van 
generatie op generatie. Iets kan gebeurd zijn met jouw overgrootvader, van 
hem wordt het overgedragen naar je grootvader, dan naar jouw vader, en 
vervolgens naar jezelf. Op die manier wordt iets overgedragen, een bepaald 
gedrag, een bepaald opvatting, en zo gaat het verder. 
 
Uiteindelijk, als je heel goed kijkt, is niemand verantwoordelijk, want wat je 
bent vloeit voort uit de dingen die vóór, tijdens, en na de zwangerschap 
gebeurd zijn. 
 
In principe begint het al met wat voor gedachten je ouders hadden vóór de 
conceptie, tijdens de conceptie, en wat er gebeurde in de baarmoeder, wat de 
gedachten van je moeder waren toen je in de baarmoeder zat, en wat de 
gedachten van je vader waren. Dan wat gebeurde er tijdens de bevalling, wat  
was jouw reactie op de bevalling. En wat gebeurde er na de bevalling, wat 
voor opmerkingen werden er gemaakt. Alles werd geregistreerd in je 
onderbewustzijn waar we naar terug kunnen gaan om te kijken. Dit zijn de 
dingen die jou besturen en die we de vier manden noemen. 
 
Jij hebt geen vrijheid, jouw vader heeft of had geen vrijheid, niemand heeft 
vrijheid meegekregen, er bestaat helemaal geen vrije wil. 
 
Maar we hebben de illusie van een vrije wil, geniet er dus van. Je denkt dat je 
vrij bent, geniet ervan. Maar de waarheid is; dat je niet vrij bent. Je kunt niets 
aan de dingen doen. Dat is alles wat er in het leven is. Maar als je begrijpt 
hoe het in elkaar zit, dan krijg je wat vrijheid, en het is mogelijk een aantal 
dingen te veranderen. Dan kunnen we het script veranderen. Uiteraard moet 
dit gebeuren in een proces. 
 
Maar voor de rest worden we gecontroleerd door dit programma. Als je je 
realiseert dat je wordt gecontroleerd, dan is er geen keuze want je weet dat je 
wordt gecontroleerd. 
 
Wanneer er geen keuzevrijheid is, geef je dan over. Waar sprake is van 
overgave, wat heb je dan? Je hebt vrijheid. Als je je echt realiseert dat er 
geen vrije wil is, is er totale vrijheid. Dat is de paradox. 
 
Als je denkt dat je een vrije wil hebt, dan denk je, oké, ik ga dit doen, zal ik dat 
wel doen? Je bent in de verwarring. Stel dat je naar een supermarkt gaat, en 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/the-illusion-of-free-will


je vindt daar een aantal merken zeep.  Je raakt dan in de war over welke 
zeep je moet kopen. Alle dingen die je op de televisie hebt gezien nemen je 
op sleeptouw, zul je dit kopen of dat. Daarom is er geen vrijheid voor jou, er is 
alleen maar strijd. Maar stel dat je in je leven maar één soort zeep hebt 
gezien en dat die zeep in de supermarkt ligt, is er dan een probleem? Wel 
nee.  
 
Dit is het probleem waar mensen mee worstelen. Vergeet dat niet!  
 
"WANNEER ER EEN KEUZE IS, IS ER GEEN VRIJHEID" 
 
"WANNEER ER GEEN KEUZE IS, DAN IS ER VRIJHEID" 
 
Gewoon met de stroom meeleven. Je hebt niet gekozen waar je werd 
geboren, je hebt niet de baan gekozen die je voor ogen stond, jouw 
programma regelt al deze dingen. Als je je DAT realiseert dan ben je een vrij 
mens, je bent bevrijd, je bent een Muktha (een verlicht iemand) geworden. 

 
 
 

 



Bhagavan over zeven waarheden om vrij te zijn van lijden. 
 
Vraag: Lieve Bhagavan, niemand in deze wereld vrij is van lijden. Wat 
moeten we doen om ons te bevrijden van lijden? 
 
Bhagavan: Dat is heel eenvoudig, houd je, om vrij te zijn van lijden, aan de 
volgende zeven waarheden: 
  
1. Alles ontstaat uit één enkele bron. Je kunt die bron “God” noemen of 
Energie. Er is geen begin en er is geen einde aan het leven. 
 
2. Als je met deze bron in aanraking komt, dan maak je geen onderscheid 
meer tussen goed of slecht, tussen juist of onjuist. Al die dingen zijn slechts 
onze zienswijzen. Alles komt uit dezelfde bron. 
 
3. Het leven is niets anders dan jouw zoektocht naar het “IK”. In je leven 
reflecteren de dingen die je overkomen jouw “IK”, de mensen die je ziet, alles 
weerspiegelt jouw “IK”. Als je last hebt van armoede, dan betekent dit dat er 
iets mis is met jezelf. Je moet dit corrigeren om uit de armoede te komen. Als 
er haat in je zit, dan zal wie je ook maar ziet dezelfde kwaliteit vertonen. Als je 
slechte gedachten hebt, dan zullen de mensen die je ontmoet ook boze 
gedachten hebben. Probeer eerst jezelf te begrijpen. 
 
4. Wees je bewust dat alles wat je ervaart in dit leven aan je gegeven wordt 
door Gods genade. Stel dat je uitglijdt tijdens het lopen, proberen dat te zien 
als Gods genade. Als je in alles God ziet, dan zal je leven prachtig worden. 
 
5. Realiseer je dat alles wat je in dit leven meemaakt slechts een door God 
gegeven “Test” voor je is. Er bestaat geen slechte ervaring. Als iets gezien 
wordt als een slechte ervaring dan zou dat betekenen dat God zonder 
mededogen is. Als je een probleem tegenkomt, beschouw het dan als een 
kans voor jou om het onder ogen zien, en om eruit te komen. Je hebt mensen 
om je heen gekregen, en rijkdom en vertrouwen gekregen om uitdagingen 
tegemoet te treden. Als je dit begrijpt, dan zal je vertrouwen toenemen. Alleen 
maar om je vertrouwen te testen, bezorgt God je een testprogramma. 
 
6. Als je je realiseert dat alles wat je ervaart een door God gegeven test voor 
je is, dan zul je in staat zijn om diep na te denken over het probleem dat er is,  
en zul je er op een betere manier mee omgaan. Je zult het resultaat 
begrijpen, en zul je geen angst meer kennen. 
 
7. Als je de bovenstaande zes waarheden begrijpt, dan zal er een enorme 
transformatie in je lichaam plaats vinden. Vanaf dat moment, zult je niet alleen 
mededogen hebben, maar je zult mededogen worden. Als je deze waarheden 
opvolgt, zullen je relaties verbeteren, zul je geen angst of verdriet meer 
kennen, en zul je alleen vreugde ervaren. Probeer dit alles niet op een 
logische wijze te analyseren. Als je deze waarheden slechts 21 dagen naleeft, 
zul je vol vreugde zijn. Het probleem met ons is: dat we slechts lijden en 
verdriet verspreiden. Dat is de reden waarom de aarde stervende is. Wanneer 
je vreugde en geluk ervaart, dan zul je in staat zijn om alleen maar vreugde 
en geluk aan andere mensen door te geven. 
 



Vraag: Hoe kunnen we Oneness Blessing, die immers het Goddelijke 
uitdraagt, aan mensen overbrengen die niets moeten hebben van 
religieuze of New Age-achtige ideeën? 
 
Bhagavan: “Je moet hen vertellen dat het om hun eigen Hogere Zelf gaat. 
Wat wij het Goddelijke noemen staat niet los van onszelf. Het is ons eigen 
Zelf, het Hogere Zelf, waarmee we de verbinding hebben verloren. Als je 
uiteindelijk God ontdekt, zul je in feite ontdekken dat jij God bent. Dat is het 
vreemdste. Terwijl je op het pad van Oneness bent, ontdek je eerst je 
innerlijke Eenheid. Dan ontdek je de Eenheid met je familie en vrienden. 
 
Op het volgende niveau zult je je Eenheid ontdekken met de dierenwereld. 
Vervolgens ontdek je je Eenheid met de plantenwereld. En vervolgens ga je 
door andere sferen in de fysieke wereld zoals de materiele wereld. Je zult je 
realiseren dat jij en materie eigenlijk EEN zijn. Neem een stuk rots. Je zult 
ontdekken dat je eigenlijk niet los staat van het stuk rots, dat je EEN en 
hetzelfde bent. En als je verder gaat, bewegen we natuurlijk naar God. (Hier 
werd de Skype verbinding een minuutlang onderbroken). 
 
Dus het Goddelijke waar we het over hebben is niets anders dan je eigen 
Hogere Zelf. Dat komt omdat jij immers God bent. Maar helaas leef je in de 
illusie dat je afgescheiden bent van God, en dat God iemand is die je niet kan 
bereiken. God is eigenlijk JEZELF. Wat gebeurt er nu als we vooruitgang op 
dit pad van Bewustzijn maken en Diksha geven, dan kom je heel dicht bij 
God. En als er geen blokkades zijn in de vorm van culturele of religieuze 
conditioneringen, dan zul je ontdekken dat je eigenlijk die God bent. Voor 
zover wij met Oneness bezig zijn, is voor ons de hele schepping God. Alles 
wat je in de schepping ziet is God. Hij is dit alles geworden. Bijvoorbeeld als ik 
naar jou kijk, en met je praat, dan ben jij voor mij God, en Ik ben God. 
 
Het enige verschil is dat jij God bent met een bepaald probleem, en dat jij God 
bent die verstrikt zit in de illusie dat je niet God bent. En met mij is het zo dat 
ik God ben, en dat ik niet in de illusie leef dat ik niet God ben. Dus deze God 
wil die God helpen die aan deze illusie lijdt. Dat is alles. Dan zul je ontdekken 
dat jij en ik Dezelfde zijn. Dat is de illusie die ik wil verscheuren. 
 
Dus je kunt aan de mensen vertellen dat het hun eigen Hogere Zelf is. Ik ga 
daarover later dieper op in. Dat is de hele schoonheid ervan. De mier die we 
zien, is God die een mier is geworden, dat is de reden waarom in India een 
uitdrukking kennen die spreekt over “De bedelaar God”. De bedelaar die je 
ziet is God, die de vorm van een Bedelaar heeft aangenomen. De melaatse 
die je ziet is God, die de vorm van een Melaatse heeft aangenomen. Dus God 
is Alles. De ontwikkelde God, de niet-ontwikkelde God, de wrede God, de 
liefhebbende God. God is Alles. Dat is de reden waarom ik je help uit de 
illusie te stappen, ik help niet JOU, ik help God. Ik help Mijzelf. En jij zult 
hetzelfde ontdekken. Dus het is je eigen Hogere Zelf”. 
 
 



Bhagavan over intenties en het hebben van succes. 

Bekijk video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/intent-and-
achievement 

Met dank aan Anette Carlstrom voor het transcript. 

Je wilt een leven van overvloed scheppen. Dat is een nobel streven. Om een 
gebouw als het Burj Dubai of de Petronus Towers neer te zetten moet je eerst 
een fundament scheppen dat diep en sterk genoeg is om het gebouw 
overeind te houden. Het moet diep genoeg in de aarde verankerd zijn, wil het 
een ??dergelijk gebouw kunnen dragen. Als je een fundering van dertig 
centimeter gaat maken, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat daar een 
machtige structuur op kan staan. Hetzelfde geldt voor het leven. Bouw een 
solide fundament. 

Alle grote gebeurtenissen, of het nu historische gebeurtenissen, individuele 
prestaties, wetenschappelijke ontdekkingen, of gigantische organisaties zijn, 
al die dingen zijn begonnen met een bepaald moment van besluitvorming, 
met een intentie. Besluiten, of intenties, zijn het zaad voor heel de schepping. 

 Wat is een intentie? Een intentie is een verlangen met passie. Op een 
gemiddelde dag in de week heeft ieder mens een minimum van vijftig tot 
zestig wensen, variërend van de kleine dingen die het leven leefbaar maken 
tot hele grote dingen. Maar een intentie, in tegenstelling tot een verlangen, is 
doelgericht. Een intentie genereert energie en zet het hele universum in 
beweging in de richting die jij voor ogen hebt. 

Een paar jaar geleden was er een jonge man die gepassioneerd was om arts 
te worden, om de mensen van zijn dorp van dienst te kunnen zijn. Hij kwam 
door al zijn schriftelijk toelatingsexamens van de medische faculteit, maar 
jammer genoeg niet door zijn mondelinge examen. Hij was bijna ontgoocheld, 
maar zijn hoop was gevestigd op de laatste medische universiteit. Hij reisde 
met de trein om aan het examen deel te nemen. 

Een vriendelijke medepassagier vroeg aan de vader van de jongeman 
waarom de jongen zo'n wanhopige blik in zijn ogen had, en kreeg het hele 
verhaal van de vader te horen. Hij wenste de jonge man veel geluk, en stapte 
uit de trein bij een station dat op de route lag. Twee dagen later, toen de 
jonge man de kamer binnen stapte waar het interview zou plaatsvinden, zag 
hij de vriendelijke vreemdeling aan de tafel zitten, als hoofd van de 
interviewers. De rest is geschiedenis. Deze jonge man werd een van de 
decanen van een prestigieuze medische faculteit. Hij stond tot aan zijn laatste 
adem in dienst van arme mensen. 

Er zijn ontelbare voorbeelden van het Bewuste Universum dat samenzweert 
om mensen met een zuivere intentie te helpen. Vergeet nooit; dat een leven 
zonder visie een reis zonder doel is. 
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Waarom gebeurt het soms dat, ondanks het hebben van de meest krachtige 
intentie, men op wegversperringen en obstakels stuit? Hier is het waar de 
kracht van de juiste gedachte in beeld komt. Wat maakt een intentie goed of 
fout? Dat heeft te maken met het “Waarom” achter de intentie. Waarom wil je 
wat je wilt? Wat is de drijvende kracht achter je intentie? Zijn het gevoelens 
en standpunten die door vergelijking zijn ontstaan, door het gevoel om een 
ander te overtroeven, door te bewijzen dat jij niet minder bent dan iemand 
anders? Is de intentie soms ontstaan door haat of angst? 

Of is je intentie aangewakkerd door een gevoel van liefde, een gevoel van 
vervulling, of door sensatie, door een zucht naar avontuur, of door een gevoel 
om van groot nut te zijn voor je gezin en de maatschappij. Vergeet niet dat het 
Bewuste Universum je alleen ondersteunt als je bedoelingen holistische, 
nuttig en voedend zijn, niet anders. Het is zoals met het zaad van een boom. 
Als het zaad van nature bitter is, dan zal de vrucht dat ook zijn. Als het zaad 
van nature zoet is, dan zal de vrucht dat ook zijn. Je intentie wordt versterkt 
door je doelgerichtheid. 

Laten we nu eens kijken naar wat het beginselvaste aandachtspunt van je 
gedachten is. Wat zijn je belangrijkste gedachten? Ben je gericht op dat wat je 
wilt, of op datgene wat je niet wilt? Je aandacht of je intentie is als het richting 
geven aan je auto. Wat je voortdurend van binnen ziet en voelt, dat is waar je 
naartoe gaat. 

Richt je voortdurend op je doel, en niet op; “Hoe het mogelijkerwijs zou 
kunnen misgaan”. Je moet ook op zijn tijd je doelen kunnen herzien, en op je 
reis een andere richting in kunnen slaan. Als de situatie om je heen aan het 
veranderen is, dan moet jij ook veranderen. Wees niet als een dinosaurus. 
Die zijn uiteindelijk uitgestorven. 

 

 

  

. 

 



Bhagavan over Ontwaken 

Vraag:  Bhagavan, hoe kan men in een Ontwaakte staat verblijven als 
men aan het werk is? Als ik met anderen samen ben, vind ik het moeilijk 
om de vrede te handhaven die ik thuis kan voelen wanneer ik bij mijzelf 
ben. 

Bhagavan: “Als je werkelijk in een Ontwaakte staat bent, maakt het niet uit 
waar je bent, of je nu alleen bent of in een grote menigte, of je nu aan het 
werk bent of thuis zit. Maar als je Ontwaakte staat erg zwak is, dan zul je je 
zeker thuis meer op je gemak voelen”. 

Vraag: Lieve Bhagavan, soms denken mensen dat als je eenmaal 
Ontwaakt bent je altijd gelukkig moet zijn. Kunt U alstublieft daar iets 
over zeggen Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Wanneer je in een Ontwaakte staat verkeert, kun je heel 
gelukkig zijn, of juist ongelukkig. Maar als je eenmaal Ontwaakt bent, iets dat 
heel anders dan wanneer je in een Ontwaakte staat verkeert, dan ben je altijd 
gelukkig om de eenvoudige reden dat “JIJ” er niet meer bent. Als “JIJ” er niet 
meer bent, dan is er slechts Bewustzijn, en de aard van Bewustzijn is vreugde 
en geluk”. 

  
 
  

 



Bhagavan over Ontwaken en Bevrijding: 
 

Bhagavan: Hopelijk, als je Ontwaakt, zien dezelfde bergen, dezelfde sterren, 
die je zag eerder, er heel anders uit. Je kunt genieten van de wereld en deze 
wereld bij de dood gewoon achter je laten. Dat is het spel van het leven. Maar 
van de andere kant bezien, neem je alles heel serieus. Er moet Bevrijding zijn 
van werk. Dat betekent niet dat je niet moet werken. Je ziet het werk niet 
meer als “Werk”. Je ziet het als een spel. Je moet alles zien als een spel. Je 
moet begrijpen, dat alles van voorbijgaande aard is. Alles zal spoedig tot een 
eind komen, omdat niets blijvend is. 

Orde zal veranderen in wanorde, wanorde zal veranderen in orde, een zwak 
mens kan sterk worden, een sterk mens kan zwak geworden, intelligente 
mensen kunnen dom worden, domme mensen kunnen intelligent worden, 
liefde kan in haat veranderen, haat kan in liefde veranderen. Dit is de wet van 
het Universum. Je kunt deze dingen niet stoppen. Dus moet je ze accepteren. 
Als je ze accepteert, dan ga je genieten van het leven. Je gaat met het leven 
spelen. Dat is uiteindelijk de sensatie van “Alles leven zoals het is:” Het is als 
met een ui. Als je een ui gaat schillen, dan zul je merken dat er uiteindelijk 
niets overblijft. Evenzo, als je de ervaringen van het leven gaat schillen, 
bewustzijn, God, of wat dan ook, aan het eind zul je merken is dat er niets 
dan stilte is. Het leven is een mysterie dat geleefd moet worden, het is niet 
een raadsel dat moet worden opgelost, of moet worden begrepen. Dat is alles 
wat er toe doet. Alle dingen komen uit de stilte, en keren weer terug naar die 
stilte. Ook jij zult uiteindelijk opgaan in die stilte van waaruit je in eerste 
instantie bent ontstaan. 

 
  
 



Bhagavan  Het spirituele doel is om van jezelf te houden. 
 
Bekijk de Video via onderstaan link: 
 
http://www.worldonenesscommunity.com/video/spiritual-purpose-of-loving-
yourself  
 
Met dank aan Anette Carlstrom voor het plaatsen van de vertaling. 
 
Vraag: Bhagavan, Er wordt gezegd dat men van zichzelf moet houden. 
Wat is de noodzaak voor ons om van onszelf te houden? 
 
Bhagavan: We zeggen “Houd van jezelf”. Jullie hebben ook allemaal wat we 
zouden kunnen noemen “Een negatief zelfbeeld gekregen”. Er zit een 
negatieve kant in ieder van jullie, die Westerse psychologen het “Schaduw-
zelf” noemen. Wij noemen dat je negatieve kant …...., omdat er een klein 
verschil zit tussen woord en inhoud. 
 
Heeft niet ieder van jullie, dit moet je zien als voorbeeld, ooit leugens verteld? 
Zoveel leugens. Ieder mens vertelt gemiddeld zestig leugens per dag. Maar 
kun jij accepteren dat je een leugenaar bent? Nee. En soms vertel je heel 
planmatig leugens om te overleven. Ik neem je dat niet kwalijk. 
 
Ik vertel gewoon wat er gebeurt. Maar wil jij dat wel zien? Jij houdt er niet van 
om daar naar te kijken. Houd jij van dat aspect in jezelf? Nee, je houdt daar 
niet van. Je zegt: “Oh, ik houd zo veel van je,. Ik wens je alle goeds toe”, 
maar van binnen ben je vol haat. 
 
Van binnen is er veel angst, maar uiterlijk doe je jezelf erg dapper voor, je 
praat heel dapper, maar er is slechts angst in je aanwezig. Voor alle 
zogenaamde stoere houdingen die je uitdrukt, is er een negatieve 
tegenhanger. Er kan niets zijn zonder een negatieve tegenhanger. 
 
Er zit jaloezie, woede, haat, geweld, en lust in je. Tegen de meest 
vredelievende man in de wereld wordt een complot gesmeed om hem te 
doden. In het geheim hoopt men dat er een vrachtwagen over hem heen zal 
rijden, en dat hij zal worden verpletterd. Maar dezelfde mensen zeggen tegen 
hem: “Ik wens U veel succes”. 
 
Deze negatieve kant van ons hebben we onder het tapijt geveegd, en ligt daar 
veilig opgeborgen. Die kant ligt opgeslagen in het onbewuste. Daar gaat het 
stinken. Van daaruit worden al jouw problemen georkestreerd. Als we zeggen: 
“Hou van jezelf”, dan bedoelen we: “Omarm dat. Omarm al die 
verschrikkelijke dingen”. Maar je haat het. U haat het, je bent er bang voor, je 
hebt er een hekel aan, je doet alsof het er niet is. Maar het is er allemaal. Dit 
is ook een kant van jou. Geen mens kan op deze planeet rondwandelen, 
zonder deze negatieve kant, dat is gewoon niet mogelijk. 
 
Wie zijn die grote mensen, de Mahatma Gandhi’s, de Ramana’s, de 
Boeddha's? Wat is de basis van hun reis? Ze kennen deze kant, en ze  
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accepteren en omarmen hem. Terwijl jij die kant niet ziet, jij accepteert hem 
niet, jij omarmt hem niet. Jij loopt er de hele tijd voor weg, of je doet net alsof 
die kant niet bestaat 
. 
Op je spirituele reis, die de eerste en meest belangrijke reis is, moet je al 
deze dingen opgraven. Verwijder het tapijt, en laat zien wat er is. Het is zoals 
het is, dat is alles. Je bent hulpeloos, een machteloos mens. Niemand heeft 
geen enkele macht of wat dan ook. We denken alleen maar dat wij die 
hebben gekregen. De troep is er, ze domineert je, en ze is verpletterend. Dat 
is wat er gebeurt. 
 
Dus je moet graven, en er mee in het reine komen. We kunnen er niets aan 
doen, want de vervuiling is er gewoon, de lucht is vervuild, het bewustzijn is 
vervuild. Dat alles is aanwezig. Jij doet alleen alsof het er niet is. Waar de 
spirituele reis mee begint is:; met het zeggen van, “Ja, dat ben ik”, en dan de 
confrontatie aangaan. En dan zul je een wonder zien plaatsvinden.. Dat 
wonder….. je moet er achter komen wat dat is! 
 
Dat is wat we bedoelen als we zeggen; “Houd van jezelf”. Van al dat vuil, van 
die troep die niemand wil. Als je het niet wilt, als je er bang voor bent, hoe kun 
je er dan van houden? Maar het is mogelijk om ervan te houden en te 
zeggen: “Ja, het is nu eenmaal zo. Het is er, en wat kan ik eraan doen”? Je 
kunt er niets aan doen. Dat is dus wat we bedoelen met de woorden: “ Houd 
van jezelf”  
 
 
 
 



Bhagavan over “Ontwaken” 
 
Bhagavan: "Ontwaken betekent: je ontdoen van het “IK-Gevoel”. De afdaling 
van het Goddelijke is een proces waarbij je een voertuig wordt voor 
Goddelijke persoonlijkheden, zoals Christus, Maitreya, Kalki of Mehdi, wiens 
aanwezigheid geleidelijk je toeneemt in overeenstemming met jouw intentie 
en wens om dienstbaar te zijn voor de planeet. . 
 
Deze goddelijke afdaling kan aanvankelijk beginnen als een vorm van 
“Channeling”, waarin het zogenaamde “JIJ” nog los staat van de Goddelijke 
Wezens die door je heen komen, maar na verloop van tijd wordt “Jij” 
daadwerkelijk de lichamelijke manifestatie van deze Oerenergieën. 
 
Vraag: Ik heb gehoord over Ontwaakte Wezens die geen guru hebben. 
Hoe kunt U zeggen dat een guru het aan je moet geven? 
 
Bhagavan: Een guru hoeft niet altijd een fysieke vorm te hebben. Hij kan een 
Goddelijk Wezen zijn, of zelfs je eigen Antaryamin (de Goddelijke 
Inwonende). Voor de meeste mensen is het echter gemakkelijker om te 
vertrouwen op, en een relatie te hebben met, iemand die geïncarneerd is in 
een fysiek lichaam. Maar het blijft een feit dat het een gave vol genade is, die 
je moet worden gegeven. 
 
Het is als het proberen te ontsnappen uit de gevangenis van de geest met 
alleen de instrumenten van de geest. De sleutel zit aan de andere kant! 
 
Laat alle verwachtingen los. Je kunt niet Ontwaken door eigen inspanning, 
hoe hard je het ook probeert. En als jouw tijd is aangebroken, zul je in staat 
worden gesteld om dit geschenk in ontvangst te nemen, ongeacht hoe hard je 
denkt dat je het kunt weerstaan! Alles wat je kunt doen is: je hart openen en 
“JA” zeggen tegen de ervaring. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  



 
 



Bhagavan over getuige zijn, wanneer je Ontwaakt bent  
 
Lieve Bhagavan, U zegt dat we gewoon angst, woede, agressie, en 
jaloezie in onszelf moeten zien. Maar wat moet ik doen als ik dit zie, 
maar ik kan niets veranderen aan mijzelf. De emotie is zo sterk dat ik  
tegen een ander kan schreeuwen. Emotie komt in mij op, en de lading is 
erg sterk. Wat betekent het om het in mezelf te zien, om het te 
accepteren en het niet veranderen? U zegt dat een Ontwaakte iemand 
zijn of haar emoties ervaart, en dat emoties gewoon plaats vinden. Wat 
betekent dat? Is iemand die Ontwaakt is getuige van zijn of haar 
emoties? Hoe gaat hij of zij met ze om? Wat bedoelt U wanneer U zegt; 
dat je niets moet doen met emoties? Waar komt deze lading vandaan? 
Dank U wel. 
 
Bhagavan: We hebben dikwijls gezegd dat: als je niet Ontwaakt bent jij je niet 
moet gedragen als iemand die dat wel is. Het onderwijs over “Zien” geldt voor 
iemand die door Ontwaakte staten gaat, of voor iemand die al permanent 
Ontwaakt is. Jouw rol is om te zien dat er niet veel is dat je kunt doen. Als je 
ziet dat er niet veel is dat je kunt doen, dan leidt dat naar overgave. Wanneer 
je je overgeeft en hulpeloos voelt, dan komt Kundalini omhoog. Wanneer 
Kundalini stijgt, dan komt “Zien” tot stand. Niet dat JIJ ziet. Er is geen JIJ dat 
ziet. ZIEN gebeurt moeiteloos, acceptatie gebeurt moeiteloos, Alles wat we 
besproken hebben gebeurt moeiteloos. Als je imoeite gebruikt,  dan zul je het 
niet ervaren. 
 
Het enige doel van moeite doen, is om te beseffen “Dat je hulpeloos bent” en 
dat er niets is dat je zou kunnen doen. Jouw rol reikt tot aan dat punt. 
Wanneer Kundalini het overneemt dan gebeurt “Zien”. Zien leidt nergens toe. 
Zien ontstaat door Ontwaken. Je moet niet denken dat je zult “Zien” en dat er 
iets zal gebeuren. Zien betekent de Ontwaakte Staat. Aanvankelijk het komt 
en gaat dit alles, en daarom zeggen wij dat je in en uit Ontwaakte Staten gaat. 
Na dit alles, wanneer je Ontwaakt, dan wordt het permanent en 
onomkeerbaar. 
 
 Het is in die toestand niet zo dat je iets doet, je bent compleet veranderd.  
 
Jullie zullen dat snel ervaren 
  
 
 
  
 
 



Bhagavan over het loslaten van het verleden, en over relaties 
 
Vraag: Ik ben nog steeds niet in staat om mijn verleden los te laten, ook 
niet door te proberen om bij mijn lijden of pijn te blijven. Welke andere 
methode kan ik gebruiken om dit probleem op te lossen? 
 
 Bhagavan:.Het is niet een kwestie van het opgeven van je verleden, of het 
loslaten daarvan. Het moet uit zichzelf van je afvallen, zoals een droog blad 
vanzelf naar beneden valt. Het moet vanzelf van je afvallen. Je moet niet 
“Proberen” om het los te laten. Juist het “Proberen” om het verleden los te 
laten maakt dat het verleden aan je blijft vastgekleefd. Word je daarom 
bewust van het feit dat je “Probeert” het verleden los te laten. Zodra je 
Dikshas ontvangt, dan zullen die het werk overnemen. Jij kan niet anders 
doen dan je hulpeloos voelen. Jouw inspanning, jouw moeite is: om in te zien 
dat je hulpeloos bent. Dat is alles. Al jouw inspanning eindigt daar. De enige 
moeite die je moet doen is; zien dat je hulpeloos bent. Dan begint het proces. 
Dan neemt Diksha het van je over, en alles gebeurt op een natuurlijke wijze. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
  
Bhagavan: De beste manier om in een relatie te groeien is om de persoon te 
ervaren, om de veranderingen in de persoon te ervaren. Op het ene moment 
is de persoon is rustig, en op het volgende moment gewelddadig. Het daarop 
volgende moment probeert de persoon opnieuw erg begripvol en vriendelijk te 
zijn, en dan weer vertelt hij of zij leugens. Iemand verandert dus van moment 
tot moment.. 
 
Zoals je naar een film kijkt en ervan geniet, zo moet leren om mensen te 
ervaren. 
 
Dus de inspanning die je doet “Om te begrijpen” moet van je afglijden, je moet 
het niet “Opgeven”, het moet van je “Afglijden”. Als je de onzin van het 
“Proberen te begrijpen” inziet, dan stopt het vanzelf. Het wordt dan vervangen 
door de kunst van “Het ervaren van een persoon”. 
 
Zodra je een persoon begint te ervaren, of het je man is, of je vrouw, of wie 
dan ook, dan zal er alleen maar vreugde zijn, blijdschap en vreugde, omdat 
de aard van “Ervaren” vreugde is. 
 
 
 
 
  
 



Bhagavan over twee belangrijke punten om verlicht te worden 
 
  
Sri Bhagavan vertelde tijdens een Darshan het volgende: 
 
Aangezien de meeste van jullie hier heel dicht zijn bij het deelnemen aan het 
proces, moet ik jullie aan twee punten herinneren die uiterst belangrijk zijn 
voor het proces naar Verlichting 
 
De eerste punt is Innerlijke Integriteit. 
 
Je moet helemaal eerlijk zijn ten opzichte van jezelf. Het maakt niet uit wie je 
bent of wat je bent. Wat belangrijk is; kun je met jezelf de confrontatie 
aangaan? Kun je jezelf zien “Zoals je bent”? Kun je eerlijk zijn? Kun je 
authentiek zijn ten opzicht van jezelf? 
 
Omdat de meeste mensen nog nooit eerlijk zijn geweest ten opzichte van 
zichzelf, is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je bent namelijk bang voor 
jezelf. Je wilt dat wat lelijk is van jezelf niet zien. Je wilt graag alle interne 
lelijkheid onder het tapijt vegen. Dat is iets dat je niet echt gaat helpen. 
 
Het tweede punt dat je moet begrijpen is: 
 
dat je op deze aarde bent gekomen om je hele leven te spelen als een spel. 
Tijdens cricket, wanneer Indiërs en Pakistani tegenover elkaar staan, dan is 
het meer een oorlog. Ze spelen alsof hun leven ervan afhangt. Maar ze weten 
op dat moment ook dat het een spel is. Op dezelfde manier moet je het leven 
serieus leven. Het leven moet serieus genomen worden, je moet het intens 
leven, maar je moet weten dat het een spel is. Je kunt niet al te lichtzinnig 
zijn, je kunt niet onverantwoordelijk zijn, niet onverschillig. Je moet serieus 
zijn, en tegelijkertijd weten dat het een spel is. Als je dat beeld kunt 
ontwikkelen, dan zal dat een groot voordeel zijn in het proces naar Verlichting. 
 
Als je verlicht wordt, dan zul je zien hoe mooi, hoe perfect deze wereld is, en 
zul je het leven echt gaan spelen als een spel. Je zult voor het eerst gaan 
“Leven”. Tot nu toe leefde je niet. Je dobberde van verjaardag naar 
verjaardag, en aan het eind is het allemaal voorbij. Je hebt nauwelijks 
genoten van de dingen. Dat is wat voor de meeste mensen het leven is. Je 
moet echt jouw plan kennen waarvoor je hier op aarde bent. 
 
Je bent hier naartoe gezonden om een goede tijd te hebben! Maar je hebt er 
een puinhoop van gemaakt 
 
Als je eenmaal verlicht bent, dan maakt het niet meer uit in wat voor 
levenssituatie je je bevindt, je hebt een goede tijd. Dat is waar het in het leven 
om gaat. Daarom gebruiken we het woord “LEELA” (Spel), gewoon lekker 
spelen. Als ik naar jullie kijk, dan zie ik de tas die ieder van jullie draagt. Jullie 
last en pijn raken me de hele tijd. 
 



Ik hoop dus dat jullie over een paar dagen van je bagage verlost zullen zijn, 
en dat jullie dan allemaal zingend en dansend door de wereld gaan om je spel 
te spelen. Met dat beeld kun je gaan mediteren, maar “Probeer” niet te 
mediteren. 
 
Gewoon zien wat er is, alles wat je hebt gekregen om naar te kijken is hier 
aanwezig, alles om te zien, alles om te beseffen dat je niet kunt mediteren! 
Als jij dat doet, dan zal IK de rest doen.  
 
Als jij “Probeert” te mediteren, als jij denkt dat je kunt mediteren, dan kan ik je 
niet helpen. Maar, als jij beseft dat je niet kunt mediteren, dan zal de meditatie 
plaatsvinden. Dan zal ik er zijn. Ik denk dat we nu van start kunnen gaan. 
  
 



Uispraken van Bhagavan. 
 
Bhagavan: Elke poging om de geest het zwijgen op te leggen zal alleen maar 
leiden tot meer lawaai. 
                          __________________________________ 
 
 Relaties zijn een samenspel van persoonlijkheden. 
 
 
De behoeften van het “IK” en van de geest. 
 
Zolang er een “IK” in je aanwezig is, wordt je met haar behoeften 
geconfronteerd. 
                            
Wanneer aan één van de 6 behoeftes van de geest niet wordt tegemoet 
gekomen, dan ontstaat lijden. 
 
De zes behoeftes van de geest zijn: 
 
Zekerheid 
 
Afwisseling 
 
Belangrijkheid 
 
De behoefte om bemind te worden, en om lief te hebben 
 
Groei 
 
De behoefte om bijdrages te leveren 
 
  
Als de geest stil is, en je vrij bent van de intriges van het denken, dan bloeit 
de intelligentie van het hart op. 
                           __________________________________ 
 
Sri Bhagavan: Externe integriteit betekent dat mensen geen fouten ontdekken 
in anderen, niet boos zijn op anderen, niet jaloers zijn op anderen en het 
betekent dat mensen bereid zijn de gevolgen van hun eigen daden te dragen. 
 
Vaak hebben we gezegd dat: als je niet verlicht bent; “Gedraag je dan niet 
alsof”. Wanneer je niet een Mahatma Gandhi bent, gedraag je dan niet alsof. 
 
Sri Bhagavan: Het volmaakte en het onvolmaakte, het heilige en het 
wereldse, het mooie en het lelijke, de zondaar en de heilige, het goede en het 
kwade, het zijn allemaal manifestaties van het ene Goddelijke bewustzijn. Dat 
is de werkelijkheid van een Verlicht mens. 
 
Sri Bhagavan: Wanneer de simpele ervaringen van het leven van alledag, 
zoals het drinken van een glas water, zoals het besturen van een auto, zoals 



werken, zoals dansen, zoals het kijken naar een film, zoals doen van een 
sport, worden omgezet in vreugdevolle ervaringen, dan LEEF je, dat is 
spiritualiteit. 

Lieve Bhagavan, leg alstublieft de les uit waarin U zegt: “Het verleden 
stroomt in het heden en manifesteert zich als de toekomst". 

Bhagavan: De geest is iets dat altijd bij ons is. Wat is de geest? De geest is 
een stroom van gedachten, die stroomt vanuit het verleden, via het heden, 
naar de toekomst. Die stroom gaat alleen maar over het verleden. Denken 
over het verleden is; “Leven in het verleden”. Zelfs nadenken over de 
toekomst, is leven in het verleden. De plannen uit het verleden werken door in 
de toekomst. We zitten dus altijd gevangen in het verleden. Er bestaat voor 
ieder van ons dan ook geen vrijheid. We worden alleen van het verleden 
bevrijd wanneer we Ontwaken. Alleen dan kunnen we zeggen dat we echte 
vrijheid ervaren. Zo niet: dan leven we alleen maar in het verleden.  



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met Japan op 24 november 2012. 
 
Met dank aan Oneness Japan en aan Kaori Sekiguchi voor het vertalen van 
de vragen naar het Engels. 
 
Bhagavan: Namaste Namaste, ik houd van jullie allemaal. 
 
Vraag 1: In de Tweede Wereldoorlog, zijn veel mensen hier in Okinawa 
gestorven, niet alleen doordat ze gedood werden door anderen, maar 
ook door het plegen van zelfmoord. In veel religieuze tradities, wordt 
zelfmoord beschouwd als een van de grootste zonden. Kunt U mij 
vertellen welke betekenis Oneness aan zelfmoord toekent? Ik heb het 
gevoel dat Diksha niet goed werkt met mensen die ooit zelfmoord 
hebben gepleegd. Op de tweede dag van deze conferentie zullen we een 
homa (een vuuroffer) doen. Wat kunnen we doen voor degenen die 
zichzelf hebben gedood? 
 
Bhagavan: Zelfmoord is niet toegestaan in de visie van Oneness. Als iemand 
zelfmoord heeft gepleegd, zijn er speciale rituelen nodig om hem of haar te 
bevrijden. Aan alle mensen die zelfmoord hebben gepleegd in Okinawa, 
zullen we een speciale zegen geven die gericht is op hun bevrijding. We gaan 
verder naar de volgende vraag. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan: Momenteel heeft Japan met zijn buurlanden 
problemen die gaan over territoriale kwesties. Die problemen doen me 
denken aan het “IK” van een individu. Ik veronderstel dat: als Japan 
geheel Ontwaakt, deze problemen verdwijnen. Ontwaken ook de 
buurlanden in dat geval? 
 
Bhagavan: Als één land Ontwaakt, zullen de naburige landen ook spoedig 
Ontwaken. Als landen Ontwaken, dan zullen territoriale geschillen en andere 
problemen vanzelf verdwijnen. Volgende vraag. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, hartelijk bedankt dat U altijd met ons samen 
wilt zijn. Vertel me alstublieft iets over het opwekken van kernenergie. Ik 
ben er bang voor, en ik hoop dat het van de aardbodem zal verdwijnen. 
Aan de andere kant ben ik er niet zeker van of we zonder kunnen. We 
hebben het bijvoorbeeld nodig wanneer de aarde in een ijstijd belandt. Ik 
veronderstel dat een dergelijke buitengewone technologie niet aan de 
mensheid wordt gegeven zonder de genade van God. Waarom zijn we 
zover gekomen dat we nu zoiets te hebben? 
 
Bhagavan: We hebben kernenergie gedurende enige tijd nodig, maar 
uiteindelijk zal het verdwijnen. 
 
Dank U wel Bhagavan. 



 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, hartelijk bedankt voor Uw onophoudelijke en 
liefdevolle genade. In de Japanse traditie kennen we bepaalde 
ongelukkige leeftijden, namelijk voor vrouwen het 19e, het 33e en het 
37e jaar, en voor mannen het 25e, het 42e en het 61e jaar. Sommige 
mensen van die leeftijd lijden door ernstige ongevallen en door ziektes. 
Soms worden zelfs hun gezinnen sterk beïnvloed. Kunt U mij vertellen 
wat de beste manier is om door zulke moeilijke tijden heen te komen? 
 
Bhagavan: Ontwaken is de beste manier om door deze moeilijkheden heen te 
komen. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 5: Ik heb last van een raar medisch probleem dat te maken heeft 
met mijn kniegewrichten. Ik ben door heel veel soorten therapieën en 
energiemethodes heengegaan. Twee jaar geleden werd de ziekte zo erg 
dat ik niet meer kon lopen. Nu kan ik weer lopen, maar er is geen 
volledig herstel. Ik heb gehoord dat de oorzaak van de ziekte erg 
ingewikkeld is, en is verstrengeld met de geest, met negatief karma en 
ga zo maar door. Diksha’s zijn nu erg sterk geworden en ik ben bang 
voor heftige reacties. Wat kan ik doen wanneer het zuiveringsproces te 
pijnlijk is en ondraaglijk wordt? Is alles wat ik kan doen gewoon kijken 
wat er vanbinnen zich afspeelt? Daarnaast ben ik onlangs meer te weten 
gekomen over Arogya Diksha maar ik heb dat nog niet toegepast. 
 
Bhagavan: Arogya Diksha zal je zeker helpen. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 6: Ik begrijp dat er twee bewegingen zijn in het systeem van de 
evolutie, namelijk een stijgende en een neergaande beweging. Integratie 
en Eenheid ontstaan tijdens de stijgende beweging, terwijl scheiding en 
onbalans ontstaan in de neergaande spiraal. Scheiding komt op zijn 
hoogtepunt, stopt dan een tijdje, en dan beweegt de evolutie zich weer 
naar integratie. Als integratie op zijn hoogtepunt komt, dan wordt weer 
de weg richting scheiding ingeslagen. Op deze cyclische manier houdt 
het heelal zichzelf in stand. Wanneer een individu in een neergaande 
beweging zit, dan zal hij of zij waarschijnlijk veel disharmonie ervaren. 
Dan wordt het moeilijk voor hem of haar om te herstellen van een ziekte, 
maar het is ook moeilijk om bevrijd worden uit deze cyclus van evolutie. 
Is dit inzicht juist? Welk resultaat kan worden verwacht wanneer we 
Diksha ontvangen in onze neergaande cyclus? Hoe kunnen we ons het 
beste voorbereiden om Diksha te ontvangen in zo'n moeilijke tijd? 
 
Bhagavan: Jouw inzicht is juist. Maar Ontwaken brengt een totale balans. En 
Ontwaken gebeurt nu heel gemakkelijk. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 



Vraag 7: Ik heb een dochter van 20 jaar die een teruggetrokken leven 
leidt. Dat betekent dat ze thuis blijft, en weigert uit te gaan. Ik heb van 
alles geprobeerd en ik nu houd ik haar op een afstandje in de gaten. Er 
zijn veel mensen in Japan die een teruggetrokken leven leiden. Geef ze 
alstublieft allemaal Uw genade, zodat ze comfortabel kunnen leven, 
zonder angst om met andere mensen in contact te komen. Ik heb hier 
altijd voor gebeden Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ik zal haar helpen. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 8: Namaste Bhagavan, heb ik altijd tot Sri AmmaBhagavan en de 
Divine (het Goddelijk) gebeden voor verbetering van mijn financiële 
situatie. De ouders van zowel mijn man als die van mijzelf zijn al 
overleden. Ik heb al aan workshops deelgenomen om mijn relaties te 
verbeteren. Ik heb veel sadhanas (oefeningen) gedaan. Ik heb ook een 
persoonlijke homa (vuuroffer) gedaan toen ik in India was. Alle relevante 
problemen lijken nu te zijn opgelost, maar we hebben nog steeds geen 
uitzicht op een goede financiële situatie. In feite komt het ene na het 
andere probleem om de hoek kijken. Mijn vraag is: is het mogelijk dat we 
worden beïnvloed door de problemen van onze overleden ouders? Help 
ons alstublieft Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ieder van jullie, dat wil zeggen jij en je vrouw, moeten gedurende 
zeven dagen oprechte dankbaarheid aan jullie beide ouders tot uitdrukking 
brengen. Deze uitdrukking van dankbaarheid moet worden gedaan op een 
Japanse manier. Jullie financiële positie zal dan zeker binnen een paar 
maanden verbeteren. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 9: Is Ontwaken hetzelfde als het tot bloei komen van het hart? Of 
is Ontwaken een deel van het tot bloei komen van het hart? Wat 
betekenen de woorden “Permanente” en “Onomkeerbare staten”? 
 
Bhagavan: Het is hetzelfde en het is niet hetzelfde. Als er Ontwaken is, dan is 
er ook een bepaald Ontwaken van het hart. Maar het tot bloei komen van het 
hart is iets dat nog voorbij Ontwaken ligt. “Ontwaakte staten” zijn niet 
permanent en zijn omkeerbaar. “Ontwaken” is permanent en onomkeerbaar. 
In ontwaakte staten, ervaar je de dingen op dezelfde manier als een Ontwaakt 
iemand. Maar de persoon is er nog steeds. Wanneer je Ontwaakt bent, dan is 
de persoon verdwenen. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 10: Ik hoorde dat ons Ontwaken wordt versneld wanneer we met 
een Ontwaakt persoon praten of in de buurt van hem of haar verblijven. 
Wat gebeurt er eigenlijk met ons in dergelijke gevallen? 
 



Bhagavan: Wanneer je een stuk ijzer neemt, en je wrijft er een magneet 
langs, dan wordt het stuk ijzer langzaam een magneet. Op dezelfde wijze: 
wanneer in de buurt blijft, en een interactie onderhoudt met Ontwaakte 
mensen, dan zullen je hersenen worden als die van hen, en wordt het 
gemakkelijk om te Ontwaken. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 11: Is Oneness Meditatie het meest effectieve instrument voor het 
Ontwaken? Laat ons alstublieft weten wat we kunnen doen naast 
Oneness Meditatie. 
 
Bhagavan: Oneness Meditation gegeven door een Ontwaakt iemand is het 
meest effectieve instrument om te Ontwaken. Na 21 december, is het zelfs 
een krachtig hulpmiddel om iedereen te doen Ontwaken. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 12. Iedereen zegt dat hij of zij zich verheven en goed voelt 
wanneer ze in de buurt komen van een Ontwaakt iemand, maar ik voel 
me altijd verdrietig tijdens het bijwonen van een Oneness Meditatie. 
Waarom overkomt me dat Bhagavan? 
 
Bhagavan: Dat komt omdat voor jou Ontwaken heel nabij is. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 13: Lieve Bhagavan, dank U wel dat U altijd van ons houdt, ons 
begeleidt en voor ons zorgt. Ik heb gehoord dat duizenden mensen 
zullen Ontwaken op 21 december 2012. De rest zal niet Ontwaken, niet 
waar? Ik ben bezorgd of ik zal Ontwaken of niet. Zullen mensen die niet 
Ontwaken last blijven houden van de geest, last blijven houden van 
emotionele ladingen, van lijden en conflicten zoals voorheen? 
 
Bhagavan: Het is niet zo dat op 21 december duizenden mensen zullen 
Ontwaken en dat het dan stopt. Het betekent alleen dat vanaf 21 december 
elke dag duizenden mensen zullen Ontwaken tot iedereen Ontwaakt is in 
2035. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 14: Ik heb twee angsten: de eerst is dat ik na het Ontwaken door 
iedereen alleen wordt gelaten, de tweede angst is: de angst voor het 
Ontwaken zelf. Ik probeer om naar deze angsten te kijken, en 
tegelijkertijd probeer ik ze te beheersen. Op deze wijze voel ik een 
conflict met betrekking tot Ontwaken. Is alles wat ik moet doen gewoon 
bij die angsten blijven Bhagavan? 
 
Bhagavan: Alles wat je moet doen is: bij je angsten blijven. Je zult zeker 
Ontwaken 



 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 15: Lieve Bhagavan, ik dank U wel voor het ons begeleiden naar 
ontwaken. Op een dag zei U in een Darshan met de Russen: “Alle 
sadhana’s zijn al gedaan. Elke sadhana zal nu blijken contraproductief 
te zijn. Alles wat we van jullie willen is: doe alsjeblieft niets”. Ik heb dus 
een vraag: Ik voel me vrij van emotionele ladingen nadat ik door 
Samskara Shuddhi ben gegaan. Zijn het bewust overzien van het leven 
en Samskara Shuddhi nu contraproductief? 
 
Bhagavan: Het zou beter zijn om Samskara Shuddhi te doen na je Ontwaken. 
Je energieën zijn aan het veranderen. Het beste wat je nu kunt doen:  is je 
rustig houden. Na je Ontwaken blijven sommige ladingen gehandhaafd, 
waardoor je toch een aantal Samskara Shuddhi kunt ondergaan. Ondanks dat 
deze ladingen niet echt lastig voor je zijn, is het toch beter om vrij van ze te 
zijn. Voor dit moment, is gewoon “Je rustig houden” de beste manier om te 
Ontwaken. Ontwaken is een geschenk van God. De beste manier om dit 
geschenk in ontvangst te ontvangen is: “Je rustig te houden”. (Zie ook 
onderaan de vertaling) 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 16: Lieve Bhagavan, dank U wel dat U ons altijd zoveel genade 
geeft. Gelach komt spontaan omhoog tijdens het kijken naar Uw 
wekelijkse webcast, en tijdens het bijwonen van Oneness Meditaties. In 
het bijzonder na een Oneness Meditatie kan ik niet stoppen met lachen 
terwijl ik op de vloer lig in shavasana (een Yoga houding). Er is geen 
speciale reden voor deze lachbuien. Ze komen automatisch in mij op. 
Terwijl ik lach voel ik soms dat er iets in mijn lichaam komt, en de 
creativiteit van het universum drukt dan haar vreugde uit. Na het lachen, 
is mijn lichaam vervuld van gelukzaligheid. Lieve Bhagavan, geef me 
een verklaring waarom dit verschijnsel ontstaat. Ik weet dat onze 
beperkte geest niet alles kan begrijpen, maar geeft U me alstublieft 
enige verklaring voor dit verschijnsel, zodat ik het kan begrijpen. Dank U 
wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Lachen of huilen is een Kundalini verschijnsel. Het is een indicatie 
dat het proces op gang is gekomen. Je zult binnenkort Ontwaken. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 17: Lieve Sri Bhagavan, dank U wel voor het altijd maar weer 
geven van veel genade en gelukzalige dagen aan ons. Kunt U ons iets 
vertellen over het verschil waarop Ontwaakten en niet-Ontwaakten hun 
leven beleven? Wat mijzelf betreft; ik heb altijd het verleden betreurd en 
angst voor de toekomst gehad, ondanks mijn spirituele inspanningen. 
Maar nu ervaar ik gewoon wat me overkomt. In het verleden verdeelde ik 
mijn geheugen in twee categorieën, namelijk een goede en een slechte. 
Maar nu ervaar ik dat alles wat er gebeurt vreugde geeft. Wat zal er met 



mij gebeuren? Zal ik stoppen met de herinneringen aan het verleden? 
Kunt U mij steunen, zodat ik meer in NU kan leven. Lieve Bhagavan, ik 
kijk uit naar onze collectieve Godrealisatie onder Uw leiding. Ik betuig 
mijn diepste dank aan U voor Uw begeleiding die gepaard gaat met 
liefde en geduld. 
 
Bhagavan: Je bent bijna Ontwaakt. Je kunt ieder moment volledig Ontwaken. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 18. Lieve Bhagavan, Heilige Vader, ik dank U wel dat U ons op 
deze plaats hebt samengebracht. Ik ben zo geraakt dat ik alleen maar 
dankbaarheid voel. Ik houd van U. Wat was, en is, de rol van 
Dikshagevers voor en na 21 december 2012? Hoe zullen wij onze tijd 
invullen voor en na deze datum? Laat me alstublieft weten hoe de 
Oneness cursussen in India zullen zijn tot 2014. Ik wil graag nog eens 
naar de Oneness University komen, Bhagavan. Lieve Bhagavan, geef me 
veel genade. 
 
Bhagavan: De rol van Diksha gevers voor en na 21 december is: om anderen 
te helpen bij het Ontwaken. Vanaf 2013 zullen we ons op de universiteit 
richten op Godrealisatie. 
 
We zullen nu gedurende 3 minuten mediteren. 
 
 

Samskaras zijn onzuiverheden die in ons bewustzijn liggen opgeslagen, 
en die veelal zijn ontstaan in vorige levens. Aan die samskaras kleven 
de z.g. "Charges" ladingen waarvan je in dit leven veel last kunt hebben. 
Samaskaras kunnen lichamelijke en psychische problemen 
veroorzaken.  
 
"Shuddhi" betekent "Zuivering". Een samskara shuddhi is een 
zuiveringsproces dat ontstaat door een ceremonie die Arogya Diksha 
wordt genoemd, en die je bevrijdt van de opgeslagen samskaras. In 
principe kunnen trainers deze ceremonie doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bhagavan over Mukthi 
 
Bekijk video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/definition-of-
mukthi  
  
Mukthi kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. De meest 
gebruikelijke definitie die ik geef voor Mukthi is: “De bevrijding van de 
zintuigen”. Als je merkt, dat je ziet zonder de inmenging van de geest. Als je 
kunt zien zonder inmenging van het denken, dan is dat Mukthi. Als je kunt 
horen zonder inmenging van het denkproces, dan is dat Mukthi. Hetzelfde 
geldt voor de reuk, voor aanraking en zelfs voor gedachten. Ook het denken 
kan worden waargenomen zonder dat je betrokken raakt bij de gedachten. 
  
Wat er nu gebeurt wanneer je denkt, je denkt dat “JIJ” aan het denken bent. 
Maar eigenlijk is het mogelijk om gedachten te zien stromen alsof ze los staan 
van jezelf. Dat is een fysieke werkelijkheid. In feite kun je gedachten zien. 
Elke vorm van gedachten komt in je op, en vertrekt weer, en je kunt ze 
gadeslaan. 
 
Dat is de toestand van Mukthi. Dat is volledige bevrijding van de zintuigen van 
de controle van de geest. 
  
Alleen mensen die dat ervaren leven werkelijk. Wanneer de geest controle 
over je uitoefent, dan leef je niet. Wanneer de geest afwezig is, dan leef je 
pas.  
.  
Dat is waarom mensen mij vragen: “Wat is het doel van het leven”?. Mijn 
antwoord is dan: “Wanneer je zou leven, dan zou je die vraag niet stellen. Het 
doel van het leven is om te leven”. Wat betekent dat? Het betekent: “Het 
leven van de zintuigen leven”. De zintuigen moeten onafhankelijk en vrij van 
de geest zijn. 
 
Wat er nu gebeurt is: dat je de werkelijkheid van geen kant ervaart. De 
werkelijkheid is: “Wat er via de zintuigen tot je komt”. Nu ben je de hele tijd 
aan het interpreteren wat er bij je binnenkomt. Je kijkt naar een boom en je 
zegt: “Dat is een grote boom, een kleine boom, een groene boom, een 
mangoboom, en ga zo maar door. De hele tijd is er een commentaar gaande. 
  
Als je gaat zitten om te eten, dan eet je niet. Je begint je zorgen te maken 
over je werk, over je familie of wat dan ook. Of je hebt aanmerkingen op het 
eten. Het voedsel zelf wordt niet ervaren. 
 
Daarom heb ik gezegd in de mahavakyas (de grote belangrijke uitspraken); 
dat als je de werkelijkheid ervaart zoals die is, dan zul je gewoon 
gelukzaligheid ervaren. Je ziet dan dat de hele schepping perfect is. De 
schepping is het mooiste dat bestaat, je bent al in de hemel. Je hebt er alleen 
maar een hel van gemaakt. 
  
Het is mogelijk om de zintuigen te bevrijden uit de klauwen van het denken. 
Gedachten zijn noodzakelijk wanneer er behoefte aan is. In het andere geval: 
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waarom zou het denken tussenbeide moeten komen?. Er is geen noodzaak 
voor het denken om tussenbeide te komen en in de weg te gaan staan. Als 
het denken verdwijnt dan wordt ervaren een echte belevenis. 
 
Wanneer de zintuigen bevrijd zijn van de controle van het denken, of wel van 
de geest, dan zeggen we dat je onvoorwaardelijke vreugde hebt ontdekt, dat 
je onvoorwaardelijke liefde hebt ontdekt. Deze vreugde is van dien aard dat je 
zult voelen dat je met iedereen verbonden bent. Op die manier zul je de ware 
liefde ontdekken. 
  
Deze ware liefde en deze ware vreugde zijn niet gescheiden van al de dingen 
om je heen. Deze dingen zijn allemaal uitingen van hetzelfde, en dit is een 
natuurlijke ervaring. Dat is waar je voor geschapen bent. Dat is wat een mens 
de hele tijd moet ervaren. 
 
Omdat je dit niet ervaart is je leven ellendig geworden, en om aan die ellende 
te ontsnappen heb je verschillende vluchtwegen gemaakt waarlangs je steeds 
maar weer ontsnapt aan je ellende. Die ellende bestaat omdat je de 
werkelijkheid niet ervaart. Dat is de reden waarom mensen alcohol of drugs 
tot zich nemen, of seks of wat dat ook, omdat anders wat het leven te bieden 
heeft zinloos is. 
  
Het hele streven van de Oneness Beweging is: om je te helpen de 
werkelijkheid te ervaren zoals die is. Als dat gebeurt zul je onvoorwaardelijke 
liefde en onvoorwaardelijke vreugde ontdekken. Je zult je verbonden voelen 
met alles en met iedereen. Je voelt dat je niet een afgescheiden individu bent. 
Je leeft niet meer alleen voor jezelf, want “JIJ” bent iedereen geworden. Je 
leeft in het belang van de mensheid. 
 
Dit is niet een bepaald idee of een ingebeeld iets. Dit is de alledaagse 
werkelijkheid wanneer je eenmaal verlicht bent, ofwel dat je een Muktha (een 
Ontwaakt of Verlicht iemand) bent geworden. Duizenden mensen leven al in 
deze staat. Zelfs een paar mensen die hier aanwezig zijn leven al in deze 
staat. 
 
 
. 



Sri Amma Bhagavan's Message on 21st December 
2012 
Namaste, 
humanity is in crisis. The crisis lies inside the human personality 
and is spiritual in nature. What is required is a radical inner 
transformation of humanity on a large scale that would be 
sufficiently fast to reverse the current self-destructive trend of 
modern humanity. A transformation that would transform human 
beings into planetary citizens rather than citizens of a particular 
country or the members of a particular racial social ideological 
political or religious group is what is required. Such a process of 
transformation is what is going to get initiated from December 
21st 2012. Namaste. 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met verschillende steden in India, 
op 18 november 2012. 
 
http://www.facebook.com/groups/onenesstranscriptions/permalink/417160705
020393 
 
Vraag 1: Bhagavan, veel van onze Dikshamensen hebben een vraag over 
de zegening die U en Amma geven via de webcast lessen aan Ontwaakte 
en niet-Ontwaakte mensen. Een van de lessen zegt: “Een Ontwaakt 
mens maakt gebruik van zijn conditionering, terwijl een Niet-Ontwaakt 
mens gebruikt wordt door zijn conditionering”. Wat betekent dat 
Bhagavan? 
 
Bhagavan: Ja! Bij zowel de Ontwaakte mens als bij de niet-Ontwaakte mens 
is de geest aanwezig. Laten we aannemen dat een Ontwaakt mens technisch 
werk moet doen. Hij zal over een zekere mate van technische kennis 
beschikken waarvan hij gebruik zal maken om zijn taak te vervullen. Maar een 
niet-Ontwaakt mens, maakt voortdurend gebruik van kennis. Daarom kun je 
waarnemen dat niet-Ontwaakte mensen zonder ophouden praten, ze kunnen 
niet zwijgen omdat ze gebruik worden door hun kennis. 
 
Vraag 2: Dank U Bhagavan. Een andere webcast les waarover iemand 
een vraag heeft is: “De ontwaakte mens reageert vanuit zijn hart terwijl 
bij een niet-Ontwaakt mens acties ontstaan vanuit zijn hoofd”. 
 
Bhagavan: Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld. Wanneer een 
Ontwaakt persoon een oude bedelaar op straat ziet, dan kan hij op sommige 
dagen zich geraakt voelen en helpen. Op andere dagen kan hij zeggen: “Alles 
is oké” en verder niets doen. In beide gevallen is er geen denken bij 
betrokken. Hij denkt er niet over na! Aan de andere kant is het voor een 
Ontwaakt mens mogelijk om er over na te denken. De niet-Ontwaakte mens 
kan denken: “Die bedelaar is lui, hij wordt gestraft door God, het is zijn karma” 
enzovoort. Maar als je Ontwaakt bent, is er geen denken bij betrokken. Alleen 
de Ontwaakte weet hoe dat voelt! Totdat je Ontwaakt, komen alle acties 
vanuit je hoofd, vanuit het intellect. 
 
Vraag 3: Bhagavan, we hebben gehoord dat U spreekt over 100 stappen 
van Ontwaken, over 100 niveaus. Kunt u uitleggen wat dat is? 
 
Bhagavan: Er zijn 100 niveaus van Ontwaken. Ontwaken is als een gebouw 
van 100 verdiepingen. Of je nu op de eerste verdieping of op de 100ste 
verdieping staat, je bent Ontwaakt! Er zijn echter verschillen van Ontwaken. 
Op niveau 69 bijvoorbeeld, zal je geest er nog zijn met zijn hele inhoud, maar 
je zult er niet door beïnvloed worden. Vanaf niveau 70 en verder, is de geest 
er niet meer. Tot niveau 69, noemen we je “Ontwaakt”, en vanaf niveau 70, 
noemen we je “Verlicht”. Er zijn verschillen tussen de niveaus, bijvoorbeeld 
als een Ontwaakt persoon op niveau 22 kijkt naar een boom dan kunnen de 
bladeren meer intens groen zijn dan voor een Ontwaakt persoon op niveau 21 
die ook naar de boom kijkt. 
... 
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Alleen als je die niveaus bereikt, zul je weten wat dat betekent. Als je blijft 
meedoen met de processen, en anderen helpt bij het Ontwaken, dan zul je 
van niveau naar niveau groeien.  
 
Vraag 4: Veel van onze Sevaks (mensen die seva = dienstbaarheid 
verrichten) zijn nog niet Ontwaakt. Ze hebben er een vraag over: wat is 
het dat voorkomt dat ze Ontwaken, en ze vragen ook of er iets specifieks 
is dat ze moeten doen om zover te komen? 
 
Bhagavan: Maak je geen zorgen. Tegen het einde van 2012 zal 95% van de 
Oneness mensen tijdens de verdiepingscursussen Ontwaken. De resterende 
5% zal uiterlijk in april 2013 zover komen. Help anderen bij hun Ontwaken, 
dan zul je heel snel groeien. 
 
Vraag 5: Veel mensen die zijn toegewijd hebben een vraag: “Wat er zal 
gebeuren op 21 december 2012? 
 
Bhagavan: (Bhagavan glimlacht) Er zal niets gebeuren. Het zal een normale 
dag zijn. Als je normaliter de krant leest in de ochtend, of een wandelingetje 
maakt, of een kopje koffie drinkt, dan zul je dat ook dan doen ...! (de mensen 
lachen). De meeste mensen zullen een lichte verschuiving in bewustzijn 
ondergaan. Sommigen zullen dat voelen, anderen niet. Een groot aantal 
Oneness volgelingen, mensen die nog niet Ontwaakt zijn, zullen Ontwaken! 
 
Vraag 6: Zullen de behoeften van de geest blijven bestaan na de 
Verlichting? 
 
Bhagavan: Heel veel mensen die betrokken zijn bij Oneness zullen Ontwaken 
tegen het einde van 2012. Maar de inhoud van de geest zal blijven bestaan, 
met al zijn dynamiek. Geleidelijk aan zal die inhoud zijn kracht verliezen. 
Tegen het einde van de maand maart 2013 zullen die behoeften er niet meer 
zijn!  
 
Vraag: Wat is het belang van het bijwonen van cursussen in 2013? 
 
Bhagavan: Parallel aan de oude cursussen, zullen we in 2013 starten met 
nieuwe cursussen. Deze cursussen zijn alleen bedoeld voor mensen die 
Ontwaakt zijn. Ze zijn bedoeld om je verder te brengen dan niveau 50. De 
meesten van jullie die Ontwaakt zijn. zijn dat op niveau 8, 15, 16, 20 of iets 
dergelijks. Ramana Maharshi was op niveau 95. Deze cursussen zijn bedoeld 
om je op zijn minst naar niveau 50 te brengen! Vanaf 2013 zal het doel van de 
cursussen op Godrealisatie gericht zijn. 
 
Vraag 8: Bhagavan, hoe verhogen we ons bewustzijnsniveau? 
 
Bhagavan: Je moet nadenken over de wekelijkse webcast lessen. Wij geven 
jullie een onderricht dat heel bijzonder is. Nergens anders vindt je zulke 
lessen. Als je denkt dat ze net zo zijn als andere lessen, dan heb je de kern 
gemist. Oneness lessen zijn erg uniek. Bijvoorbeeld, een les in het 
Christendom zegt: “Heb anderen lief”. In de Oneness beweging is er een les 



die zegt: “Houd van jezelf”. Je moet van jezelf houden. Als je van jezelf houdt, 
dan houd je van iedereen niet waar? Een ander voorbeeld is: als je erg jaloers 
bent zeggen de meeste leringen: “Wees vrij van jaloezie”, “Oneness zegt: 
“Jaloezie? Goed zo! Wees welkom”. Blijf bij de waarheid. 
 
Vraag 9: Velen van onze Sevaks hebben de afgelopen jaren seva gedaan 
onder leiding van Amma Bhagavan, en nu zijn we Ontwaakt door de 
genade van Amma Bhagavan. Nu we Ontwaakt zijn, moeten we 
doorgaan met het verrichten van Seva? 
 
Bhagavan: Dat is aan ieder van jullie. Het verrichten van seva is de snelste 
methode om te groeien. Het is een prachtig wapen. Zelfs voor de kleinste 
vorm van seva, is de beloning heel groot. Indien je Ontwaakt bent is de 
beloningen zelfs nog groter. Het is de gemakkelijkste manier om goed karma 
te verdienen. Het is dus aan jou. Als je wilt groeien, kun je Seva doen. 
(glimlachend). Anders kun je gewoon achterover leunen en je ontspannen. 
 
Vraag 10: Bedankt Bhagavan. Tenslotte Bhagavan, veel van onze 
mensen vragen hoe ze hun band met Amma Bhagavan kunnen 
versterken? 
 
Bhagavan: Als je anderen helpt in hun proces van Ontwaken dan zul je heel 
erg verbonden worden met Amma Bhagavan. 
 
 



Bhagavan over: “Juist handelen” 
 
 
Zie video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/perfect-action  
  
Vraag: Bhagavan, soms kom ik in een situaties terecht waarin ik moeilijk 
kan beslissen welke de juiste manier van handelen is. Hoe kan ik ervoor 
zorgen dat mijn handelingen altijd juist en goed zijn? 
 
Bhagavan: Oneness spreekt niet over juist handelen of onjuist handelen, over 
een goede handeling of over een slechte handeling. Oneness spreekt alleen 
maar over perfect handelen. 
  
Als je naar binnen gaat en je ziet jezelf van daar uit, je ziet wat er gebeurt, 
dan zul je reageren. Dat reageren zou puur geweld kunnen betekenen. Je zou 
een mens een opduvel kunnen verkopen. Je zou iemand kunnen uitschelden 
of je kunt gewoon accepteren wat er op je afkomt 
 
Er is geen enkele manier waarop je je gedrag kunt voorspellen. Voorspelbaar 
gedrag komt vanuit de geest en daar hebben we het niet over. We zijn hier 
niet om geweldloosheid prediken, of dit soort gedrag of dat soort gedrag aan 
te bevelen. 
  
Waar we het over hebben is: perfect gedrag dat er niet toe zal leiden dat je je 
er zorgen over hoeft te maken of dat het je pijn zal bezorgen, en normaal zal 
een dergelijk gedrag niet eens pijn bij de ander veroorzaken. Maar dat is van 
ondergeschikt belang. 
 
Waar we het over hebben is: dat je naar binnen moet gaan. Het reageren 
moet daar vandaan komen. We noemen dit niet een reactie. 
  
Hoe het zal zijn is onvoorspelbaar. Daarom geef ik vaak het voorbeeld dat je 
een slang ziet die een kikker verslindt. Misschien zul je soms je de slang zijn 
gang laten gaan, en de kikker laten verslinden. 
  
Misschien zul op een andere dag de kikker redden en hem uit de bek van de 
slang rukken, waardoor de slang zou kunnen sterven. 
  
Of een andere dag zul je misschien gewoon doorlopen zonder erover na te 
denken. Hoe je zult reageren is onvoorspelbaar. 
 
Als je continu in contact met jezelf staat, of als je een Ontwaakt iemand bent, 
dan is je reageren onvoorspelbaar. Maar op welke manier je ook reageert, het 
is perfect wat je doet. 
  
Je hoeft niet terug te keren naar het voorval om erover na te denken. 
 
Ik ken een voorbeeld van mensen die in hoge staat van bewustzijn verkeren, 
en die mensen uit het publiek naar zich toe hebben gehaald om hen in het 
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openbaar een paar klappen te geven. Toen er een serieus gesprek gaande 
was, waren enkele jongeren aan het klieren en aan het giechelen. 
  
De betrokken persoon vroeg hen op het podium te komen, en voor een 
enorme menigte gaf hij hen een paar klinkende klappen. 
 
De twee betrokken jongeren veranderden van gedrag en waren niet boos. Het 
publiek had ook waardering voor de klappen en de jongeren zelf waren erg 
blij dat iemand ze op het podium had geroepen en een pak slaag had 
gegeven. 
  
Dat was een voorbeeld van reageren vanuit een staat van Hoger Bewustzijn. 
Niemand in hun ogen zou die jongeren hebben kunnen vragen om op het 
podium te komen om ze een klap te geven, omdat dat een groot probleem 
zou hebben veroorzaakt. 
  
Maar de persoon was in zo’n staat van bewustzijn, dat hij voelde dat hij ze 
moest roepen en dat doen, en toen gebeurde er wat er gebeurde en er was 
een algemene waardering voor dat feit. 
 
Dit is een voorbeeld van onvoorspelbaar gedrag. Niet eerst denken en dan 
doen. 
  
Dus het hangt er vanaf. Je gaat gewoon naar binnen en ziet wat er gaande is 
en van daaruit komt jouw wijze van reageren. 
 
We zijn hier niet om je te vertellen dat je ofwel moet spreken of dat je moet 
zwijgen. Niets is voorspelbaar. 
  
De aard van geplande dingen, dingen waar je ofwel door in opstand komt en 
vecht, ofwel jezelf onder controle houdt, dat noemen we activiteiten die 
afkomstig zijn vanuit de geest, op het moment dat de geest plannetjes maakt. 
Dat kijken naar argumenten voor en tegen, kijken naar wat goed voor je is of 
niet, dat soort dingen zijn activiteiten van de geest. 
  
We zijn dit niet aan het veroordelen. Wij noemen het gewoonweg: “Activiteit”. 
Dat is alles. Het kan verder problemen voor je teweeg brengen. Het kan 
problemen voor je oplossen. We weten het niet. 
  
Maar reageren kan ook een aantal problemen voor je oproepen. We weten 
het gewoonweg niet. 
  
Maar wat er gebeurt nadat je hebt gereageerd is: dat je helemaal in vrede 
bent met jezelf. 
 
Je hebt geen problemen meer met jezelf. Je kunt gewoon stil gaan zitten of 
gewoon opstaan en de strijd aangaan tegen een persoon. Je weet het niet. 
  
Als we spreken van een perfecte actie, dan noemen we dat “Handelen” of we 
noemen het “Reageren”. Het andere noemen we een reactie of een activiteit. 



Amma beantwoordt vragen: 
 
Vraag: Amma, het is pijnlijk om te zien hoe bepaalde mensen gebruik 
maken van de Beweging voor hun persoonlijk gewin. Ik vrees dat dit onze 
reputatie onder mensen die de beweging zijn toegewijd zal schaden. 
 
AMMA: Het is niet de schuld van de rivier dat iemands uitwerpselen op het water 
drijven. Dit werk behoort niet tot een enkele persoon of een groep van mensen. 
Als je vandaag de dag getuige bent van de geweldige wonderen en de Verlichte 
Staten van bewustzijn die in het leven van grote groepen toegewijde mensen 
optreden, wat moet er dan een kracht en een zelfopoffering zijn volbracht? Denk 
alleen maar eens aan Amma Bhagavan, aan de duizenden enthousiastelingen. 
Hun harde werk en gebeden hebben allemaal de beweging gemaakt tot wat ze 
nu is. Vandaar dat een enkel iemand, die egocentrisch of hebzuchtig is, geen 
schade kan berokkenen. Het fenomeen dat Oneness is heeft een goddelijke 
bestemming. 
 
Vraag: AMMA, ik heb zo’n verlangen dat U me van binnenuit begeleidt. 
 
AMMA: Ik zal je zeker begeleiden, maar hoe kun je me met zoveel gedachten, 
die met zo’n snelheid door je heen razen, horen? Ik zal je ondanks dat nog 
steeds leiden mits je de kracht hebt om je wil opzij te zetten, en mijn woord te 
aanvaarden. 
 
Vraag: Gisteren in de bijeenkomst kreeg ik een prachtige ervaring, maar 
toen begon een persoon naast me plotseling te niezen. Daarna was ik niet 
in staat om die ervaring terug te krijgen. Ik ben nu zo gefrustreerd dat ik 
sindsdien niet meer ben terug gegaan naar de bijeenkomsten. 
 
AMMA: Waarom zoekt je geest zoveel bemoediging? Een geest die bemoediging 
nastreeft is een zwakke geest. Jouw weglopen van de bijeenkomst is slechts een 
teken van een dieper ongemak. Je hebt vast en zeker de neiging om weg te 
lopen voor het leven zelf. 
 
 
 



Bhagavan over het doel van het leven, over de Presence, en over 
de rol van de Dikshagever versus Oneness Meditation. 
 
Vraag 1: Bhagavan, hoe ontdek ik het doel van mijn leven? 
 
Bhagavan: “Verblijf alleen maar in rust. Soms moet het land een tijdje met rust 
worden gelaten voordat je er iets nieuws op kunt laten groeien. Op die manier 
wordt het land gevoed. Op die manier moet ook jij in rust verkeren, met 
rustige activiteit, niet met onverschilligheid of met slaap. Blijf gewoon bij het 
feit dat je het niet weet.. Je moet je er intens van bewust zijn, dan zal het 
komen. Dan breng je het tot leven, en als je het dan volgt, dan zul je nooit 
falen, je kunt nooit mislukken. Dit is hoe je je doel in het leven zult ontdekken”. 
 
VRAAG 2: Ik wil een vraag stellen over de Presence (de Goddelijke 
aanwezige).  Ik heb niet zulke sterke ervaringen met de Presence. 
Slechts één keer stroomden bij mij de tranen over de wangen, en ervoer 
ik vrede tijdens een meditatie op de Presence. Ik heb God gevraagd mij 
sterke ervaringen van de Presence te geven, maar ik heb ze niet 
ontvangen. Hoe kan ik de Presence dieper ervaren? Waarom is het zo 
belangrijk om de Presence te ervaren en te leven in de Presence? Wat is 
het verschil tussen het Ontwaken en in de aanwezigheid van de 
Presence te leven? 
 
Bhagavan: Ontwaken en het leven in de Presence zijn totaal andere dingen. 
Dit kan niet verstandelijk worden begrepen. Je moet het antwoord in jezelf 
ontdekken. Leven in de Presence leidt tot Godrealisatie. Ontwaken op zich zal 
niet leiden tot Godrealisatie. Leven in de Presence leidt tot Godrealisatie. 
 
VRAAG 3: Wat is de rol van de Dikshagever nu de meer krachtige 
Oneness Meditaties beschikbaar zijn? 
 
Bhagavan: Regelmatig Diksha ontvangen is vooral effectief in het omgaan 
met de problemen van de wereld, waaronder het genezen van ziektes. 
Oneness meditatie is voor Ontwaken en om psychische problemen op te 
lossen. 
 
______________________________________________________________ 
 
Question 1: Bhagavan, how can I discover the purpose of my life? 
 
Sri Bhagavan: "Just stay quiet. Sometimes the land must be untouched for a 
while before you begin to grow something new. So it becomes nourished. 
Likewise, you must be quiet, quiet activity, not indifferent or asleep. Just stay 
with the fact that you do not know. You must be intensely aware of it, then it 
comes. You bring it to light, and if you follow this, you will never, can never 
fail. So this is how you will discover your purpose in life." 
 
QUESTION 2: I want to ask questions about the presence. I haven't 
experienced the presence so strongly. Only once I shed tears and 
experienced peace when meditating on the presence. I ask my divine to 



give me strong experiences of the presence but I couldn't have. How can 
I experience the presence more deeply? Why is it so important to 
experience the presence and live in the presence? What is the difference 
between the awakening and being in the presence? 
 
SRI BHAGAVAN: Being awakened and living in the presence is totally 
different. This cannot be intellectually understood. You must discover the 
answer by yourself. Living in the presence leads to god realization. 
Awakening by itself will not lead to god realization. Living in the presence 
leads to god realization. 
 
QUESTION 3: What is the role of the blessing giver now that the more 
powerful Oneness Meditations are available? 
 
SRI BHAGAVAN: Regular deeksha is especially effective in dealing with 
problems of the world including healing. Oneness meditation is for awakening 
and to solve psychological problems. 
 



Interview met Sri Amma door Arjuna Ardagh. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kQIEnHglBKw 
 
Arjuna: Amma, dank U wel dat U bereid bent dit interview aan ons toe te 
staan. Ik weet dat dit erg ongebruikelijk is. Ik ben U er zeer dankbaar 
voor. Amma U gaf een darshan aan 10.000 mensen die Uw darshan 
bijwoonden en naar U keken, Toen U vanuit uw stoel naar hen keek, toen 
zag U al deze mensen. Wat zag U toen, en wat voelde U? 
 
Amma: Als ik naar hen kijk, dan heb ik het gevoel dat ze mijn kinderen zijn. Ik 
ervaar hun lijden, hun problemen en hun pleziertjes. Ik wens hen alle goeds 
toe en geef hen mijn zegen voor de vervulling van hun wensen. 
 
Arjuna: Amma, we horen, ik hoor, berichten over vele wonderen die om 
U heen gebeuren: mensen worden genezen van ziekten, mensen waarbij 
geld in hun leven gaat stromen dat er eerst niet was, en relaties die 
verbeteren. Wanneer deze wonderen gebeuren bent U zich dan van ieder 
wonder bewust? Of gebeuren ze spontaan? 
 
Amma: Ja, ik weet alles wat er gebeurt. Zeer zelden gebeuren er een paar 
wonderen zonder mijn voorkennis. Ik neem sanskalpa (een intentie in 
gedachten houden) voor het grootste deel van de wonderen die gebeuren, 
hoewel sommige wonderen natuurlijk en automatisch gebeuren, Ik weet alles. 
 
Arjuna: Amma, de Goddelijke kracht uit zich anders bij U dan bij 
Bhagavan. Wat is dat verschil? 
 
Amma: Amma en Bhagavan zijn één. Zij zijn het Moeder en Vader aspect van 
het Goddelijke. Bhagavan geeft de mensen genade zoals de Vader dat doet, 
Amma, als de Moeder, vervult hun verlangens, behoeften en helpt bij 
gezondheidsproblemen, in feite helpt ze bij alles. Bhagavan verdiept zich de 
hele tijd met de spirituele groei van mensen en leidt mensen naar Mukthi 
(naar Ontwaken, naar Verlichting). Bhagavan is daarop gericht terwijl Amma 
zich verdiept in het vervullen van verlangens van mensen. 
 
Arjuna: Amma, U heeft een zoon, Krishna, ik heb hem in Los Angeles 
ontmoet en U heeft ook een schoondochter en een kleinkind. Ik heb ze 
allemaal ontmoet in Amerika. Amma, als moeder en als grootmoeder: 
wat is uw visie ten aanzien van de jeugd van deze planeet? 
 
Amma: Mijn boodschap aan de jeugd is: dat hun hart tot bloei moet komen. Ik 
wil ze duidelijk maken dat ze hun beslissingen niet vanuit hun hoofd moeten 
maken, maar meer vanuit hun hart. 
 
Arjuna: Amma, vandaag de dag komen overal in de wereld vrouwen 
tevoorschijn als leiders, en ze krijgen een bepaalde vorm van respect, 
en er wordt naar hen geluisterd als nooit tevoren. Vrouwen zijn in 
opkomst als politiek leider, als religieus leider, op allerlei manieren. Wat 
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is Uw boodschap voor vrouwen? Er zijn meer dan 3 miljard vrouwen in 
deze wereld. Wat is Uw boodschap voor deze 3 miljard vrouwen? 
 
Amma: Vrouwen moeten in deze wereld worden opgeleid in hun kindertijd. 
Zelfs als studenten moeten vrouwen worden geïnformeerd over conceptie, 
over de opvoeding van het kind in de baarmoeder, over de geboorte van het 
kind en ook over de opvoeding van het kind. Het is belangrijk dat ze dit alles 
leren. Om die reden moet ook hun hart tot bloei komen. Ze moeten veel leren 
door persoonlijke ervaring. Als zij dit leren, dan zal dit een bijdrage leveren 
aan de wereld om buitengewone mensen op deze aarde te krijgen. Dan wordt 
het mogelijk om een nieuwe maatschappijvorm te scheppen. Dat is: hoe 
vrouwen zich moeten voorbereiden op hun rol. 
 
Arjuna: Amma, U staat bekend als de Goddelijke Moeder. Wat is de 
Goddelijke Moeder? 
 
Amma: In God zijn twee aspecten aanwezig, het Mannelijke en het 
Moederlijke of Vrouwelijke aspect. Ik ben het Goddelijke Vrouwelijke, ben ik 
die Moeder. Ik ben de Goddelijke Moeder. Bhagavan verdiept zich in het 
transformeren en het geven van Verlichting aan de mensheid en ik verdiep 
me in het helpen van de mensen in wereldse zaken, in het vervullen van hun 
verlangens, in het oplossen van hun problemen. Dat is waar ik me in verdiep. 
 
Arjuna: Amma, wat is echte liefde? Wat is echte ware liefde? 
 
Amma: Als ik de wens heb dat de ander er alleen voor mij is, dat hij of zij niet 
mag praten of kan opschieten met iemand anders, en ik de ander dwing om 
van mij te houden, dat is geen ware liefde. Wanneer we van iemand houden 
omdat we een aantal kwaliteiten in hem of haar ontdekken die we niet in 
onszelf aantreffen, dan is dat ook geen liefde. Maar als het hart in bloei staat, 
ongeacht wie de andere persoon is, ongeacht wat voor soort persoon de 
ander is, dan zullen we blijven liefhebben. Dat is ware liefde. Dat is alleen 
mogelijk nadat je een ervaring ervan hebt gehad. 
 
Arjuna: Amma, we wonen in Amerika. Mijn vrouw en ik zijn vrienden. We 
bezoeken ook Europa. Hoe kunnen we liefde en mededogen 
ontwikkelen, zodat we mensen behandelen met het respect dat ze 
verdienen? 
 
Amma: Dat is een hele moeilijke vraag. De hele mensheid is één wezen. Alle 
mensen zijn in feite één persoon. Je moet niet denken dat: “Wat er in mij 
gaande is, is iets anders en iets unieks ten opzicht van anderen, mijn 
gedachten zijn verschillend van de rest”. Het is het lijden van de mensheid dat 
door ons heen stroomt. Je moet een innerlijke spirituele ervaring hebben 
gehad om dit lijden helemaal te kennen en te voelen. Dat gebeurt wanneer de 
toestand van Liefde in jou geboren wordt. Je kunt dit alleen kennen door een 
ervaring. Er is geen andere manier voor. Daarom zit er geen verschil in wat er 
in de ander gaande is en wat er gebeurt in jou. Al het lijden is één. We zijn 
allemaal één. Alleen wanneer je deze ervaring hebt, dan is de toestand van 
compassie mogelijk. 



Interview with Sri Amma 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kQIEnHglBKw 
 
Arjuna: Amma, thank you so much for you (are) willing as/us to have 
this interview. I know it`s a very unusual thing. I am very grateful to you. 
Amma, you said in darshan with 10.000 people receiving your darshan, 
looking at you, when you look from your chair you see all of these 
people. What do you see and what do you feel? 
 
Amma: When I look at them I feel they are my children. I experience their 
suffering, their problems and their pleasures. I wish good for them and keep 
blessing them for the fulfillment of their desires. 
 
Arjuna: Amma, we hear – I hear reports of many miracles which happen 
around you: people become healed of diseases, people have money 
flowing in their life that was not there before, relationships get better. 
When these miracles happen are you consciously aware of each one? 
Or does it happen spontaneously? 
 
Amma:Yes, I know all that is happening. Very rarely a few miracles happen 
without my knowledge. I take sanskalpa (hold an intention) for most of the 
miracles that happen, though some miracles happen naturally and 
automatically, I know everything. 
 
Arjuna: Amma, the Divine force expresses itself differently through you 
and it does through Bhagavan. What is that difference? 
 
Amma: Amma and Bhagavan are one. They are the mother and the father 
aspect of the Divine. Bhagavan gives people grace as the father, Amma as 
the mother fulfills their desires, needs, health problems, in fact everything. 
Bhagavan all the time is concerned about the spiritual growth of people and 
leading people towards Mukthi (Oneness). Bhagavan is focused on that while 
Amma is immersed in fulfilling people`s desires. 
 
Arjuna: Amma, you have a son, Krishna, I have met him in Los Angeles 
and you have also a daughter in law and a grandchild. I met all of them 
in America. Amma, as a mother and a grandmother what is your vision 
for the youth of this planet? 
 
Amma: My message for the youth is that their hearts must flower. I want to tell 
them that they should not make their decisions from their heads, but rather 
make them from their hearts. 
 
Arjuna: Amma, all over the world women today are emerging as leaders 
and they are getting a level of respect and listening which has not 
happened before. Women are emerging as political leaders religious 
leaders in all kinds of ways. What is your message to women? There are 
more than 3 billion women in the world. What is your message to these 3 
billion women? 
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Amma: Women of the world must become educated in their childhood. Even 
as students women must become knowledgeable about conception, bringing 
up the child in the womb, delivering the child and also about child upbringing. 
It is important they learn all this. For this, their hearts too have to flower. They 
have to learn a lot through personal experience. If they learn this, the world 
would be contributing superior human beings to the world. It is then possible 
to create a new form of society. That is how women have to prepare 
themselves for their role. 
 
Arjuna: Amma, you are known as the Divine mother. What is the Divine 
mother? 
 
Amma: In God there are two aspects, the masculine and the motherly or 
feminine aspect. I am the Divine Feminine, I am that Mother. I am the Divine 
Mother. Bhagavan is immersed in transforming and giving enlightenment to 
humankind and I am immersed in helping them in worldly matters, fulfilling 
their desires, solving their problems. That is what I am immersed in. 
 
Arjuna: Amma, what is real love? What is real pure love? 
 
Amma: If I desire that the other must belong to me alone, must not talk or 
relate to anybody else, and I force the other into loving me, that is not pure 
love. If we love someone because we find some qualities in them we don`t 
find in ourselves, that too is not love. But if the heart were to flower, no matter 
who the other person is, no matter what kind of person the other is, we will 
continue to love. That is true love. That is possible only after you have 
had an experience. 
 
Arjuna: Amma, we live in America. My wife and I are friends. We visit 
also Europe. How can we cultivate love and compassion so that we treat 
human beings with the respect they deserve? 
 
Amma: That is a very difficult question. All humankind is one being. All 
humans are actually one person. You should not think that “what is going on 
in me is something different and unique from others.“ That, “my thoughts are 
different from the rest.” It is humanity´s suffering that is flowing through us. 
You need an inner spiritual experience to know and feel this suffering 
completely. That is when the state of love would take birth in you. You can 
know this only through an experience. There is no other way. Therefore, what 
is going on in the other and what is going on in you is not different. All 
suffering is one. We are all one. Only when you have this experience, is the 
state of compassion possible. 
 
Transcript done by Antje Schilling 



Bhagavan’s Skype bijeenkomst met China op 11 november 2013 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yrNyz3XF9jk&feature=em-unknown 
 
Dankbaarheid gaat uit naar Oneness China voor de video, en naar Kris 
Harikian voor de transcriptie. 
.  
Vraag 1: Bhagavan, zal een Ontwaakt mens vrij zijn van de cyclus van 
geboorte en dood? Indien een Ontwaakt mens wederom geboren zou 
worden, zal dan de ervaring van Ontwaken bij hem of haar zijn. Zal de 
neurologische verandering weer plaats vinden in het volgende leven? 
Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: De Ontwaakte mens is vrij van de cyclus van geboorte en dood. 
Echter. Als hij dit wenst kan hij opnieuw geboren worden, en in zijn nieuwe 
geboorte zal hij volledig Ontwaakt zijn. 
 
Vraag 2: Namaste lieve Bhagavan. Er wordt gezegd dat op 21 december 
2012 er een piek in de verandering op aarde zal plaats vinden. Kunt U 
ons vertellen wat er zal gebeuren tijdens deze dag, en wat betekent dit 
voor alle deelnemers aan de cursus van de Oneness Universiteit. Wat 
moeten we doen om de tijd van de Gouden Eeuw binnen de planetaire 
evolutie te verwelkomen? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: 21 december zal een gewone dag zijn. Maar mensen, vooral de 
mensen die met Oneness verbonden zijn, zullen een verandering van 
bewustzijn ondergaan. 
 
Vraag 3: Lieve Sri Bhagavan, ik heb een goede relatie met mijn vader, ik 
heb heel veel respect voor hem, maar na veertig jaren van inspanning, 
ben ik niet rijk. Is dat geldprobleem alleen maar een gevolg van de tijd? 
 
Bhagavan:Jouw probleem heb je meegekregen met je geboorte. We zullen 
het voor je veranderen en je zult welvarend worden. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, kunt U alstublieft uitleggen wat het verschil is 
tussen Ontwaakt zijn en de toestand van Verlichting? Dank U wel, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Er zijn niveaus van Ontwaken. Tot niveau 69 noemen we je 
Ontwaakt. Vanaf niveau 70 en hoger, noemen we je Verlicht. Wanneer je 
Ontwaakt, ben je losgekoppeld van de geest, maar er gaan nog steeds 
gedachten door je hoofd. Als je Verlicht bent, zijn gedachten bijna de hele tijd 
verdwenen. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, wat zal er na 2012 gebeuren met het onderwijs 
op de lagere en de middelbare school? 
 
Bhagavan: Alles zal veranderen na 2012. 
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Vraag 6: Lieve Bhagavan, ik voel me altijd angstig en ongedurig 
wanneer ik weer in de stad terug ben. Dan kan Ik er niets aan doen dat ik 
teveel eet, en erger ik me zo dat het moeilijk is om te mediteren. Het 
gedrag van de mensen zoals roken, het eten van vlees, en dat soort 
dingen frustreren me, en ik weet niet hoe ik dat moet opvangen. Ik voel 
dat ik het niet verdien om te Ontwaken. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ook jij zult Ontwaken. 
 
Vraag 7: Lieve Vader Bhagavan, ik ben dankbaar voor de lessen van 
Oneness, en ik zie het belang in van een goede relatie met mijn ouders. 
Ik woonde verschillende malen Cursussen voor Ontwaken en ook 
Oneness Meditaties bij. Soms ook andere cursussen. Ik woon de 
wekelijkse webcasts bij, maar desondanks ontdek ik de waarheid in 
mezelf dat ik geen liefde jegens mijn ouders voel. In plaats daarvan voel 
ik woede en haat omdat ze me controleren, en ik voel angst. Hoe kan ik 
de relatie met mijn ouders genezen? Help me alstublieft Bhagavan. Dank 
U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Je kent de waarheid over jezelf. Blijf gewoon bij deze waarheid. Al 
het andere gebeurt automatisch, en je zult binnenkort Ontwaken. 
 
Vraag 8: Lieve Bhagavan, de schoonheid van het leven en van relaties 
is: “Anderen ervaren”, maar ik weet niet hoe ik anderen moet ervaren. Ik 
wil anderen helpen. Kunt U me een advies geven? Dank U wel 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Zodra je Ontwaakt zal alles waar je om vraagt automatisch 
gebeuren. 
 
Vraag 9: Bhagavan, alstublieft, mag ik U een vraag stellen? Toen ik op 
een keer Diksha ontving, voelde ik een lichte schok door mijn lichaam 
gaan. Deze schok werd niet gecontroleerd door mijn ik. Ik kan nog 
steeds niet helemaal geloven dat er een persoonlijke Godheid in mij 
aanwezig is. Is mijn ego te sterk? Hoe kan ik ervoor zorgen dat er een 
Antaryaman in mij aanwezig is? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Zodra je Ontwaakt, zal de ontdekking van het Goddelijke in jezelf 
automatisch gebeuren. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, door uw visie en Uw harde werken ligt 
planetair ontwaken vlak om de hoek. Wat moeten we doen in de 
komende tijd van Ontwaken Bhagavan? 
 
Bhagavan: In de komende tijd zullen wij op zoek gaan naar Godrealisatie. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, ik heb vaak het gevoel dat het leven zo 
zinloos en doelloos is. Ik zit klem tussen lief hebben en bemind te 
worden. Ik haat mijn zwakte, maar ik voel me machteloos om dit te 



veranderen. Ik wil graag weten hoe ik mijn hart weer terug kan krijgen en 
hoe ik liefde kan ervaren? 
 
Bhagavan: Ontwaken is het antwoord. Zodra je Ontwaakt bent, zul je 
onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke vreugde ontdekken. 
 
Vraag 12: Lieve Bhagavan, Wilt U alstublieft uitleggen wat de volgende 
wekelijkse webcast les betekent: “De Ontwaakte mens is van nature 
deugdzaam. De niet-Ontwaakte mens beoefent deugdzaamheid. Dank U 
wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: De Ontwaakte mens is van nature vriendelijk, meelevend, 
liefdevol, en eerlijk. Al deze goede eigenschappen zijn heel natuurlijk voor de 
Ontwaakte mens. De niet-Ontwaakte mens, aan de andere kant, moet deze 
eigenschappen ontwikkelen, omdat ze niet in hem of haar aanwezig zijn. 
Natuurlijke deugdzaamheid en ontwikkelde deugdzaamheid zijn heel, heel 
verschillend. 
 
Vraag 13: Lieve Bhagavan, Ontwaken gebeurt nu elke dag en breidt zich 
snel uit. Wanneer mensen die een slechte relatie met hun echtgenoot of 
echtgenote hebben Ontwaken, en hun partner weet niet wat Ontwaken 
is, moeten ze dan moeite doen om hun huwelijk te redden? Dank U wel, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als iemand in een familie Ontwaakt, dan Ontwaken beetje bij 
beetje de anderen ook. 
 
Vraag 14: Lieve Bhagavan, wat is het verschil tussen de toestand van 
“Leven in de Presence” (de Goddelijke Aanwezige) en volledig 
Ontwaken? Dank U zeer Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wanneer je Ontwaakt, dan voel je dat je leeg bent, en vervolgens 
na verloop van tijd wordt je overspoeld door de Presence. Je voel je compleet 
vol. Dat is het verschil. 
 
Vraag 15: Lieve Bhagavan: Ik heb gehoord dat het gemakkelijk is om 
tegen het einde van dit jaar te Ontwaken. Betekent dit dat de neiging om 
te Ontwaken na deze speciale tijd minder wordt voor die mensen die niet 
deel kunnen nemen aan de Oneness cursus van december 2012? Wat 
moeten ze doen na 21 december? Kunt U ons alstublieft wat vertellen 
over het planetaire Ontwaken in het komende jaar? Dank U wel, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: De Genade zal doorgaan totdat iedereen Ontwaakt is. 
 
Vraag 16: Lieve Bhagavan, hoe kan Oneness toch aan Ontwaakte 
mensen vertellen op welk niveau van Ontwaken ze verkeren? Dank U 
wel dat U antwoord geeft op mijn nieuwsgierige vraag Bhagavan. 
 



Bhagavan: De Oneness Beings (mensen in een diepe staat van Verlichting) 
gaan diep in hun bewustzijn waar zij AmmaBhagavan ontmoeten. 
AmmaBhagavan geven hun de antwoorden 
 
Vraag 17: Lieve Bhagavan, het wordt steeds duidelijker dat het Gouden 
Tijdperk er aan komt. Ontwaakt dan ieder mens? Hoe ziet de menselijke 
samenleving er uit in het Gouden Tijdperk, en wat is de rol van kinderen 
tijdens de overgang naar het Gouden Tijdperk, hoe kunnen we hen 
ondersteunen bij hun missie, als dat al mogelijk is? Geef ons alstublieft 
advies Bhagavan. 
 
Bhagavan: Hoe het Gouden Tijdperk eruit zal zien kan pas worden begrepen 
en worden waargenomen nadat je Ontwaakt bent. 
 
Vraag 18: Lieve Vader Bhagavan, het gevoel wordt al maar sterker en 
sterker dat Amma en U altijd bij me zijn. Ik houd zoveel van U. Ik houd 
ook steeds meer van mijn ouders. Ze zijn erg oud en hebben angst voor 
de dood. Als ik Ontwaak, helpt dat dan automatisch om de angst van 
mijn ouders te laten verdwijnen Bhagavan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wanneer je Ontwaakt, dan zullen je ouders automatisch hun angst 
voor de dood verliezen . 
 
Dank U wel Bhagavan. Dit is de laatste vraag Bhagavan. 
 
Vraag 19: Mijn Lieve Vader Bhagavan, als er meer en meer Chinezen 
Ontwaken, wat zal er dan gebeuren met China? We hebben gehoord dat 
in China spoedig de Hemel op Aarde zal nederdalen, is dat waar 
Bhagavan? 
 
Bhagavan: Naarmate er meer en meer mensen in China Ontwaken, zou 
China het eerste land kunnen zijn dat het Gouden Tijdperk binnentreedt. 
 
Dank U wel Bhagavan. We willen nu mediteren in het bijzijn van 
AmmaBhagavan. 
 
Bhagavan: Wij zullen gedurende drie minuten mediteren. 
______________________________________________________________
. 
November 11, 2012 Bhagavan Darshan with China. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yrNyz3XF9jk&feature=em-unknown 
 
Gratitude to Oneness China for video and Kris Harikian for this transcript. 
 
Q1: Bhagavan, will the awakened one be free from the cycle of birth and 
death? If the awakened being would be born again, should the 
experience of the awakened be with him or her, will the neurological 
shift happen again in the next life? Thank you, Bhagavan. 
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Sri Bhagavan: The awakened one is free from the cycle of birth and death. 
However, if he so chooses, he can take a rebirth, and in his new birth he will 
be fully awakened. 
 
Q2: Namaste Dear Bhagavan. It's said that on December 21st, 2012, it 
will be the peak shift of the earth. Could you please tell us what will 
happen in those days; and for all the participants of the course of 
Oneness University, what should we do to welcome the time of Golden 
Age of planetary evolution? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: 21st December will be another ordinary day. But people, 
especially those with Oneness connections, will undergo a shift in 
consciousness. 
 
Q3: Dear Sri Bhagavan, I have a good relationship with my father; I 
respect him very much, but after forty years of effort, I'm not rich. Is that 
money (only?) problem of the time? 
 
Sri Bhagavan: Your problem is with your birth. We will change it for you and 
you will become prosperous. 
 
Q4: Dear Bhagavan, could you please explain what is the difference 
between awakened and enlightenment? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: There are levels of awakening, and up to level 69 we call you 
awakened. Level 70 and above, we call you enlightened. When you are 
awakened, you are declutched from your mind but still thoughts flow through 
your mind. When you're enlightened, thoughts almost stop all the time. 
 
Q5: Great Sri Bhagavan, what will happen with the education model of 
primary school and secondary school after 2012, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Everything will change after 2012. 
 
Q6: Dear Bhagavan, I have always felt anxious and fickle when I'm back 
to city. Then I could not help eating too much, and I was hurt; hard to 
meditate. People's behaviours like smoking, eating meat, these things 
frustrated me, and I don't know how to face them. I feel I do not deserve 
to be awakened. Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: You, too, will be awakened. 
 
Q7: Dear Father Bhagavan, I'm grateful of Oneness teachings and 
understanding importance of relationship with parents. I attended 
awakening course and Oneness Meditation for a couple of times, other 
courses and attending weekly webcasts; yet I discover the truth inside 
of me is that I have no love towards my parents but anger and hatred of 
being controlled as well as fear. How can I heal the relationship with my 
parents? Please help me, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. 
 



Sri Bhagavan: You know the truth about yourself. Please just stand in the 
truth. All else will happen automatically, and you will soon be awakened. 
 
Q8: Dear Bhagavan, the beauty of life and relationship is to experience 
others, but I don't know how to experience others. I want to help others. 
Could you please give me some advice? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Once you're awakened, all that you have asked for would 
happen automatically. 
 
Q9: Sri Bhagavan, please, may I ask you a question? Once when I was 
receiving Deeksha, I felt a slight shake on my body that seems was not 
controlled by my ego, but I still cannot fully believe in a personal Divine 
inside of me. Is ego too strong? How can I make sure that there is 
Antaryaman inside of me? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Once you're awakened, the discovery of the Divine happens 
automatically. 
 
Q10: Dear, Sri Bhagavan, with your vision and hard work, the planetary 
awakening is just around the corner. What should we do in the coming 
awakening age, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: The coming awakened age we shall seek for Godrealization. 
 
Q11: Dear Sri Bhagavan, I often feel life is meaningless and 
purposeless; I'm stuck in love and being loved; I hate my weakness but 
feel helpless to change. I want to know how I can get my heart back and 
experience love? 
 
Sri Bhagavan: Awakening is the answer. Once you are awakened, you will 
discover unconditional love and unconditional joy. 
 
Q12: Dear Bhagavan, would you please explain about the weekly 
teaching: the awakened one is virtuous by nature. The unawakened one 
practices virtue. Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: The awakened one is naturally kind, compassionate, loving, 
honest; all these good qualities are very natural for the awakened one. The 
unawakened one, on the other hand, has to cultivate these qualities because 
they are not there. Natural virtue and cultivated virtue are very, very different. 
 
Q13: Sri Bhagavan, awakening is happening every day and very fast 
now, but those people who have bad spouse relationship, if one of the 
partner was awakened, the other has no idea about awakening, do they 
need make some practice effort to save their marriage? Thank you, 
Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: If one member of a family gets awakened, slowly the other too, 
gets awakened. 



 
Q14: Sri Bhagavan, what is the difference between the state of living in 
the Presence and fully awakened? Thank you very much, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: When you are awakened, you feel you're empty, and then once 
you are filled with the Presence, you feel completely full. That is the 
difference. 
 
Q 15: Dear Bhagavan: I heard that it's easy to be awakened by end of 
this year.Does it mean the tendency of awakening would be slowed 
down after this special time for those people who cannot take part in the 
Oneness course in Dec 2012; how they should practice to pass through 
the 21st December? Could you please tell us some message about that 
planetary awakening in the coming year? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: The Grace will continue until everybody is awakened. 
 
Q16: Dear Bhagavan, how does Oneness tell the Awakened Beings 
awakened levels? Thank you for my answer my curious question, 
Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: The Oneness Beings go deep into the Consciousness where 
they meet AmmaBhagavan. AmmaBhagavan give them the answers. 
 
Q17: Beloved Bhagavan, it is becoming evident that Golden Age is 
coming. Is every human to be awakened? What is the human society to 
be like in the Golden Age, and what is the role of children in that 
transition of the Golden Age, how can we support them in their mission, 
if any? Please advise, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: What the Golden Age would be like could be understood and 
perceived only after you are awakened. 
 
Q18: Beloved Father Bhagavan, the feeling is stronger and stronger that  
Amma and you are always with me. I love you so much. I'm loving my 
parents more and more too. They are very old and suffering from the 
fear of death. When I'm awakened, does it automatically help to remove 
their fear, Bhagavan? Thank you, Bhagavan.  
 
Sri Bhagavan: When you awaken, your parents automatically lose fear of 
death. 
 
[Thank you, Bhagavan. This is the last question, Bhagavan.] 
 
Q19: My Dear Father Bhagavan, as more and more Chinese people 
awaken, what will happen in China? We have heard China will soon 
become the heaven on earth, is that true, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: As more and more people awaken in China, China could be 
the first one to enter the Golden Age. 



 
[Thank you, Bhagavan. We want to mediate in front of AmmaBhagavan.] 
 
Sri Bhagavan: We will mediate for three minutes. 



Bhagavan over de toekomst, over God, en over de natuur. 
 
VRAAG: Lieve Bhagavan erg bedankt voor alle wonderen in mijn leven. 
Als er geen absolute God is, dan bestaan er misschien geen absolute 
wetenschappelijk of spirituele wetten die het leven besturen. Dan 
bestaat er geen absolute waarheid om het zo maar eens uit te drukken. 
Als dat zo is Bhagavan, kunt U dan wat zeggen over de mogelijkheden 
die het leven op aarde heeft in de toekomst? 
 
Bhagavan: Het Universum, en alles wat er in het Universum is, is een proces 
Niets in of buiten het Universum is absoluut. Het proces zal zich steeds 
wijzigen. Hoe het in de toekomst zal zijn, daar hebben we geen enkel idee 
over. We moeten gewoon met het proces mee leven. Als je eenmaal 
Ontwaakt, dan zul je weten dat alles een proces is. Je hand zal een proces 
blijken te zijn, je gedachten zullen een proces blijken te zijn, alles is een 
proces. Dus we kunnen geen uitspraak doen over het proces. 
 
Bhagavan over God 
 
Bhagavan: Over God kan op drie manieren worden gesproken, namelijk over 
de Ongemanifesteerde God, over de Manifeste God, en over de “Mens 
geworden God”. De Ongemanifesteerde God is onkenbaar. Per definitie kan 
de Ongemanifesteerde God niet worden gezien, worden gevoeld of worden 
gehoord. Het Ongemanifesteerde Goddelijke is zonder eigenschappen, en 
kan daarom niet worden gekend . 
 
Bedenk dat het niet de Onbekende God is, maar de Onkenbare God. Wat 
vandaag onbekend is, kan morgen gekend worden. Er is voor de mens geen 
enkele manier om de Werkelijkheid van God te begrijpen. Deze Werkelijkheid 
zal voor eeuwig onkenbaar zijn. 
 
Voor zover jij daarbij betrokken bent, is het Ongemanifesteerde is zo goed als 
niet bestaand. God komt heel erg overeen met ongemanifesteerde 
elektriciteit. Elektriciteit wordt pas ervaren wanneer ze zich manifesteert als 
licht, als geluid of als een bepaalde gewaarwording 
 
Gods manifeste vorm is datgene wat ervaren kan worden. De manifeste God 
is het Hogere Heilige Zelf of wel de Presence (de Goddelijke Aanwezige) die 
je ervaart in je hart. Deze God kan zich ook manifesteren in een uiterlijke 
vorm, of als een stem van binnen. God manifesteert zich ook als liefde, als 
bewustzijn, als mededogen, als kracht, en als verscheidene andere heilige 
kenmerken. 
 
De Ongemanifesteerde God manifesteert zich soms ook als een uiterlijke 
vorm. Wanneer de Onkenbare Werkelijkheid zich begrenst in een lichaam, 
dan wordt dat een Avatar genoemd. Een Avatar is een wezen dat wordt 
geboren met als doel de mensheid te helpen in de volgende fase van haar 
evolutie.  
 
Bhagavan over de relatie van de mens met de natuur. 



 
Bhagavan: In het verleden, leefden de mens en de natuur met elkaar samen 
in grote harmonie. In die tijd was het overleven van de mensheid afhankelijk 
van zijn verbondenheid met de natuur. Mensen waren op een heel 
persoonlijke manier verbonden met de natuur, want de natuur was een 
wezenlijk onderdeel van hun bestaan. 
 
Vandaag de dag ervaren mensen een grote scheiding ten opzichte van de 
natuur, wat ons weghoudt van wat we in diepste wezen zijn. Als deze 
toestand aanhoudt dan loopt dat uit op de ondergang van de mensheid. Deze 
toestand vraagt om onmiddellijke en verregaande maatregelen. 
 
Wanneer je wakker wordt voor deze waarheid, dan begint je op een 
natuurlijke wijze gevoelig te worden, en je begint “Eenheid” te ervaren met de 
natuur. Wanneer jij de natuur ondersteunt, dan ondersteunt de natuur jou. 
 
Wat er gebeurt er de dieren in de zee dat gebeurt er met ons, met mannen en 
vrouwen. 
 
Wat er gebeurt met de bossen, dat gebeurt er met ons in ons lichaam, 
aangezien onze lichamen, net zoals de bomen, van dezelfde aarde zijn 
gemaakt. 
 
Zijn onze lichamen niet bewegende kleivormen, begiftigd met intelligentie? 
 
Een gewetensvolle inspanning om de aarde te helen, zal zich gaan uitdrukken 
als de uiteindelijke genezing van ons eigen lichaam. 
 
Zoals een jonge boom die je plant gaat groeien, zo zal ook jij groeien in al je 
aspecten. 
______________________________________________________________ 
 
QUESTION: "Dear Bhagavan thank you so much for all the miracles in 
my life. If there is no absolute God, then perhaps there are no absolute 
laws governing life be it scientific or spiritual law. No absolute truth so 
to speak. If it is so, can you please talk about some of the possibilities of 
life on earth in the future Bhagavan?" 
 
SRI BHAGAVAN: "The Universe and all that is in the Universe is a process. 
Nothing is absolute out there or inside. The process will be changing all the 
time. How it would be in the future, we would have no idea at all. We have to 
just live the process. In fact once you become awakened you'll know 
everything's a process. Your hand appears to be a process, your thoughts 
appear to be a process, everything is a process. So we cannot comment on 
the process." 
 
SRI BHAGAVAN: "God could be spoken in three ways - the Unmanifest, the 
Manifest and the Incarnation. The Unmanifest is the unknowable. By its very 
definition, the Unmanifest cannot be seen, felt or heard. It is attributeless and 
hence cannot be known. 



 
Remember it is not the unknown but the unknowable. What is unknown today 
could be known tomorrow. There is no way for you to understand reality or 
God. It will forever be unknowable. 
 
As far as you are concerned, the Unmanifest is as good as non-existent. God 
is very much like the unmanifest electricity that is experienced only when it 
manifests as light, sound or sensation. 
 
God's manifest form is all that is. The manifest God is the higher sacred self 
or the Presence you experience in your heart. This God could also manifest 
externally as a form or as the voice within. God also manifests as love, 
awareness, compassion, power and several other sacred attributes. 
 
The Unmanifest sometimes also manifests externally as a form. When the 
unknowable reality limits itself into a frame, it is an Avatar. An Avatar is a 
being who is born with a destiny to aid humanity into its next phase of 
evolution." 
 
SRI BHAGAVAN: In the past, humans and nature coexisted in great harmony. 
Those days humanity's survival depended on its connection with nature. 
People connected to nature on a much more personal level because it was 
integral to their very existence.  
 
Today people experience a great disconnect with nature, which is taking us 
away from our very essence. If this condition persists it's going to spell doom 
for humanity. This condition warrants immediate and substantial measures.  
 
 When one awakens to this truth, one naturally becomes sensitive and begins 
to experience oneness with nature. When you support nature, nature supports 
you.  
 
What happens to the animals in the seas happens to us - men and women.  
 
What happens to the forests happens to us in our bodies,  
 
Since our bodies like the trees are made of the same earth.  
 
Are not our bodies moving clay forms endowed with intelligence?  
 
A conscientious effort at healing the earth would manifest as the ultimate 
healing of our own bodies.  
 
As the sapling you planted grows, you too will grow in all aspects. 
 
  
 



Bhagavan over het milieu. 
 
VRAAG: Er zijn zo veel mensen die bewust bezig zijn met het vernietigen 
van de aarde voor hun eigen zelfzuchtige geldbejag. Wat moeten we met 
deze lieden?  
 
Bhagavan: Dit alles zal drastisch veranderen Omdat de mens spoedig zal 
gaan beseffen dat de aarde een levend organisme is, waarvan hij afhankelijk 
is als van zijn moeder. 
 
Niemand zal zelfs maar durven te denken om de aarde schade toe te 
brengen, niet als gevolg van een bepaald soort onderwijs, maar als een 
natuurlijk gebeuren. Dat is wat er gaat gebeuren. We gaan dus naar een heel 
andere aarde, naar een heel andere wereld toe. Ik ben niet aan het 
speculeren. 
 
Ik spreek gewoon rechtstreeks vanuit de visioenen die duizenden mensen de 
afgelopen tien jaar hebben gehad, in feite mensen uit verschillende 
continenten. 
______________________________________________________________ 
 
QUESTION: "There are many people who are consciously destroying the 
earth for their own self-centered pursuits. What about these people?" 
 
SRI BHAGAVAN: "All this would dramatically change. Because man would 
soon realize that earth is a living organism, that he depends on it like his 
mother. 
 
So nobody would even dare think of harming the earth, not as some kind of 
education but as a natural happening. That's what would happen. So we are 
going to see a very different earth, a very different world. I am not speculating. 
 
I'm just speaking directly from the visions thousands of people have had over 
the last decade, from various continents, in fact." 
 



Bhagavan over lijden en verzet. 
 
Vraag: Bhagavan wat is lijden en wat is verzet? 
 
Bhagavan: Verzet is lijden en verzet is het niet accepteren van “Dat wat is”. 
Wat er de hele tijd aan de hand is noemen we: “Dat wat is”, en het niet 
accepteren van “Dat wat is” is verzet en dat verzet is lijden. 
 
Vraag: Vele malen heb ik een heel diepe vergeving en realisatie ervaren, 
maar na verloop van tijd komt alles weer terug, schijnbaar vanuit het 
niets. In een dergelijke situatie ervaar ik hele vervelende emoties. Deze 
vraag is als een roep om hulp Bhagavan. Ik ben me ervan bewust dat het 
vanuit de geest komt en dat het vanuit mijzelf komt. Ik geef niemand de 
schuld Bhagavan, maar ik ben het zo zat Bhagavan. Het verstoort mijn 
leven. Zeg me alstublieft wat ik moet doen Bhagavan? 
 
Bhagavan: In Oneness betekent “Vergeving” niet dat je iemand vergeeft. 
Vergeving betekent: dat vergeving “Gebeurt”, het gebeurt gewoon. Niet dat 
JIJ iets vergeeft, maar het gebeurt. En waarom gebeurt het? Je realiseert je 
dat de andere persoon van geen kant verantwoordelijk is voor wat er is 
gebeurd. Hij of zij is alleen maar een instrument in handen van het 
Universum, en hij of zij gedroeg zich zo omdat het Universum ervoor heeft 
gezorgd dat hij of zij zich op die manier zou gedragen. Wanneer je dit inziet, 
dan vindt vergeving plaats. 
______________________________________________________________ 
 
Q.) Bhagavan, what is Suffering and what is Resistance? 
 
 SRI BHAGAVAN: "Resistance is suffering and Resistance is not accepting 
the 'what is'. There is something going on all the time, we call the 'What Is', 
and not accepting that is resisting that and that resistance is suffering." 
 
 Q.) Many times I have experienced very deep forgiveness and 
realization but after some time out of no where it all comes back. Only 
one small similar situation and I have ... full of uncomfortable emotions. 
This is more like an emergency call, BHAGAVAN. I am aware that it is 
mind and it is coming from me. I am not blaming anybody Bhagavan, but 
I am fed up with it Bhagavan. It bothers my life. Please what should I do 
Bhagavan?  
 
 SRI BHAGAVAN: "In Oneness, forgiveness does not mean that you forgive 
somebody. Forgiveness means - forgiveness 'happens', it just happens.You 
do not forgive but it happens. And why does it happen? You realize that the 
other person is not at all responsible for what has happened. He is just a mere 
tool in the hands of the Universe, and he just behaved that way because the 
Universe has made him behave that way. Once you see it forgiveness 
happens." 
 



Bhagavan over wetenschap als Poëzie 
 
Sri Bhagavan:…Elk bioloog, elke bioloog van wereldklasse staart, als hij naar 
het DNA kijkt, naar het gezicht van God. Je kunt Newton een wetenschapper 
noemen, je kunt Einstein een wetenschapper noemen, zijn ze hevig 
geïnteresseerd in God. Maar in Wie de wetenschapper is geïnteresseerd dat 
weet hij niet. 
 
Alles wat je kunt doen is: je realiseren dat je onwetend bent, dat je niet kunt 
weten. Als je diep in de wetenschap duikt, dan breken rede en logica in 
stukken. En wat gebeurt er dan met de wetenschap? Wetenschap breekt in 
stukken. Het is gewoon niet mogelijk. 
 
Je kunt de dingen nooit begrijpen omdat je er een onderdeel van bent. 
Verondersteld dat je een goed idee hebt over dit universum, dan moet je uit 
dit universum stappen. Hoe kom je uit het universum? Je bent een deel van 
het universum. Kan een cel het hele lichaam begrijpen? Is dat mogelijk? Jouw 
melkweg is kosmisch stof. En wat ben jij? En hoe stel jij je voor om het te 
begrijpen? 
 
Daarom zeg ik: “Alle wetenschap is pure poëzie”. Je hebt geleerd om op een 
bepaalde manier over de natuur te spreken, wetenschappers spreken op een 
bepaalde manier over de natuur. Het zijn gedichten. Dus Einstein schreef  
gedichten, Newton schreef gedichten, alle wetenschappers schrijven  
gedichten. Dat is alles. Er bestaat niet zoiets: “Dat ze de waarheid hebben 
ontdekt”, om de eenvoudige reden dat er geen waarheid is om ontdekt te 
worden. 
 
 
Bhagavan talking about Science as Poetry  
 
 Sri Bhagavan: "Any biologist, any world-class biologist is staring at the face of 
God when he looks at the DNA. You could call Newton a scientist, you could 
call Einstein a scientist, they are firmly interested in God. But who the scientist 
is interested in he doesn't know. 
 
See, all that you could do is, you could realize that you do not know, that you 
cannot know. If you go deep into science, reason and logic break down. And 
what happens to science? Science breaks down. It's just not possible.  
 
You can never understand because you are the part. Supposed you must 
have a good idea of this universe, you must get out of this universe. How do 
you get out of the universe? You are a part of the universe. Can the cell 
understand the whole body? Is it possible? Your galaxy is cosmic dust. And 
what are you? And how do you propose to understand? 
 
That is why I say, "All science is sheer poetry". You have learned to talk about 
nature in some way, he is talking about nature in some way. These are 
poems. So Einstein is writing his poem, Newton is writing his poem, all 
scientists are writing their poems. That's all. There is no such thing that they 
have discovered the truth for the simple reason there is no truth to be 
discovered 



Uitspraken van Bhagavan. 
 
BHAGAVAN: De enige waarheid die er is: “Is wat er is”. Maar je doet de 
waarheid geweld aan, je bent de waarheid aan het rechtvaardigen. Je bent 
een uitleg gaan geven, en je zegt dit is niet zoals het moet, dit is jaloezie, dit 
is woede, dat is haat. Je bent de dingen aan het benoemen. die naamgeving 
is het probleem. Wanneer je ergens een naam aan geeft dan ben je bezig met 
denken, en het denkproces veroordeelt of rechtvaardigt iets. Dus het enige 
wat er is, “Is wat er is”. 
  
BHAGAVAN: Als je vrede wilt dan moet je die niet zoeken. Je moet je 
realiseren dat als je moeite doet om vrede te bereiken, die inspanning de 
vrede juist vernietigt. . 
  
Inspanning in welke vorm dan ook betekent een conflict in de innerlijke 
wereld. Je bent hier, en wilt ergens anders heen. Dus ga je moeite doen. Die 
moeite is het conflict. Maar als je beseft dat inspanning destructief werkt en 
dat inspanning je nergens brengt, dan zal het automatisch van je afvallen. 
Afwezigheid van inspanning is vrede. 
 
BHAGAVAN: De andere persoon is helemaal niet verantwoordelijk voor wat 
er is gebeurd. Hij of zij is slechts een eenvoudig instrument in de handen van 
het Universum, en gedroeg zich op de manier waarop het Heelal hem of haar 
heeft laten handelen. Zodra je dat inziet, vindt vergeving plaats. 
 
BHAGAVAN: De mens die in een gewone staat van bewustzijn verkeert zit 
vast in drie illusies  1) de illusie van het IK, 2) de illusie van afgescheidenheid 
3) de illusie van vrijheid. 
 
Gevangen in zulke illusies ervaart de mens dualiteit zoals het IK en het NIET 
IK of de dualiteit van de mens en God, of van de vrije wil en de Goddelijke wil. 
 
BHAGAVAN:: Je zegt altijd: “Ik ben bang voor die of die persoon”. Dat is niet 
waar . Het komt er op neer dat je bent bang voor jezelf. Als je de angst voor 
jezelf kwijt raakt, dan verlies je de angst voor alles. 
 
Je bent bang voor jezelf omdat je niet van jezelf houdt . Aan de andere kant 
zeg je: “Ik moet mijn angst overwinnen, ik moet van iemand houden”. Je 
houdt niet van jezelf, dat is de situatie . Als je in jezelf duikt, dan zul je 
ontdekken hoe je bent.  Accepteer dat. 
 
Als je eenmaal begint te accepteren, dan begin je van jezelf te houden . Het is 
heel natuurlijk en gemakkelijk om diep in jezelf te duiken, om te ontdekken en 
te accepteren, om van jezelf te houden en om lijden om te zetten in vreugde . 
 
 
 
SRI BHAGAVAN: "The only truth is whatever is there. But then you are 
condemning the truth, you are justifying the truth. You are giving explanations 
and you are saying this is not okay, this is jealousy, this is anger, this is 



hatred. You are naming it. The naming is the problem. When you name it you 
are applying thought and thought either condemns or justifies. So the only 
thing is what is there is there." 
  
SRI BHAGAVAN: "If you want peace you should not search for it. You must 
realize when you put in effort to get peace, that very effort destroys peace.  
  
Effort in any form in the inner world is conflict. You are here, you want to go 
elsewhere. So, you put in effort. That effort is the conflict. But if you would 
realize that effort is destructive and that effort does not take you anywhere, it 
would automatically drop. Absence of effort is peace." 
 
SRI BHAGAVAN: "The other person is not at all responsible for what has 
happened. He is just a mere tool in the hands of the Universe, and he just 
behaved that way because the Universe has made him behave that way. 
Once you see it, forgiveness happens." 
 
SRI BHAGAVAN: "The one in an ordinary state of consciousness is stuck in 
three illusions- illusion of the self, illusion of separateness and illusion of 
freedom. 
 
Caught up in such illusions one experiences duality as the me and the not me; 
as man and God; and free will and divine will." 
 
SRI BHAGAVAN: "You are always saying 'I am afraid of that person.' That is 
not true. Basically, you are afraid of yourself. If you lose fear of yourself you 
lose fear of everything else. 
 
You are afraid of yourself because you do not love yourself. On the other 
hand you say, 'I must overcome my fear, I must love somebody. You do not 
love yourself, that is the situation. So as you go inside yourself you will 
discover how you are. So, accept.  
 
Once you start accepting, you start loving yourself. It is very natural and easy 
to go deep into yourself, to discover and to accept, to love yourself and 
convert suffering into joy. 



 
Een vraag aan Bhagavan en een aan Amma 
 
Lieve Bhagavan: er gebeurden de afgelopen jaren veel rampen. Wat is de 
verborgen betekenis achter al deze rampen? Wat moeten deze rampen in de 
mens wakker maken? Met andere woorden: wanneer we met deze rampen 
worden geconfronteerd wat is dan, behalve angst, de soort houding die we 
moeten aannemen?  
 
Bhagavan: Deze rampen, wat voor reden ze daadwerkelijk ook mogen 
hebben, worden veroorzaakt door wat we het “Collectieve Onbewuste” 
noemen . 
 
Het bericht dat ze ons geven is: geef je oude manieren van afgescheidenheid 
op, en ontwikkel liefde tussen mensen . 
 
Angst is een negatieve reactie en zal je niet helpen . 
 
We moeten beginnen eerst onszelf lief te hebben en dan liefde binnen de 
familie ontwikkelen. Dan gebeurt al het andere automatisch. 
 
______________________________________________________________ 
 
Vraag aan Amma: waarom geeft U Uw zegeningen aan slechte mensen. 
Mijn buurman is een dronkaard en is gewelddadig. En ik zie dat U om de 
andere dag wonderen voor hem doet. Mag genade geen onderscheid 
maken tussen het goede en het kwade? 
 
Met een glimlach wenkt Amma hem dichterbij te komen . 
 
Amma: Laten we een aannemen dat je op je balkon staat en ziet dat je kleine 
zoon op straat van huis wegrent . Hij valt op de grond en doet zich pijn, wat 
zou je dan doen? 
 
De vragensteller: Ik zou me haasten om hem te hulp te schieten en een kus 
geven om zijn pijn weg te nemen. 
 
Amma: je zou zeker niet naar je zoon, die aan het huilen is, toegaan en 
vragen: “Rende je uit huis omdat je kattenkwaad hebt gedaan? Heb je iemand 
een klap gegeven en ben je toen weggerend?” Als jij met je beperkte 
bewustzijn zoveel van je zoon houdt, hoe zit het dan met ons? Wanneer een 
toegewijd mens tot ons bidt, dan kunnen we niet een pauze inlassen om te 
vragen of hij goed of slecht is. We reageren op zijn pijn. 
 
Als mens zul je nooit in staat zijn om deze dimensie van het Goddelijke te 
begrijpen. 
 
______________________________________________________________ 
 
 



"Beloved Bhagavan, many disasters happened in recent years. What is the 
hidden meaning behind these disasters? or What is the reminder for human 
beings? In other words when we face these disasters, except fear, what kind 
of attitude should we have?" 
 
SRI BHAGAVAN: "These disasters, whatever may be the physical reasons 
are actually being caused by what we call the collective unconscious. 
 
The message is- give up our old ways of separateness, and to develop love 
amongst human beings. 
 
Fear is a negative response and it will not help us. 
 
We must start by first loving ourselves, then develop love in the family. Then 
all else is automatic." 
 
______________________________________________________________ 
 
Seeker: Amma, why do you shower your blessings on bad people. My 
neighbour is a drunk, prone to violence. And I find you doing miracles for him 
every other day. Should not grace discriminate between the good and the 
bad? 
 
With a smile Amma beckoned him to come closer. 
 
Amma: Let us say you are standing on your balcony and see your little son 
running on to the road from the house. He falls down and hurts himself, what 
would you do? 
 
Seeker: I would rush to his aid and kiss away his pain. 
Amma: Well, you would certainly not go to your son who is crying and inquire, 
"Were you running out of the house after some mischief? Did you hit someone 
and run away from him?" would you? If you with your limited consciousness 
could love your son so much, what about us? Whenever a devotee prays we 
cannot pause to inquire if he is good or bad. We respond to his pain. 
 
As a human you will never be able to comprehend this dimension of the 
divine. 



Vraag:  Lieve Bhagavan , ik ben in de war met betrekking tot 
verschillende lessen. Aan de ene kant moeten we hulpeloos zijn en 
openstaan voor het Goddelijke om de dingen voor ons te doen, en een 
andere les zegt: dat ik niet kan verwachten dat het Goddelijke alles voor 
me doet. Betekent dat; dat ik nog steeds iets moet doen? 
 
Bhagavan: De intentie en de inspanning moeten van jou komen.  De Genade 
komt van God. Je kunt niets doen zonder intentie en inspanning . . . 
 
Bijvoorbeeld, er kwam eens een man naar me toe. Hij vertelde me: “Ik wil een 
bepaald stuk land kopen. Ik vertelde hem om er op uit te gaan om het in orde 
te maken en zei: “Ik zal ik helpen” . Hij zei nee, nee, ik wil mijn huis niet 
verlaten. Iemand moet het land kopen en de koopakte naar mijn huis brengen 
en aan mij overhandigen. Ik vertelde hem dat dit niet mogelijk is. Je hebt dus 
jouw rol te spelen, het Goddelijke heeft Zijn rol te spelen. 
 
Wanneer we zeggen dat je hulpeloos moet zijn, dan betekent dat niet dat je 
niets moet doen. Het betekent alleen dat je bepaalde dingen niet kunt doen. 
Op dat moment komt God in beeld. Maar een aantal fundamentele dingen 
moet jij doen. Net als die man moet je er op uit gaan en veel dingen bekijken. 
Hij moest er op uit gaan om aan geld te komen, dan zal God hem overal 
helpen . Natuurlijk, er zijn enkele uitzonderlijke gevallen. Er zijn een paar 
mensen die we kennen, die wanneer ze wat geld nodig hebben precies aan 
Amma Bhagavan vertellen: “Dit is de hoeveelheid geld die we willen hebben”. 
En geloof het of niet, het geld verschijnt in hun handen. Niet eens in de zoveel 
keer, maar iedere dag . Maar deze mensen hebben een uitstekende band met 
het Goddelijke en dus gebeurt het. Als men niet een dergelijke band heeft, 
dan moet je een intentie hebben en moeite doen. 
                              ______________________________ 
 
Bhagavan: Het perfecte en het onvolmaakte, het heilige en het profane, het 
mooie en het lelijke, de zondaar en de heilige, het goede en het kwade zijn 
allemaal manifestaties van het ene Goddelijke bewustzijn. Dit is de 
werkelijkheid voor een Verlicht mens. 
______________________________________________________________ 
 
Vraag: Lieve Bhagavan, zal het beoefenen van tevredenheid, van 
tevreden zijn met wat je hebt, iemands effectiviteit in het dagelijks leven 
verminderen? Is de motivatie om populair of beroemd te worden in de 
wereld een verkeerd iets? 
 
Bhagavan: Voor mij is er niets mis mee, zolang het op een natuurlijk wijze tot 
je komt. 
 
Ik geloof in twee soorten dharma (de dingen doen waarvoor je in de wieg bent 
gelegd). Het ene is het dharma van de geest en het andere is het dharma van 
het hart . 
 
Als je hart niet tot bloei is gekomen, dan betekent dat, dat je functioneert 
binnen de begrenzingen van de geest. Wanneer je een leven leidt binnen de 
begrenzingen van de geest, dan moet je daar trouw aan zijn . De geest draait 
om het IK, en het IK heeft het nodig om zich uit te drukken. Het IK heeft graag 
geld, en wil bekend zijn. Dit komt op een heel natuurlijk wijze naar het IK. Het 



IK wil zelfs offers brengen, Ik wil geen geld, ik wil niet bekend zijn, ik wil geen 
roem. Ook dat is alleen maar een uitdrukking van het IK, omdat je wilt dat 
mensen van je houden en je grootsheid erkennen. Je gaf alles op en je 
voelde je daar erg goed bij. Als je je goed voelt bij het opgeven van geld, of 
door het hebben van geld, of dat je je goed voelt bij het opgeven van 
bekendheid of door het hebben van al die dingen, dan is dat aan jou, maar 
het is allemaal hetzelfde iets. Of je het opgeeft of er achteraan holt, het is een 
uitdrukking van het IK . 
 
Dus zolang je vanuit de geest functioneert, zoek je naar bekendheid, roem is 
erg natuurlijk. Wees daar trouw aan. Dan zijn er nog mensen wiens hart in 
bloei staat. Deze mensen kennen van nature geen gehechtheid voor de 
dingen. Niet dat zij onthecht zijn beoefenen. Het is natuurlijk voor hen omdat 
hun hart tot bloei is gekomen. Voldoening en tevredenheid is hun ware aard. 
Niet dat ze minder efficiënt of minder gemotiveerd zijn. Alleen doen ze de 
dingen voor een groter belang, en niet voor het vervullen van hun IK. 
______________________________________________________________ 
 
Q.) Dear Bhagavan, I am confused about different teachings. On one hand 
should go into helplessness and open up for the Divine to do it. Another 
teaching says that I cannot expect the Divine to do everything, so it means 
still I have to do anything? 
 
SRI BHAGAVAN: "Intent and effort is yours. Grace is from the Divine. You 
cannot do anything without intent and effort.  
 
For example, one gentleman once came to me. He told me I want a particular 
piece of land. I told him go and get it, I will help you. He said no, no. He said I 
will not move out of my house. Somebody must buy the land and then bring it 
to my house and give it to me. I told him that is not possible. So you have your 
role to play, the Divine has its role to play. 
 
When we say helpless it does not mean not doing anything. It only means 
certain things you cannot do. There the Divine comes in. But some basic 
things you have got to do. Like that man should go and see a lot. He should 
go and raise funds then the Divine would help him everywhere. Of course, 
there are some exceptional cases. There are a few people whom we know, 
when they want some money they exactly tell Amma Bhagavan, this is the 
money we want. And, believe it or not, the cash appears in their hands. Not 
once in a while - every day. But these have an excellent bond with the Divine 
and so it is happening. If one does not have that kind of a bond, one has to 
put an intent and effort." 
                                      _________________________ 
 
SRI BHAGAVAN: "The perfect and the imperfect, the sacred and the profane, 
beautiful and the ugly, sinner and saint, evil and good are all manifestations of 
the one divine consciousness. This is the reality of an enlightened being. 
 
 
Q.) Bhagavan, would practicing contentment or being satisfied with what we 
have reduce one's efficiency in the world? Is motivation to become popular or 
famous in the external world wrong? 
 



SRI BHAGAVAN: "To me, nothing is wrong as long as it comes naturally to 
you. 
 
I believe in two kinds of dharma. One is the dharma of the mind and the other, 
the dharma of the heart. 
 
If your heart has not flowered, it means you are functioning within the 
framework of the mind. When you are leading a life within the framework of 
the mind, you must be true to it. The mind revolves around the self and the 
self needs expression. The self would love to have money, name and fame. 
These come very naturally to the self. The self might even make sacrifices - I 
don't want money, I don't want name, I don't want fame. That also is only self-
expression because you want people to love you and to recognize your 
greatness. You gave up everything and you feel very nice about it. Whether 
you feel nice about giving up money or by having money or whether you feel 
nice by giving up name and fame or by having them, it is up to you, but it is 
the same thing. Whether you give up or go after it, it is the expression of the 
self. 
 
So, as long as you are functioning within the mind, seeking for name, fame is 
very natural. Be true to that. Then there are those in-whom the heart has 
flowered. These people naturally have no attachments to things. Not that they 
practice it. It is natural to them because their heart has flowered. Contentment 
and satisfaction is their true state. Not that they are less efficient or less 
motivated. Only that they do it for a greater cause and not for fulfilling their 
self." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bhagavan en Zuid-Korea, 28 september 2013 
 
 Met dank aan Yana Kim voor het delen van de vragen. 
 
Ongeveer 1600 mensen waren in 3 locaties verzameld voor de darshan. Er 
waren technische problemen, zodat de langere versie met vertaling en 
introducties niet zijn vastgelegd op de video die via onderstaande link te 
bekijken is. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y75s3xCVv_s  
 
 
De volgende brief vol dankbaarheid, werd voorgelezen tijdens de introductie: 
 
Onze lieve en gerespecteerde Bhagavan, we hebben gewacht op deze kans 
om onze dankbaarheid te uiten voor de onvoorwaardelijke liefde van Sri 
Amma Bhagavan, en voor hun missie om de mensheid te bevrijden van lijden. 
Dankzij U en Amma, ervaren wij een verschuiving in ons bewustzijn en onze 
harten bloeien op in liefde en in dankbaarheid. Het is dus een grote eer voor 
ons om deze langverwachte Darshan met U, op deze gunstige dag, mee te 
mogen maken. Bhagavan, meer dan duizend mensen hebben zich verzameld 
in Korea op drie verschillende plaatsen, in Seoul, in Pusan, en in Jeonju. We 
wachten vol verlangen om Sri Bhagavan's zegen en onderricht te mogen 
ontvangen. 
 
Het feit dat meer dan duizend mensen zich hebben verzameld laat zien dat 
meer en meer mensen hulp van U ontvangen en van Oneness. De Oneness 
beweging in Korea groeit met Uw zegen heel snel en ieder van ons is heel erg 
blij met uw aanwezigheid. Dank U Bhagavan voor het Ontwaken dat U ons 
geeft en voor het geven van ervaringen die het leven veranderen. We houden 
heel veel van U.  
 
Vraag 1. De Koreaanse oorlog van 1950 liet onvergetelijke littekens 
achter bij de Koreanen. Ongeveer 4.500.000 mensen werden tijdens de 
oorlog gedood of gewond. Bijna iedereen verloor geliefde familieleden 
of vrienden. Bhagavan, hoe kan de emotionele lading, of de pijn, die 
Koreanen met zich meedragen worden genezen? 
 
Bhagavan: Naarmate meer en meer mensen in Korea Ontwaken, zal het 
Koreaanse bewustzijn veranderen. En wanneer een bepaald aantal mensen 
Ontwaakt, zullen de twee Korea’s zich verenigen. Wanneer deze eenwording 
plaatsvindt, zullen alle ladingen worden opgelost. 
 
Vraag 2: Bijna iedereen wil succesvol zijn in het leven en doet een 
poging om dat te bereiken. Maar ik zie dat sommige mensen vrij 
eenvoudig succesvol worden, terwijl andere mensen moeite hebben met 
het bereiken van dat doel. Bhagavan, waarom is dat zo? 
 
Bhagavan: Alle mensen worden bestuurd door een programma. Dat 
programma is afhankelijk van wat er in je vorige levens is gebeurd, wat er is 

http://www.youtube.com/watch?v=Y75s3xCVv_s


gebeurd tijdens de conceptie, wat er gebeurde in de baarmoeder, de manier 
waarop je werd geboren en de eerste zes uren na je geboorte, en de eerste 
zes jaar van je leven. Dit programma heeft positieve aspecten maar ook 
negatieve aspecten. Als je veel positieve aspecten hebt, dan heb je een zeer 
succesvol leven. 
 
Wanneer je te veel negatieve aspecten hebt, dan word je geconfronteerd met 
problemen in het leven. Dit programma kan echter worden gewijzigd. Je kunt 
de positieve aspecten activeren en de negatieve aspecten teniet doen. Dit 
wordt gedaan door Diksha . 
 
Vraag 3. Hoe wordt een kind beïnvloed wanneer zijn of haar ouders 
Ontwaken? Wanneer een moeder Ontwaakt terwijl ze een baby in haar 
baarmoeder draagt, kan de baby in de baarmoeder dan ook Ontwaken? 
 
Bhagavan: Wanneer de moeder Ontwaakt, zal het kind van nature Ontwaken. 
 
Vraag 4. Bhagavan, kan er een gevoel van afgescheidenheid zijn, zelfs 
na het Ontwaken? 
 
Bhagavan: Dat hangt af van het niveau van Ontwaken. Wanneer er een 
verandering in je hersenen optreedt dan zeggen wij dat je Ontwaakt bent. Dat 
is het eerste niveau van ontwaken. De hersenen zijn van nature 
neuroplastisch (neurplasticiteit is het proces dat neurobiologische 
veranderingen teweeg kan brengen). Wanneer de hersenen veranderen, dan 
verandert je waarneming. Wanneer je waarneming verandert, dan veranderen 
de hersenen. Wanneer dit gebeurt, dan zeggen we dat je Ontwaakt bent. Je 
kunt je wel of niet daarvan bewust zijn. Daarom vertellen we je of je wel of niet 
Ontwaakt bent. We geven je ook een getal dat de omvang van de 
veranderingen in de hersenen aangeeft. Nadat dit is gebeurd, zul je in staat 
zijn om zonder inspanning te blijven bij “Wat is”. Dit noemen we het niveau 2 
van Ontwaken. 
 
Zodra je in staat bent om 49 minuten zonder moeite te blijven bij “Wat is”, dan 
heb je een verandering in je hart ondergaan. We noemen dit: “Het tot bloei 
komen van het hart”. We noemen dit ook wel “Transformatie”. Net zoals bij 
het eerste Ontwaken de hersenen fysiek veranderen, verandert het hart nu 
fysiek. Dit noemen we niveau 3 van Ontwaken. Het tot bloei komen van het 
hart noemen we niveau 3 van Ontwaken. Daarna neemt het “Zonder 
inspanning blijven bij wat is” toe totdat het 24 uur van de dag aanwezig is, en 
het net zo natuurlijk is als ademhalen. Op dat punt zeggen wij dat je volledig 
Ontwaakt of Verlicht bent. Op dat moment is het “Ik” en het gevoel van 
afgescheidenheid helemaal verdwenen. 
 
Vraag 5. Bhagavan, ik kan niet van mezelf houden. Ik ben altijd aan het 
denken en aan het proberen om van mijzelf te houden, maar ik kan niet 
vanuit mijn hart mijzelf liefhebben. Wat moet ik doen Bhagavan? 
 
Bhagavan: Je moet blijven bij het feit dat je jezelf niet accepteert, en dat je 
niet van jezelf houdt. Je moet niet voor dat feit weglopen. Je moet niet 



PROBEREN om van jezelf te houden, en je moet niet PROBEREN om jezelf 
te accepteren. Je moet alleen maar blijven bij de waarheid, en neem een 
Diksha. Dan zul je op een heel natuurlijke manier jezelf gaan accepteren en 
begin je van jezelf te houden . 
 
Vraag 6. Ik onderwijs middelbare scholieren. Ze lopen veel stress op als 
gevolg van de toelatingsexamens voor de universiteit. Daar komt nog bij 
dat er veel pesterijen zijn op school. Hoe kan ik de jeugd van Korea 
helpen? Geen alstublieft Uw zegen aan de Koreaanse studenten, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Op de eerste plaats moet je zelf Ontwaken. Je moet zelf 
getransformeerd raken. Dan is alles wat je moet doen: een paar minuten in de 
klas gaan zitten, en contact met jezelf maken. Je bewustzijnstoestand zal 
automatisch worden overgedragen op de hele klas, hoe groot die klas ook is. 
De kinderen zullen zich gemakkelijk transformeren. Dit gebeurt nu al op heel 
veel plaatsen. 
 
Vraag 7. Wanneer er een Oneness bijeenkomst is, of een kans om een 
darshan als deze bij te wonen, dan vragen mensen meestal aan Sri 
Bhagavan om hen te zegenen in verband met hun verlangens. Ik ben 
geen uitzondering daarop. Ik voel ook die drang. Van de andere kant 
bezien zijn dit soort vragen niet nodig, en komen ze op mij soms 
egoïstisch over. Wanneer we een probleem hebben met onze 
lichamelijke gezondheid, met onze financiën of relatie, hoe kunnen we 
dan wonderen met betrekking tot deze problemen ervaren? 
 
Bhagavan. Er is niets mis met het vragen om wereldse zaken. Maar zoals je 
al zei, moeten eerst je wereldse problemen worden opgelost. Je moet eerst 
vragen om rijkdom, om gezondheid, om goede relaties, en vervolgens om 
spirituele zaken. 
 
Vraag 8. Korea is nog steeds een enigszins patriarchale en  
chauvinistische mannelijke maatschappij. Er zijn zoveel getrouwde 
vrouwen gestresst vanwege de relatie met hun schoonfamilie. Is er een 
bepaalde manier die getrouwde vrouwen in harmonie kan brengen met 
hun schoonouders, die een totaal andere beleving hebben en een totaal 
andere manier van leven. Hoe kunnen vrouwen hun eigen geluk 
nastreven?  
 
Bhagavan: Ja hoor, dat is heel goed mogelijk. Zodra je hart tot bloei is 
gekomen zullen er geen relatieproblemen meer zijn. Je zult dan in een 
prachtige en gelukkige familie leven. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, kunt U ons meer vertellen over het 
transformatieproces, en over het Godrealisatieproces dat zich 
ontwikkelt na het Ontwaken, en kunt U ons richtlijnen voor die 
processen geven. 
 



Bhagavan: Het eerste wat er moet gebeuren, iets dat ik jullie eerder al 
vertelde, is dat je de verandering in de hersenen moet ondergaan. Zodra de 
hersenen zijn veranderd, alleen dan zul je in staat zijn om zonder inspanning 
te blijven bij “Wat is”. Als je zonder inspanning kunt blijven bij “Wat is” 
gedurende meer dan 49 minuten, of minstens 49 minuten, dan zal je hart een 
verandering ondergaan. Deze verandering noemen we “Transformatie”. 
Wanneer dat gebeurt, dan voel je je met alle mensen verbonden, met de 
natuur en met alles. En alle conflicten komen tot rust. 
 
Zodra dit is gebeurd, en je zonder inspanning kunt blijven bij “Wat is”, dan zal 
de tijdsduur toenemen. En wanneer dat 24 uur per dag het geval is, dan ben 
je klaar voor Godrealisatie. Dit heet de lange weg. Er is ook een korte weg. 
 
Dat is: dat God zoals jij Hem ziet een fysieke gestalte moet krijgen. Je moet in 
staat zijn om een hand te geven aan jouw God. Je moet in staat zijn om jouw 
God aan te raken. Je moet in staat zijn om met jouw God te praten. Met 
andere woorden, je moet in staat zijn om met jouw God te wandelen en te 
praten. Zodra dat gebeurt, moet je gewoon tegen jouw God zeggen dat je 
Verlicht moet worden. Dan is alles voorbij. Je zegt tegen jouw God dat je het 
Goddelijke moet realiseren. Dan begin je “God te realiseren”. 
 
Ook als je een financieel probleem hebt, dan kun je jouw God vragen om te 
helpen, en je financiële probleem zal automatisch worden opgelost. Als je een 
gezondheidsprobleem hebt, zoals bijvoorbeeld kanker, vraag je jouw God om 
genezing, en je bent meteen genezen. Wat je ook maar wilt, vraag het je God, 
en je krijgt het. Dat is iets dat gaat tussen jou en je God. Er is geen 
tussenpersoon. Er is niets voor je dat je moet doen. Je vraagt en jouw God 
geeft het. Dat is de korte weg . 
                                   ____________________________ 
 
De dasa: Bhagavan, de vragen zijn voorbij. Ze hebben allemaal een aantal 
gebeden. Ze hebben die gebeden opgeschreven en ze voor het scherm 
neergelegd, Bhagavan. Ze willen AmmaBhagavan’s zegen 
                                   ____________________________ . 
 
Bhagavan: Je kunt nu bidden voor wat je graag wilt, maar ik zal je vertellen 
hoe je moet bidden . Moet je niet focussen op het probleem, je moet je richten 
op de oplossing. Stel, dat je € 100.000 wilt hebben. Dit is dan hoe je je gebed 
moet beginnen. Je moet op de volgende manier tot ons bidden: “Bankier 
AmmaBhagavan, bedankt voor het geven van € 100.000”. En je moet zeggen: 
"Dank U wel, dank U wel”. Je moet niet zeggen: “Geef me € 100.000”. Nee, je 
moet zeggen: “Dank U wel dat U mij € 100.000 heeft gegeven”. En je moet 
het geld zien als een duidelijk beeld. Het beeld moet driedimensionaal zijn. 
Het moet in kleur zijn, en niet in zwart-wit. En wat zou jouw emotie zijn als je 
het geld krijgt? Die emotie moet je in jezelf opwekken. 
 
Stel dat je gezondheidsprobleem hebt. Dan moet je zeggen. “Dokter 
AmmaBhagavan , ik dank U dat U mij gezondheid heeft gegeven”. Stel, dat je 
in een rechtszaak verwikkeld zit. Dan moet je zeggen: “Rechter 
AmmaBhagavan, dank U dat U in mijn voordeel heeft beslist”. Op een 



vergelijkbare wijze moet je je tot ons richten afhankelijk van het probleem. Dat 
is hoe je moet bidden. Je kunt dit gebed nu uitproberen . 
 
Wat betreft de mogelijkheid dat jouw God zich fysiek aan je voordoet, dat 
proces zullen we voor jullie land in november-december vrijgeven. Als je dat 
proces volgt, dan zal jouw God fysiek in je eigen huis verschijnen. Je kunt 
praten met je God en krijgen wat je wilt. Gewoon even wachten tot november-
december. Nu zal ik jullie zegenen voor al jullie gebeden. We zullen nu gaan 
bidden. 
______________________________________________________________ 
 
Darshan with Sri Bhagavan and South Korea 
 
September 28, 2013 
(English only without introduction) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y75s3xCVv_s  
 
Gratitude to Yana Kim for sharing the Questions, Introduction, and Video link. 
Approximately 1600 gathered for the darshan in 3 locations. They had 
technical difficulties so the longer version with translation and introductions 
are not captured on video in the above link. 
 
Following the is gratitude letter read during the introduction: 
 
"Our most beloved and respected Sri Bhagavan, we have been waiting for this 
opportunity to express our gratitude for Sri Amma Bhagavan's unconditional 
love and mission to set the humanity free of suffering. Thanks to you and 
Amma, we are experiencing shift in consciousness and our hearts are 
flowering with love and gratitude. So, it is such an honor for us to have this 
long awaited Darshan with you on this auspicious day. Bhagavan, over a 
thousand people have gathered in Korea in three different places, Seoul, 
Pusan, Jeonju and have been eargerly waiting to receive Sri Bhagavan's 
blessings and teachings.  
 
The fact that over a thousand people gathered here shows that more and 
more people get to benefit from you and Oneness. Oneness movement in 
Korea is growing very fast with your blessings and all of us are very, very 
happy being in your presence. Thank you Bhagavan for awakening us and 
giving us life changing experiences. We love you very much." 
 
Q1. The Korean War in 1950s left unforgettable scars to Koreans. About 
4,500,000 people were killed or wounded during the War. Almost everybody 
lost their beloved family members or friends. Bhagavan, how can the charge 
or hurt that Koreans are holding be cured?   
 
A1. As more and more people get awakened in Korea, the Korean 
consciousness will change. And when a certain number of people get 
awakened, the two Koreas would unite. When the unification occurs, all 
charges will be gone. 

http://www.youtube.com/watch?v=Y75s3xCVv_s


 
Q2. Almost everybody wants to be successful in their lives and makes an 
effort to realize it. But I found some people become successful quite easily 
while some people have hard time achieving the goal. Bhagavan, why is it so?      
 
A2. All human beings are controlled by a program. This program depends on 
what happened in your past lives, what happened during conception, what 
happened in the womb, and how you're delivered and the first six hours, and 
the first six years. This program has positive aspects as well as negative 
aspects. If you have many positive aspects, you happen to have a very 
successful life. 
When you have too many negative aspects, you have to face problems in life. 
However, this program could be changed. You could activate the positive 
aspects and destroy the negative aspects. This is done through deeksha. 
 
Q3. How does a child get affected when his/her parents get awakened? If a 
mother gets awakened while having a baby in her womb, can the baby in the 
womb be awakened?  
 
A3. When the mother gets awakened, the child naturally gets awakened. 
 
Q4. Would there be a sense of separation even after awakening?  
 
A4. It depends on the level of awakening. When there is a change in your 
brain, we say you are awakened. That is the first level of awakening. The 
brain is neuroplastic in nature. When the brain changes, your perception 
changes. When your perception changes, the brain changes. When this 
happens, we declare that you are awakened. You may or may not be aware 
of this. That is why we tell you, you are awakened or not. We also give you a 
number which indicates the amount of brain change. After this has happened, 
you will be able to stay with 'the what is' without effort. This we call awakening 
level 2. 
 
Once you are able to stay with 'the what is' without effort for 49 minutes, then 
you undergo a change of heart. We call this flowering of the heart. We call this 
also transformation. Just like in the first awakening, the brain changed 
physically. Now the heart changes physically. We call this awakening level 3. 
Flowering of the heart, we call that awakening level 3. After that, your staying 
with 'the what is' without effort keeps on increasing until it becomes 24 hours 
of the day and becomes natural like breathing. At that point, we say you are 
fully awakened or enlightened. At that point, the sense of separation and the 
self are completely gone. 
 
Q5. Bhagavan, I cannot love myself. I am always thinking and trying to love 
myself but I cannot love myself from my heart. What should I do Bhagavan? 
 
A5. You should stay with the fact that you do not accept yourself, that you do 
not love yourself. You should not move away from that fact. You should not try 
to love yourself, or you should not try to accept yourself. You must only stay in 



the truth and take a deeksha. Then very naturally you would accept yourself 
and you will start loving yourself. 
 
Q6.  I am teaching high school senior students. They are getting lots of stress 
because of college entrance exams. On top of it, there are many bullying 
cases in schools. How can I help the youth in Korea? Please bless the Korean 
students, Bhagavan.   
 
A6. First, you've got to be awakened. You must get transformed yourself. 
Then all that you must do is sit in the class for a few minutes and get in touch 
with yourself. Your state will automatically be transferred to the whole class no 
matter how big it is. The children would easily transform themselves. This is 
happening in many, many places now. 
 
Q7. Whenever there is a Oneness gathering, or a chance to have a darshan 
like this, people usually ask Sri Bhagavan to Bless for their desires. I'm not the 
exception. I also feel the urge. On the other hand, however, this kind of asking 
doesn't seem appropriate, or sometimes selfish for me. When we actually 
have a problem with our physical health, finance or relationship, how can we 
experience miracles related to it? 
 
A7. There is nothing wrong in asking for worldly things. But as you said, you 
must first have your worldly problems solved. You must first ask for wealth, 
health, relationships and then for spiritual things. 
 
Q8. Korea is still somewhat patriarchal and male chauvinistic society in some 
sense, So many married women are stressed out from the relationships with 
their in-laws. Is there any way that a married woman can make a harmony 
with their parents-in-laws who have totally different perception and life style 
while pursuing her own happiness? 
 
A8.Yes, it is perfectly possible. Once your heart has flowered, there will be no 
relationship problems at all. You will have a wonderful, happy family. 
 
Q9. Dear Bhagavan, can you please tell us about the transformation and God 
Realization process after awakening and guidelines about it. 
 
A9. The first thing, as I told you earlier, is to have this brain change.  Once the 
brain has changed, only then will you be able to stay with 'the what is' without 
effort. If you stay with 'the what is' without effort for more than 49 minutes, or 
49 minutes, your heart undergoes a change. This change we call 
transformation. When this happens, you feel connected to all human beings, 
to nature and to everything. And all conflict calms down. 
 
Once this has happened, you're staying with 'the what is' without effort, the 
time duration increases. And when it becomes 24 hours of the day, then you 
are ready for God Realization. This is called the long way. There is also a 
short way. 
 



That is, your divine must become physical to you. You must be able to shake 
hands with your divine. You must be able to touch your divine. You must be 
able to talk to your divine.  In other words, you must be able to walk and talk 
with your divine. Once that happens, you just ask your divine that you must 
become enlightened. It's all over. You ask your divine that you must realize 
the divine. Then you begin to realize your divine. 
 
Similarly, if you have a financial problem, you ask your divine to help. And 
your financial problem is automatically solved.  If you have a health problem, 
like say cancer, you ask your divine and you are instantly cured. Whatever 
you want, you ask your divine and you get it. That is between you and your 
divine. There is no middleman. There is nothing for you to do. You ask and 
your divine gives it to you. This is the short way. 
 
---------- 
Guide: Bhagavan, the questions are over, Bhagvan.  Bhagavan, They all have 
some prayers Bhagavan. They have returned the prayers and have kept them 
in front of the screen Bhagavan. They want AmmaBhagavan's blessings. 
 
You can  now pray for whatever you want, but I'll tell you how to pray. You 
must not focus on the problem, you must focus on the solution. Suppose you 
want to have $100,000. This is how you must begin your prayer. You must 
pray to us as "Banker AmmaBhagavan, Thank you for giving us $100,000." 
And you must say, "Thank you.  Thank you." You should not say "Give me 
$100,000," No. You must say "Thank you for having given me $100,000." And 
you must see the money in terms of clear pictures. It should be in three 
dimensions.  It should be in color and not in black and white. And what would 
be your emotion when you get the money--that emotion you must generate. 
 
Suppose you have health problem. You must say "Dr. AmmaBhagavan, thank 
you for giving me health." Suppose you've got a court case. You must say, 
"Judge AmmaBhagavan, thank you for doing it in my favor." Similarly, you 
must address us according to the problem. That is how you've got to pray. 
You can try this prayer now. 
 
As regards your divine becoming physical to you, that process we will release 
in your country in November, December. If you follow that process, your 
divine will become physical in your own homes. You can talk to your divine 
and get whatever you want. Just wait for November, December. Now I'll bless 
you for the prayer. We will move into the prayer. 
 



Bhagavan over het denkproces, en over Godbewustzijn. 
 
Bhagavan: Je “Bewust zijn” is Verlicht zijn”. Het doel van het leven is: om van 
moment tot moment te leven. Als je het denkproces binnen in jezelf 
observeert, dan is het gemakkelijk om te ontdekken dat het uiteindelijke 
resultaat van de denken: ”Lijden” is. 
 
 Zo waren er eens twee vrienden die al vanaf hun kinderjaren heel innig met 
elkaar omgingen. Puur door een misverstand, kregen ze een bittere ruzie en 
gingen ze uit elkaar. De strijd op zichzelf is niets anders dan: “Naampjes 
geven”. Maar dat is nog niet alles. De gebeurtenis op zich blijft de geest 
verpesten, of je nu in de keuken staat, op je werk bent, tv zit te kijken of zelfs 
op een feestje bent. Je wordt er door achtervolgd.  
 
Lijden ontstaat alleen wanneer je geest zich overgeeft aan onnodige 
gedachten over het leven in het verleden of in de toekomst, zonder dat je het 
leven in het Nu leeft. Deze al maar doorgaande dialoog of commentaar in de 
geest is de oorzaak van al het lijden. Zelfs als de gebeurtenis is afgelopen, 
wordt de strijd van binnen voortgezet doordat we nog steeds “Praten” met de 
andere persoon, die ons heeft gekwetst. 
 
Sri Bhagavan over het uiteindelijke doel in het leven: "Het uiteindelijke 
doel van het leven is om één te worden met God. Je hele leven is zo 
gestructureerd dat je in die richting geduwd wordt. Als iedere gebeurtenis in je 
leven grondig begrepen en ervaren zou worden als een handeling van God, 
dan zou je dichter bij God komen. Uiteindelijk word je dan één met God. " 
 
 
SRI BHAGAVAN: "To be aware is to be enlightened. The whole purpose of 
life itself is to live life moment to moment. If one observes the thought process 
in oneself, then it can easily be discovered that the 'CARRY OVER' is the 
suffering. 
 
For instance, there were two friends who were very close right from their 
childhood. Out of sheer misunderstanding, they landed in a bitter quarrel and 
they broke up. The fight by itself is nothing but mere 'calling names'. But it 
doesn't end there, the event continues to plague the mind, be it at kitchen, 
office, watching TV or even at a party! It follows... It continues. 
 
The suffering springs only when our mind indulges in unnecessary thoughts 
about living in past or future, without living in the present. This constant 
commentary or dialogue in the mind is the cause for all suffering, where even 
after an event has ended, it is continued within where we still talk to the other 
person, who has hurt us." 
 
Sri Bhagavan on the ultimate purpose in life: "The ultimate purpose of life 
is to become one with God. Your whole life is so structured to push you in that 
direction. If every event in your life were thoroughly understood and 
experienced as an action from God you would move closer to God. Ultimately 
you become one with God." 



Bhagavan over het proces van Ontwaken. 
 
Sri Amma Bhagavan, uit de nieuwjaarsboodschap van 2011: 
 
Bhagavan: Ontwaken is een proces waarbij je wakker wordt uit de droom en 
ontwaakt voor de werkelijkheid. Het leven in de toestand van “Ontwaakt zijn” 
is zo gewoon dat het buitengewoon is. Men voelt het, dat is hoe men altijd  
geweest is. 
 
VRAAG: Lieve Bhagavan, met alle passie die ik in me heb om verlicht te 
worden, bemerk ik dat ik niet veel wijzer ben geworden. Alles beweegt in 
tegenovergestelde richting, en mijn ego staat in bloei als nooit tevoren. 
Ik begin negatief te reageren op dingen die eerder mijn “Ik” niet raakten!  
Ik heb ook geen verlangen meer om ook maar iets te doen. Ik wil niet 
meer vooruit in het leven. De materiële kant van succes heeft mij 
verlaten, voor de eerste keer gedurende de laatste 20 jaar. Het is alsof ik 
weer bij “Af” ben. Doe ik iets verkeerd, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Dit alles is perfect Je bent op de goede weg. Het is een onderdeel 
van het proces. De rest zal automatisch gebeuren. 
 
Bhagavan: Door dankbaar te zijn voor alles wat er gebeurt in je leven, en 
dankbaar te zijn voor de mensen die je ontmoet, komt je op het spirituele pad. 
______________________________________________________________ 
 
Sri Amma Bhagavan, from the New Year Message 2011: 
 
SRI BHAGAVAN: "Awakening is a process where you wake up from the 
dream to reality. Life this way is so ordinary that it is extaordinary. One feels 
that - that is how one has always been." 
 
 
 QUESTION: "Dear Bhagavan! With all the passion I have towards the 
enlightenment, I have noticed that I didn't become any wiser, all the way 
opposite - my ego flowered. I've started to react negatively to something 
that earlier I didn't react to. Also I have no more the desire to do 
something, I don't want to move forward in life anymore. Success in it's 
material aspect has left me, first time for the last 20 years. It is like the 
reset has happened. Am I doing something wrong, Bhagavan? 
 
 SRI BHAGAVAN: "That's perfect. You are on the right path. It's part of the 
process. The rest would happen automatically." 
 
SRI BHAGAVAN: "By being grateful for all that has happened and to the 
people involved in one's life, one enters the spiritual path." 
 



Bhagavan over innerlijke integriteit en actie. 
 
Bhagavan:..... Ik hoop dat je vanaf dit moment gewoon zult zien wat er 
gaande is. Probeer niet om iets te doen met wat je ziet. Er is niets dat je kunt 
doen. Het is er gewoon. Dat is de waarheid, dat is innerlijke integriteit. Dat is 
authentiek zijn. Wees niet onverschillig over wat je ziet, alsjeblieft, maar wees 
je er intens bewust van, dat is alles wat je moet doen. Dat is de les van 
Oneness. Dat is het meest fundamentele onderwijs. Andere lessen zijn hierbij 
vooral ondersteunend, bijvoorbeeld als we zeggen dat de eerste stap de 
laatste stap is. Ervaar het. 
 
Wanneer je PROBEERT te ervaren, is er helemaal geen ervaring. Als je je 
bewust bent, vindt de ervaring automatisch plaats. Je ervaart de werkelijkheid 
zoals die is. Dat is wat we alleen maar proberen te beschrijven. Maar dan ga 
jij proberen om er inspanning in te stoppen, Je zegt oké, ik moet nu mijn lijden 
ervaren. Oké, ik moet de werkelijkheid ervaren zoals die is. Oké, ik zal een 
beter mens te zijn.  
 
Er bestaat niet zoiets als een beter mens of een minder mens. 
 
Uit dat bewustzijn ontstaat een spontane actie. Dat is wat we actie noemen. 
Al het andere kun je ook actie noemen, maar het is slechts activiteit. Die 
spontane actie zullen sommigen, die niet ontwaakt zijn, een goede actie 
noemen en anderen zullen het een slechte actie noemen. Een juiste actie of 
een onjuiste actie….. voor iemand die ontwaakt is, is het gewoon een actie. 
Voor hem of haar is het een perfecte actie.  
______________________________________________________________ 
 
SRI BHAGAVAN: "I hope that from this moment onwards, you will just see 
what is going on. Don't try to do anything to it. There is nothing you can do to 
it. It's just there. That is the truth. That is inner integrity. That is being 
authentic. Don't be indifferent to it, please, but be intensely aware of it. That's 
all you have to do. That is the oneness teaching. That's the most fundamental 
teaching. Other teachings are mainly supportive of it. Like saying the first step 
is the last step. Experience it. 
 
When you try to experience it, there is no experiencing at all. When you're 
aware, experience is automatically taking place. You are experiencing reality 
as it is. What we are merely trying to describe, but then you try to put an 
effort, "Okay, I must now experience suffering. Alright, I must experience 
reality as it is. Alright, I'll be a better human being." 
 
There is no such thing as a better human being or a lower human being. 
 
Out of this awareness action arises spontaneously. That is what we call 
action. Everything else you may call action, but it is merely activity. This action 
- some who are not awakened may call it good action and some may call it 
bad action, right action or wrong action. For someone who is awakened, it is 
just action. For him, it is perfect action." 



Bhagavan over opvoeding. 
 
Bhagavan: Voed een kind met de grootst mogelijke zorg en aandacht op, 
zodat het gewoon wordt voor het kind om liefde te beantwoorden. 
 
Help het kind om zijn of haar eigen falen te aanvaarden opdat het kind op een 
natuurlijk wijze kracht krijgt om uitdagingen van het leven tegemoet te treden. 
 
Vertrouw het kind, zodat het leert om zelf ook vertrouwen te hebben. 
 
Omarm het kind wanneer het foute dingen doet, zodat het de prachtige kunst 
van vergeving leert. Leer het kind bovenal de noodzaak om volledig zichzelf 
te zijn, zodat het kind leert om zijn emoties, zijn gedachten, zijn 
tekortkomingen en zijn onvermogen onder ogen te zien. 
 
De Waarheid zal het kind begenadigen met een enorme kracht, met moed en 
intelligentie om het leven te dragen. 
 
Natuurlijk zul je in de loop van het leven zien dat het kind zich ontwikkelt tot 
een succesvol wezen. Vergeet niet dat het niet alleen belangrijk is om 
adviezen te geven maar vooral om vóór te leven wat je adviseert, zodat het 
kind van je leert. 
______________________________________________________________ 
 
SRI BHAGAVAN: "Nurture the child with utmost care and concern so that it 
becomes natural for the child to reciprocate love. 
 
Help the child to accept its failures that it naturally gains strength to face life's 
challenges. 
 
Trust the child so that it also learns to trust. 
 
Embrace the child when it wrongs, so that it learns the beautiful art of 
forgiveness. 
Above all teach the need to be integral to itself, that the child learns to 
confront its emotions, thoughts, inadequacies and inabilities. 
 
Truth will empower the child with enormous power, courage and intelligence 
to handle life. 
 
Naturally, through the course of life you would find the child flowering into a 
successful being. Remember, it is not for you just to advise, but to live what 
you advise for the child to learn from you." 



Bhagavan over relaties 
 
Vraag: Bhagavan, ik begrijp dat het harmoniseren van relaties met onze 
familie van essentieel belang is voor Ontwaken. Kunt U mij vertellen 
wanneer ik mijn relaties echt heb geharmoniseerd? Zijn daar criteria 
voor? Of kunnen we dat zelf weten? 
 
Bhagavan: Als je blijft groeien in niveaus van Ontwaken, zul je meer en meer 
transformeren. Deze transformatie weerspiegelt zich in je relaties. Relaties 
zijn spiegels waarin je jezelf kunt zien. 
 
Leven is relatie. Als je in een relatie niet gekwetst wordt dan betekent dit dat 
je in een transformatieproces zit. Als er in een relatie onvoorwaardelijke liefde 
aanwezig is, dan zit je in een transformatieproces. Als er uit een relatie 
vreugde ontstaat, dan zit je in een transformatieproces. Dat is hoe je bij jezelf 
kunt controleren of je getransformeerd wordt of niet. Ook is er een grote vrede 
in jezelf. Er is een stilte in jezelf die niet het tegenovergestelde is van lawaai. 
Er is altijd een steeds maar doorgaande dialoog in jezelf gaande. Als je blijft 
groeien in Ontwaken, dan zal die dialoog langzaam stoppen. Dat is de stilte 
waar we het over hebben. Dit kun je bij jezelf controleren. 
 
Bhagavan: Er zijn twee soorten ervaringen, de ervaring van Ontwaken en de 
ervaring van verandering. Dat zijn verschillende ervaringen Wij geven jullie 
eerst de ervaring van Ontwaken. Dit kan ofwel plotseling ofwel geleidelijk 
gaan. Dit maakt je wakker..... 
 
Wanneer we zeggen dat je Ontwaakt bent dan betekent dat: dat je op ieder 
moment je bewust bent van wat er gaande is. Je kunt nog steeds boos 
worden. Je kunt nog gekwetst worden. Maar door middel van je bewustzijn 
kun je er direct uit stappen. 
 
Degene die een veranderingservaring heeft gehad is een getransformeerde 
iemand. Hij of zij wordt op de eerste plaats niet meer boos of wordt niet meer 
gekwetst. 
 
Na je Ontwaken kom je in een fase van verandering terecht. Heiligen en 
Wijzen zijn door die veranderingservaring gegaan. 
 
Alleen als je een veranderingservaring hebt meegemaakt dan kun je God 
ontmoeten. Degenen die deze ervaring hebben gehad spreken en praten met 
God.  
______________________________________________________________ 
 
 
Q.) Bhagavan, I understand, setting right relationships with our family is 
essential for our awakening. So would you tell me when I can realize my 
relationship have really set right? Is there any criteria? Or could we know it by 
ourselves? 
 



SRI BHAGAVAN: As you keep growing in your levels of Awakening, you 
would get more and more transformed. This transformation shows in your 
relationships. The relationships are the mirrors in which you could see 
yourself.  
 
Life is relationship. So, if in a relationship, you are not getting hurt, it means 
you are getting transformed. If in a relationship, there is unconditional love, 
you are getting transformed. If in a relationship, you derive joy, you are getting 
transformed.That is how you could check yourself whether you are getting 
transformed or not. Also there is a great peace inside you. There is a silence 
inside you which is not the opposite of noise. There is always contentious 
dialogue going on inside you. As you keep growing in Awakening, the 
dialogue slowly stops. That is the silence we are talking about. This, you could 
check out for yourself." 
 
SRI BHAGAVAN: "There are two kinds of experiences-'The Awakened 
experience and The Conversion experience'. They are different experiences. 
We first give you the awakening experience. This could either be sudden or 
gradual. This makes you awakened. 
 
When we say you are awakened, what it means is you could be aware of 
what is going on anytime. You could still get angry. You could still get hurt. 
But with awareness you could instantly get out of it. 
 
The one who has had a conversion experience is a transformed person. He or 
she does not get angry or hurt in the first place. 
 
After your awakening we are moving to conversion experience. Saints and 
sages have gone through the conversion experience. 
 
It is only if you have had a conversion experience you could get ... to God. 
Those who have had this experience speak and talk with God." 



Bhagavan over Verlichting. 
 
Vraag: Bhagavan: wanneer mensen verlicht worden als een collectief, 
zal dat ook de fysieke kwaliteit van de aarde veranderen?' 
 
 Bhagavan: Er is een zeer nauw verband tussen het menselijk bewustzijn en 
de fysische processen die zich op de planeet afspelen. Op het moment dat de 
conflictniveaus in het menselijk bewustzijn worden verlaagd, vinden er ook 
dramatische veranderingen op de aarde plaats. 
 
Er zal dan een vermindering van insectenplagen plaats vinden en de natuur 
zal zich op een veel betere wijze gedragen. Er zal een vermindering van 
overstromingen en van vulkanische uitbarstingen plaatsvinden. Al deze 
dingen zijn een natuurlijk gevolg van de vermindering van de conflicten in het 
menselijke bewustzijn. Er bestaat zo'n nauwe correlatie tussen die twee.  
 
Vraag: Lieve Bhagavan, ik vind het jammer dat er veel dingen in mijn 
leven zijn die ik heb gemist. Veel verlangens werden niet vervuld. 
Verhinderen deze niet vervulde verlangens mijn groei naar Ontwaken en 
Verlichting?  
 
Bhagavan: Wat je moet doen is: je moet verblijven bij je frustratie en bij je 
ontevredenheid. Je moet niet proberen om ze te ontwijken. Jij bent onvervuld 
en er is veel pijn in jou. Blijf bij die pijn, ervaar die pijn. De Goddelijke 
Aanwezige doet de rest.  
 
Vraag: Bhagavan, hoeft een Verlicht persoon niet meer te lijden? 
 
Bhagavan: Een verlicht persoon kan lijden, maar het is geen persoonlijk lijden 
meer.  Er is geen “Ik” meer bij betrokken. Als hij oorlog ziet, dan zal hij lijden. 
Dat lijden zal er altijd zijn zolang er lijden bestaat. 
______________________________________________________________ 
 
QUESTION: "Bhagawan, when people become enlightened as a collective, 
would it actually change the physical quality of the earth also?" 
 
 SRI BHAGAVAN: "There is a very close correlation between human 
consciousness and the physical processes occurring on the planet. So the 
moment the conflict levels are reduced in human consciousness, we find 
dramatic changes at the earth level also. 
 
Like you'll find reduction in insects, in pests and the nature behaving in a 
much better way; reduction in floods and volcanic eruptions.All these things 
are a natural consequence of the reduction of conflict in man's consciousness. 
There is such a close correlation between the two." 
 
Dear Bhagavan, I have regrets that there are many things in my life which I 
missed. That many desires did not get fulfilled. Are these desires hindering 
my awakening and enlightenment? (not fulfilled desires.) 
 



SRI BHAGAVAN: "What you have got to do is you have got to stay with your 
frustration and discontent. You should not try to move away from it. You're 
unfulfilled and there's great pain in you. Stay with the pain, experience the 
pain. The Presence will do the rest." 
 
QUESTION: "Does an enlightened person not suffer anymore?"  
 
SRI BHAGAVAN: "An enlightened person can suffer but it is not personal 
suffering. There is no 'me' involved. If he sees war he will suffer. That 
suffering will always be there as long as suffering is there." 



Bhagavan. Webcast met de VS en Canada, 21-09-2013 
 
Namaste Bhagavan. Vandaag zijn er in de VS en Canada, meer dan 109 
groepen die bij elkaar meer dan 10.000 mensen omvatten. Ze wachten vol 
ongeduld om Uw zegen te ontvangen en met U te mediteren. Vandaag is het 
de Internationale Wereld Vrededag. Ieder van ons vraagt om de zegen voor 
de wereldvrede, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Alle zegen. 
 
Uit de groep komen enkele vragen. Als U het toestaat willen we U graag 
enkele vragen stellen, Bhagavan. 
 
Vraag 1. Lieve Bhagavan . Wat is de volgende fase van Oneness? 
 
Bhagavan: De volgende fase van Oneness. De volgende fase van Oneness 
is: dat jouw God in fysieke vorm zichtbaar wordt. Jouw God moet uit de Sri 
Murthi stappen. Als het Goddelijke voor jou Christus is, moet Christus in 
fysieke vorm naar je toe lopen. En je moet met jouw God praten. En jouw God 
zal voor je zorgen en al je problemen oplossen. Dat is de volgende fase van 
Oneness. Het gebeurt al op grote schaal in India en zal binnenkort ook in de 
VS beginnen . 
 
Vraag 2: lieve Bhagavan. Dank U voor het wonder van Oneness. Bedankt 
dat U ons deed Ontwaken. Wat is er voor nodig dat U zich fysiek 
manifesteert in onze huizen, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Wat nodig is, wil het Goddelijke zich fysiek manifesteren is: dat je 
geen gevoel van pijn in jezelf moet hebben en dat je vervuld moet zijn van 
dankbaarheid. We zullen jullie ook een proces geven dat je moet volgen. 
Wanneer je dat doet, dan zal jouw God uit de Sri Murthi komen, om daarna 
met jou te communiceren afhankelijk van hoe jij God ziet. Stel dat je jouw God 
op een bepaalde manier vorm hebt gegeven. Jouw God zal zich dan 
dienovereenkomstig gedragen. Het is allemaal in jou handen. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, Wat is het authentieke zelf? Is het: het Hogere 
Zelf of is het: het zuivere ego zonder conditioneringen? 
 
Bhagavan Het is niet het Hogere Zelf, en ook niet het ego zonder 
conditioneringen. Laten we zeggen dat iemand bij je komt en je geeft die 
persoon een glimlach, en je nodigt hem uit om bij je binnen te komen en je 
biedt hem een kopje koffie aan. Maar innerlijk verafschuw je dat hij is 
gekomen, en je wilt hem eigenlijk geen koffie aanbieden. Als je dan ZIET wat 
er in jezelf gaande is, dan is dat het authentieke zelf . 
 
Vraag 4: Lieve Sri Bhagavan, wat wilt U dat wij nu doen met datgene 
waar we mee bezig zijn? 
 
Bhagavan In dat waar jullie nu mee bezig zijn wil ik dat jullie allemaal God 
Realisatie bereiken. Want dit gebeurt nu heel, heel snel, het is aan het 



gebeuren. Op duizenden plaatsen is het aan het gebeuren, dus ik wil dat het 
ook bij jullie gebeurt. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan. Kunt u ons uitleggen wat het proces van 
transformatie na het Ontwaken inhoudt. 
 
Bhagavan: De hersenen zijn van nature neuroplastisch. (neuroplasticiteit: is 
het vermogen van de hersenen zich te kunnen reorganiseren). Wanneer de 
hersenen veranderen, verandert je waarneming. Wanneer je waarneming 
verandert, dan veranderen je hersenen. Wat we in het proces doen is: we 
beginnen je hersenen te veranderen . En wanneer je hersenen veranderen, 
dan zeggen we tegen jullie: Je bent Ontwaakt 
 
Wanneer de hersenen veranderen, dan zul je je daar in eerste instantie  
misschien bewust van zijn of misschien juist niet. Daarom vertellen wij jullie 
dat je Ontwaakt bent of niet, en wij geven je daar ook een getal bij. Het getal 
geeft de mate van verandering weer die heeft plaatsgevonden in de 
hersenen. Dit kun je de eerste stap in het proces van Ontwaken noemen . 
 
Zodra dit gebeurt, zul je in staat zijn om zonder inspanning te blijven bij “Wat 
is”. Als dat plaats vindt dan noemen we dat het tweede niveau van Ontwaken. 
Wanneer dat gebeurt, dan ben je je bewust dat je Ontwaakt bent of dat je 
misschien niet Ontwaakt bent, of je bent je misschien niet bewust van het feit 
dat je Ontwaakt bent. In dat geval houden we je weer op de hoogte of je 
Ontwaakt bent of niet, en wat er is gebeurd met de hersenen . 
 
Op het derde niveau gebeurt het blijven bij “Wat is” meer dan 49 minuten. 
Aanvankelijk gebeurt dit gedurende 3 minuten, 5 minuten, 7 minuten en dan 
langzaam beweegt het zich tot aan 49 minuten. Wanneer het zich beweegt tot 
aan 49 minuten, dan zul je weten dat je Ontwaakt bent. Je hebt niemand 
nodig om je te vertellen dat je Ontwaakt bent. Je weet het gewoon. Zodra dat 
is gebeurd begint de transformatie. 
 
Transformatie betekent dat het hart tot bloei komt. Het tot bloei komen van het 
hart betekent, net als bij de hersenen, dat het hart fysiek verandert. Zodra dat 
gebeurt, dan voel je je verbonden met de mensen, met de dieren, met de 
planten, met de hele natuur en je bent diep bezorgd voor anderen en je voelt 
je heel, heel, verantwoordelijk en je wordt helemaal vrij van conflicten. Dat is 
het derde niveau van Ontwaken. 
 
Zodra dit gebeurt, dan groeit het: “Zonder inspanning blijven bij wat is” in 
tijdsduur. Het wordt 2 uur, 3 uur, 4 uur en tenslotte wordt het 24 uur, en dat 
gebeurt heel natuurlijk en net zo gemakkelijk als ademen. Zodra dat gebeurt, 
dan noemen wij je Volledig Ontwaakt of we zeggen dat je Verlicht bent en 
niemand hoeft je dat te vertellen. Je zult het voor jezelf weten. 
 
En dan begint God Realisatie. Dat hele proces noemen we “De lange weg”. 
Het is een lang proces. Het korte proces, of de korte weg is, wanneer het 
goddelijke zich fysiek aan je manifesteert. Als het goddelijke zich fysiek aan je 
manifesteert en tegen je praat, dan is het allemaal in een mum van tijd 



gepiept. Of het nu Volledige Ontwaken of transformatie is, of iets wat daar 
mee te maken heeft, het is allemaal voorbij in een mum van tijd . Dat is: “De 
korte weg”. Oneness heeft gekozen voor de korte weg . Het is aan jou om te 
kiezen voor de lange weg of de korte weg. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, hoe belangrijk is het om informatie uit te 
wisselen over wonderen die mensen ervaren, en te luisteren naar 
mensen die Ontwaakt zijn? 
 
Bhagavan: Dit is belangrijk, want als je naar deze dingen blijft luisteren, zullen 
dezelfde dingen bij jou gebeuren. 
 
Vraag 7: Lieve Bhagavan, Voor velen van ons is Oneness nieuw. Wat is 
uw visie voor ons als individu en als collectief voor de wereld? 
 
Bhagavan: Jullie moeten God gerealiseerd worden. Als ik zeg God 
gerealiseerd dan moet jouw God echt voor je zijn, niet een mystieke God 
maar een fysieke God met wie je kunt lopen en praten, met wie je kunt 
dineren, die je een hand kunt geven. Je moet in staat zijn om zijn adem te 
voelen, om zijn lichaam te voelen, om zijn kleren te voelen. Een dergelijke 
God bedoel ik. Dat moet je realiseren. Zodra dat bij je gebeurt, dan ben je niet 
alleen totaal veranderd, dan zijn niet alleen je problemen opgelost, maar ben 
je in staat om duizenden mensen te helpen. En wanneer dat gebeurt, dan zal 
de wereld volledig getransformeerd worden. Dat is wat wij van jullie 
verwachten . 
 
Vraag 8: Lieve Bhagavan, velen van ons stellen zich al vóór: Oneness 
centra hier aan huis te hebben. Misschien zouden we samen kunnen 
wonen en ons kunnen richten op een hoger bewustzijn voor onszelf en 
voor anderen. Het delen van onze voorraden en het aanbieden van 
Oneness evenementen voor het publiek. Bhagavan zijn we op de goede 
weg? Wilt U ons Uw advies en Uw Goddelijke zegen geven voor deze 
plannen, Bhagavan . 
 
Bhagavan Jullie zijn op de goede weg. In feite is dat de visie van Oneness. 
We zullen jullie daarvoor onze adviezen geven en we geven jullie volledig 
onze zegen voor deze initiatieven. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan. We zien over de hele wereld veel wonderen 
gebeuren met de Sri Murthis. Wanneer zullen deze wonderen ook in de 
VS plaats vinden, Bhagavan? 
 
Bhagavan; Dit gaat waarschijnlijk vanaf november en december van dit jaar 
plaatsvinden. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, Als individuen Ontwaken hier in Amerika en 
in Canada, hoe kunnen dan de Oneness Blessing gemeenschappen het 
fenomeen van Ontwaken dat zich verspreidt over ons continent het best 
ondersteunen, Bhagavan? 
 



Bhagavan: De Oneness gemeenschappen zullen als vuurtorens worden die 
de gemeenschap om hen heen transformeren. 
 
Dit zijn de vragen Bhagavan. We zouden allemaal graag de zegen van U 
ontvangen Bhagavan. 
 
Bhagavan: Alle zegen voor jullie, Ik houd van jullie allemaal, Namaste. 
______________________________________________________________ 
 
Sri Bhagavan Webcast Darshan with the USA and Canada 
 
September 21, 2013 
 
  
Sri Bhagavan - USA / Canada Webcast Darshan, Sept. 21st, 2013  
 
Namaste Bhagavan. Today Bhagavan in USA and Canada, there are over109 
groups of people covering over 10,000 people, Sri Bhagavan. They're eagerly 
waiting to take the blessings from Sri Bhagavan and meditate with Sri 
Bhagavan, Bhagavan. And today happens to be the International World 
Peace Day. They're all asking for a blessing for world peace, Sri Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: All the Blessings 
 
The whole group has few questions. If Bhagavan permits, we like to ask few 
questions, Bhagavan. 
 
Q1. Dear Sri Bhagavan. What is the next phase of Oneness? 
 
A1. The next phase of Oneness. The next phase of Oneness is your divine 
must become physical to you. Your divine must walk out of the sri murthi. If 
your divine happens to be Christ, Christ must walk out physically to you. And 
you've got to talk to your God. And your God will take over and solve all your 
problems. That is the next phase of Oneness. It is happening in a big way in 
India and it will soon start in the U.S. also. 
 
Q2.  Beloved Bhagavan.Thank you for the Oneness phenomenon. Thank you 
for awakening us. What is needed for you to manifest physically in our homes, 
Sri Bhagavan? 
 
A2. What is needed for your divine to physically manifest is, you should carry 
no hurt and you should be filled with gratitude. We would also be sending you 
a process which you have got to follow. Once you do that, your divine will 
come out of the sri murthi and then would start relating to you depending on 
you. Suppose you have designed your divine in a particular way. Your divine 
will behave accordingly. It's all up to you. 
 
Q3. Sri Bhagavan, What is authentic self? Is it the higher self or is it pure ego 
without conditioning? 
 



A3.  It is neither the higher self nor the ego without conditioning. Let's say 
someone comes home and you smile at the person and you invite him to 
come inside and you offer him a cup of coffee. But inwardly, you detest his 
coming home and you do not like offering him that cup of coffee.  And if you 
happen to SEE what is going on inside, that is the authentic self. 
 
Q4.  Dear Sri Bhagavan, What do you want from us to do in this work right 
now? 
 
 A4. In this work right now, I want you all to become God Realized. Because it 
is now happening very, very fast, it is happening. In thousands of places it is 
happening, so I want it to happen to you. 
 
Q5. Beloved Bhagavan. Could you please explain to us the process of 
transformation after awakening. 
 
A5. The brain is neuroplastic in nature. When the brain changes, your 
perception changes.  When perception changes, your brain changes. What 
we do in the process is, we initiate a brain change. And when the brain 
changes, we tell you, you are awakened. 
 
Now when the brain changes, initially, you might be aware of it or you might 
not be aware of it. Therefore we tell you, you are awakened or not. And we 
also give you a number. The number indicates the amount of change which 
has taken place in the brain. This you could call the first step of awakening. 
 
Once this has happened, you will be able to stay with the 'what is' without 
effort. When that happens, we call it the second level of awakening. Now 
when this happens, you might be aware that you're awakened, or you might 
not be awakened, or you might not be aware that you're awakened. In which 
case, we again inform you whether you are awakened or not and what has 
happened to the brain. 
 
At the third level the staying with the 'what is' happens for more than 49 
minutes. Initially it happens for 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes and then 
slowly it moves to 49 minutes. When it moves to 49 minutes, you will  know 
you are awakened. No one need tell you "you are awakened". You know it. 
Once that happens, transformation starts. 
 
Transformation means the flowering of the heart. Flowering of the heart 
means, just like the brain change, the heart physically changes. Once that 
happens, you will feel connected to people, to animals, to plants, to the whole 
of nature and you're deeply concerned about others and you become very, 
very responsible  and you become totally conflict fee. This is the third level of 
awakening. 
 
Once this has happened, the staying with the 'what is' without effort grows in 
time. It becomes 2 hours, 3 hours, 4 hours. Finally it becomes 24 hours and it 
happens very naturally and easily like breathing. Once that happens, we call 



you fully awakened or we say you are enlightened and no one need tell you 
that. You will know it for yourself.   
 
And then begins God Realization. Now this whole process, we call it the long 
way.  It's a long process. The short process is or the short way is your divine 
must physically manifest to you. And if your divine physically manifests to you 
and talks to you, it's all over in no time.  Be it full awakening or transformation 
or anything for that matter. It's all over in no time. That is the short way. Now 
Oneness is moving towards the short way. It's up to you to choose the long 
way or the short way. 
Q6. Beloved Bhagavan, How important is it to discuss miracles that people 
are experiencing and listening to people who are awakened? 
 
A6. It is important because if you keep listening to these things, the same 
thing would happen to you. 
 
Q7. Dear Sri Bhagavan, Many of us are new to Oneness. What is your vision 
for us as individuals and collectively for the world? 
 
A7.You have to become God Realized. When I say God Realized, your God 
must be real to you, not a mystical God, but a physical God with whom you 
could walk and talk with whom you could dine, with whom you could shake 
hands. You should be able to feel his breath, feel his body, feel his clothes.  I 
mean that kind of God. That you've got to realize. Once that happens to you, 
not only you're totally transformed, not only your problems are solved, but you 
will be able to help thousands of people. And when this happens, the world 
will become completely transformed. That is what we expect from you. 
 
Q8. Dear Bhagavan, Many of us have been envisioning Oneness centers 
here at home. Perhaps we would live together focus on higher conscious for 
ourselves and others. Sharing our resources and offering oneness events for 
the public. Sri Bhagavan are we on the right track? Will you please give us 
your advice and divine blessings for this, Bhagavan. 
 
A8. You are on the right track. In fact that is the vision of Oneness. We would 
be giving you all our advice and we would be fully blessing you for that. 
 
Q9. Dearest Sri Bhagavan. We see many miracles happening all over the 
world with the sri murthis. When will these miracles come to the USA, 
Bhagavan?  
 
A9. It should start happening mostly from November and December of this 
year. 
 
Q10. Most Beloved Bhagavan, As individuals awaken here in America and 
Canada, how does the Oneness blessing communities best support the 
awakening phenomenon that is spreading across our continent, Bhagavan. 
 
A10.The oneness communities would become like lighthouses transforming 
communities around them. 



 
These are the questions, Sri Bhagavan. They would all like to have a blessing 
of Sri Bhagavan, now Bhagavan. 
 
Bhagavan: All the blessings to you, Love you all, Namaste. 
 



Bhagavan’s Darshan met Duitsland op 29-09-2013. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7_XbqOEFYf0#t=15 
 
Gerd: Lieve Bhagavan, voor de derde keer dit jaar heten wij U hartelijk 
welkom in Duitsland. We zijn allemaal zo blij en zo dankbaar om U weer hier 
te hebben. Dank U wel Bhagavan dat U ons steeds opnieuw de kans geeft 
om binnen Uw Goddelijke Aanwezigheid te zijn. Dank U voor Uw wijsheid en 
de wijsheid van Sri Amma en voor Uw oneindige zegen. Dank U voor Uw 
kostbare gave van Ontwaken en van Godrealisatie. Deze keer, Bhagavan, 
zijn we verzameld in een grote zaal met enkele honderden mensen onder één 
dak. Twee dagen lang vieren we het "Gouden Bal Oneness Festival 
Germany”. We hebben twee Oneness Meditaties ontvangen van al onze 8 
Oneness Meditators. We hadden leuke live muziek, een gesprek over het 
wonder van Oneness, meditaties, bhajans en dans. We zijn samen, we eten 
samen, en we leven samen. Uw persoonlijke aanwezigheid van dit moment is 
het absolute hoogtepunt van dit evenement. Dank u Bhagavan voor het 
beantwoorden van onze vragen en voor het mediteren met ons. Bhagavan, 
geef ons alstublieft Uw zegen, maar geef Uw zegen ook aan onze families, 
aan onze samenleving en aan ons mooie land. 
 
Nandri (Dank U in het Tamil), Bhagavan. We houden van U, Bhagavan . 
 
Sri Bhagavan: Alle zegen voor jullie, voor jullie familie en jullie prachtige land.  
 
Vraag 1. Lieve Bhagavan, Het nieuwe Sri Murthi Wonder is een enorme 
doorbraak voor de mensheid. Hoe beïnvloedt dit het dagelijks leven van 
de mensen? We zouden het geweldig vinden wanneer het Goddelijke 
fysiek naar Duitsland zou komen. Wij vinden het geweldig om U uit te 
nodigen om naar onze huizen in Duitsland te komen. Hebben we een 
ritueel nodig om dit te laten gebeuren? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: 70 000 mensen zijn Ontwaakt in 2012, en dat was de eerste stap 
naar het begin van het Gouden Tijdperk. Dat jouw God een fysieke 
Aanwezigheid wordt is het begin van de Gouden Tijdperk. Jullie God wordt lid 
van jullie gezin. Je kunt lopen en praten met je God. Je kunt dineren met je 
God. Wat je problemen ook zijn, je kunt rechtstreeks praten met God. Je kunt 
praten over kleine dingen, je kunt praten over grote dingen. Het speelt zich 
rechtstreeks tussen jou en jouw God af. Je wordt volledig in de watten gelegd. 
Je kunt vragen om financiële hulp, je kunt vragen om gezondheid, je kunt 
vragen stellen over je relatie, je kunt vragen wat je maar wilt. Je leven zal niet 
meer hetzelfde zijn. Er is geen leegte, er is geen eenzaamheid, is er geen 
vervreemding en de wereld ziet er uit als een paradijs. Het zal een totaal 
ander leven zijn. 
 
Ik kan jullie niet zien omdat de verbinding uitvalt, maar ik kan jullie wel 
volledig voelen, en ik ben bij jullie. 
 
Vraag 2. Lieve Bhagavan, we buigen neer voor het nieuwe Sri Murthi 
wonder. Wanneer onze persoonlijke God zich fysiek materialiseert, 

http://www.youtube.com/watch?v=7_XbqOEFYf0#t=15


zullen andere mensen dan ook in staat zijn om onze persoonlijke 
Goddelijke te zien? Dank U wel. 
 
Bhagavan: Wanneer je persoonlijke God een fysieke vorm aanneemt, dan 
kan niet alleen jij je God zien, maar kan een vriend of een familielid die bij je is 
ook God zien. En als God het toestaat, dan kun je zelfs God fotograferen. 
 
Vraag 3. Namaste lieve Sri AmmaBhagavan, we hebben ongeveer 250 
Ontwaakte mensen in Duitsland. Verandert nu ons pad naar volledige 
transformatie wanneer het nieuwe fenomeen plaats vindt, en het 
Goddelijke fysiek tot ons spreekt via de Sri Murthi? 
 
Bhagavan: De dingen ontwikkelen zich nu razend snel. Dat is wat er op dit 
moment gebeurt in India. 
 
Vraag 4. Lieve Bhagavan, moeten we Godrealisatie hebben bereikt om 
God op een fysieke manier in ons huis te hebben? Dank U wel. 
 
Bhagavan: Je hoeft niet Godgerealiseerd te zijn om fysiek het Goddelijke in je 
huis te hebben. Pas nadat het Goddelijke fysiek je huis bezoekt, dan begint 
de reis naar Godrealisatie. Je komt dan steeds meer te weten over je Vriend. 
Dat is wat wij Godrealisatie noemen. Je wordt uiteindelijk als je Vriend. Dat is 
totale Godrealisatie. 
 
Vraag 5. Lieve Bhagavan, er is een diep verlangen in mij om de juiste 
levenspartner te vinden. Ik heb daarvoor gebeden toen ik in de Oneness 
University was voor de verdiepingscursus, en ik deed daar ook een 
Homa voor het vinden van de juiste partner. Maar er komt maar geen 
levenspartner hoewel ik blijf bidden. Waarom duurt de vervulling van 
sommige wensen van het hart zo lang, terwijl andere gebeden zo snel 
verhoord worden? 
 
Bhagavan: Tot voor kort onderwezen we de lange weg. Maar nu, sinds de 
laatste paar weken, onderwijzen we niet meer de lange weg, maar 
onderwijzen we de korte weg. Nu willen we dat jouw persoonlijke God zich 
fysiek aan je voordoet, en je moet dan direct aan je persoonlijke God vragen 
om een levenspartner. Dan zal het onmiddellijk gebeuren . 
 
Vraag 6. Lieve Bhagavan, heel wat mensen hebben diverse problemen 
met hun gezondheid zoals: pijn in het lichaam, chronische ziekten, 
neurologische aandoeningen, een hersentumor, verschillende vormen 
van verslaving en nog veel meer. Hoe kan Oneness daarbij helpen? 
Geeft U alstublieft advies. Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: In India zijn er, sinds het verschijnsel een paar weken geleden 
begon, enkele honderden centra tot stand gekomen waar allerlei kwalen in 
twintig minuten vrijwel genezen zijn. Iedere vorm van ziekte wordt genezen. 
Er wordt zelfs aan chirurgie gedaan. Dit gebeurt nu al op honderden plaatsen. 
Het zal binnenkort ook in Duitsland van start gaan. 
 



Vraag 7.Lieve Bhagavan, we zijn een Ontwaakt echtpaar en willen graag 
een baby hebben. Hoe kunnen we ons voorbereiden om een Ontwaakt 
en gezond kind te krijgen? Dank u wel. 
 
Bhagavan: Voorheen gaven we jullie een programma dat je in het linkeroor 
van het kind moest inspreken, en je moest je daarop intens voorbereiden. Dat 
zou de lange weg zijn. Nu is dat allemaal achterhaald. Praat met je 
persoonlijke God en je krijgt het kind dat jullie willen. 
 
Vraag 8. Lieve Bhagavan, aan de ene kant is Duitsland een welvarend en 
rijk land. Aan de andere kant zijn er veel mensen die niet veel geld 
hebben of hard moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Andere mensen zijn in een depressie terecht gekomen. Hoe kunnen we 
bewust welvaart scheppen voor iedereen? Dank U wel, Bhagavan . 
 
Bhagavan: Dit alles zal spoedig gaan veranderen. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, hoe kan ik als Dikshagever mijn familieleden, 
die geen Dikshagever zijn, ondersteunen op hun pad naar Ontwaken? 
 
Bhagavan: Als jij Ontwaakt, Transformeert en Godrealisatie ontwikkelt, dan 
zal dit alles ook gaan gebeuren met je familieleden . 
 
Vraag 10. Lieve Bhagavan, kunt U ons een Sadhana geven die het 
makkelijker voor ons maakt om te blijven bij “Wat is”? 
 
Bhagavan: Dat is op dit moment niet nodig. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, de Oneness University biedt diverse oude 
vuurrituelen die Homas (of Yagyas) worden genoemd Waarom hebben 
die Homas zo’n effect op het leven van de mensen hier in Duitsland, 
terwijl de Homas worden uitgevoerd ver weg in India? Dank U wel, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Alles wat bestaat, is slechts één geest. Alhoewel we fysiek ver uit 
elkaar leven zijn we, wanneer we diep in onszelf kijken, allemaal buren. Tijd 
en afstand spelen geen rol. 
 
Vraag 12. Lieve Bhagavan, Leg nog eens uit wat U bedoelt wanneer U 
zegt: “Vriendschap is vrijheid binnen een relatie“. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Vriendschap betekent de ander de vrijheid geven om zichzelf te 
zijn. Wij noemen dat vrijheid binnen een relatie. 
 
Vraag 13. Lieve Bhagavan, wat is het effect voor ons land wanneer veel 
mensen de verdiepingscursus en trainercursus in India bijwonen? Dank 
U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Jullie land zou zich dan met een sneltreinvaart in de richting van 
het Gouden Tijdperk bewegen. 



 
Vraag 14. Lieve Bhagavan, kunt U ons vertellen wat liefde is? Dank U 
wel Sri Bhagavan . 
 
Bhagavan: Ik kan je niet zeggen wat liefde is. Ik kan je alleen maar vertellen 
dat je niet weet wat liefde is. Alleen wanneer het hart wordt getransformeerd, 
dat betekent dat het fysieke hart een verandering ondergaat, dan ontdek je 
pas echt wat liefde is. Dat gaat op heel korte termijn gebeuren. 
 
Vraag 15. Lieve Bhagavan, waar komt de Goddelijke geest vandaan? 
 
Bhagavan: De goddelijke geest is overal, en nergens in het bijzonder. 
 
Bhagavan: Ik kan jullie nu weer zien . 
 
Ik houd van jullie allemaal. Ik houd zoveel van jullie. Ik houd van jullie, 
Namaste. 
 
Ik houd van jullie allemaal. 
 
[ Meditatie met Sri Bhagavan ] 
______________________________________________________________ 
 
Bhagavan's Darshan with Germany on 29-09-2013  
 
Gerd: Beloved Bhagavan, for the third time this year we warmly welcome You 
in Germany. All of us are so happy and so grateful, to have You here again. 
Bhagavan, thank You so much for giving us the opportunity again and again 
to be in Your Divine Presence. Thank You for Your wisdom and Sri Amma's 
and Your full blessings. Thank You for Your precious gift of Awakening and 
God-realization. This time, Bhagavan, we are assembled in a big hall with 
several hundreds of people under one roof. For 2 days we are celebrating the 
"Golden Ball Oneness Festival Germany". We had two Oneness Meditations 
with all our 8 Oneness Meditators together. We had nice live music, a talk 
about the Oneness Phenomenon, meditations, bhajans and dance, being 
together, eating together, living together. Your personal Presence now is the 
absolute highlight of this event. Thank You Bhagavan for answering our 
questions and meditating with us. Bhagavan, please bless us, our families, 
our society and our beautiful country. 
 
Nandri, Bhagavan. We love You, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: All the blessings to you, your families and your beautiful 
country.     
 
Q 1: Beloved Bhagavan, the New Sri Murthi Phenomenon is a huge 
breakthrough for mankind. How does it affect people's daily lives? We would 
deeply love the Divine to come physically to Germany. We would love to invite 
YOU to our homes in Germany. Do we need a ritual that it can happen?  
Thank you, Bhagavan. 



 
A1: Sri Bhagavan: 70 000 people getting awakened in 2012 was the first step 
towards the beginning of the Golden Age. Your Divine becoming physical is 
the beginning of the Golden Age. Your Divine becomes a member of your 
family. You could walk and talk with your Divine. You could dine with your 
Divine. Whatever be your problems, you'll directly talk to the Divine. You talk 
about small things, you talk about big things. It's directly between you and 
your Divine. You are fully taken care of. You could ask for financial help, you 
could ask for health, you could ask for relationship, you could ask for 
whatever you want. Your life is no more the same. There is no emptiness, 
there is no loneliness, there is no alienation and the world looks like a 
paradise. It would be a totally different life. 
 
I cannot see you because of the net failure but I can completely feel you and 
I'm with you.   
 
Q2: Beloved Bhagavan, we bow down in front of the New Sri Murthi 
Phenomenon. When our personal God becomes physical and materializes, 
will other people also be able to see our personal Divine? Thank you. 
 
A2: Sri Bhagavan: When your Divine becomes physical, not only could you 
see your Divine, your friend or relative who's there, could also see the Divine. 
And the Divine willing, you could even photograph the Divine.  
Q3: Namaste beloved Sri AmmaBhagavan, we have about 250 awakened 
ones in Germany. Does our path to full transformation change now because 
the New Phenomenon happens as the Divine speaks physically to us through 
the Sri Murthi?  
 
A3: Sri Bhagavan: Now things would start moving very fast. That is what is 
happening in India right now.  
 
Q4: Beloved Sri Bhagavan, do we need to be God-Realized to have the 
Divine physically in our home? Thank you. 
  
A4: Sri Bhagavan: You need not be God-realized to have the Divine physically 
in your home. After getting the Divine physically in your home, then begins the 
journey of God-realization. You come to know about your friend more and 
more. That is what we call God-realization. You ultimately become like your 
friend. That is total God-realization.  
 
Q5: Beloved Bhagavan, a deep desire of mine is to find the right life partner. I 
was praying for that when I was at Oneness University for the deepening and 
there I also did the Homa for finding the right spouse. But there is no life 
partner although I keep on praying. Why is it that the fulfilment of some deep 
heart wishes can last so long, and some prayers are responded so quickly? 
 
A5: Sri Bhagavan: Until recently, we were teaching the long way. But now 
since the last few weeks, we are no more teaching the long way - we are 
teaching the short way. Now we want your Divine to become physical to you 



and you should directly ask your Divine to get you a life partner. And it would 
be done immediately.  
 
Q6: Beloved Sri Bhagavan, a lot of people have various health problems like 
body pain, chronic diseases, neurological ailments, brain tumour, different 
addictions and many more. How can Oneness help? Please give advice. 
Thank you, Bhagavan.  
 
A6: Sri Bhagavan: In India, ever since the phenomenon began a few weeks 
ago, several hundred centers have come up where all kinds of ailments are 
almost healed within 20 minutes. Every kind of ailment is being healed. Even 
surgery is being done. It is happening right now in hundreds of places. It 
should soon start in Germany also. 
 
Q7: Dear beloved Sri Bhagavan, we are an awakened couple and would like 
to have a baby. How can we prepare ourselves to receive an Awakened and 
healthy child? Thank you. 
 
A7: Sri Bhagavan: Normally we would give you a program which you must 
speak out in the child's left ear and you have to prepare hard for that. That 
would be the long way. Now it's all over. Talk to your Divine and get the child 
you want.  
 
  
Q8: Beloved Bhagavan, on one hand Germany is a prosperous and rich 
country. On the other hand there are many people who don´t have much 
money or have to work hard to cover their expenses. Others have fallen into 
depression. How can we create wealth consciousness for everyone? Thank 
you, Bhagavan. 
 
A8: Sri Bhagavan: All that would start changing very soon now.  
 
Q9: Beloved Bhagavan, how can I as a Deeksha-giver support my family 
members who are non-Deeksha-givers on their path to awakening? 
 
A9: Sri Bhagavan: As you awaken, transform and become God-realized all 
that would start happen to your family members. 
 
Q10: Beloved Bhagavan, can you please give us a Sadhana which makes it 
easier for us to stay with the What Is? 
 
A10: Sri Bhagavan: All that is not required now. 
 
Q11  Beloved Bhagavan, Oneness University offers various ancient fire rituals 
called Homas. Why do they have such an effect on people's lives here in 
Germany although the Homas are carried out far away in India? Thank you, 
Bhagavan. 
 



A11: Sri Bhagavan: All there is, is only one mind. Though we could be 
physically apart, when we go deep inside ourselves, we are all neighbours. 
Time and distance are of no consequence.  
 
Q12: Beloved Sri Bhagavan, please explain when you say in a teaching: 
"Friendship is freedom in relationship". Thank you Bhagavan. 
 
A12  Sri Bhagavan: Friendship means allowing the other to be himself or 
herself. We call that freedom in relationship.  
 
Q13: Beloved Bhagavan, what is the effect for our country when many people 
attend the deepening and trainer courses in India? Thank you Bhagavan. 
 
A13: Sri Bhagavan: Your country would race towards the Golden Age. 
 
Q14: Beloved Sri Bhagavan, please tell us: what is love? Thank you Sri 
Bhagavan. 
 
A14: Sri Bhagavan: I cannot tell you what love is. I can only tell you, you do 
not know what love is. Only when the heart is transformed, that is the physical 
heart has changed, you'll discover truly what love is. It is going to happen very 
very soon.  
 
Q15: Dear Bhagavan, where does the Divine spirit come from? 
 
A15: Sri Bhagavan: The Divine spirit is everywhere and nowhere in particular.  
I can see you now. Love you all. Love you so much. Love you Namaste. 
 
Love you all.  
 
[Meditation with Sri Bhagavan] 



Darshan van Bhagavan met Jeruzalem. 
 
Jeruzalem - 10 oktober 2013 
 
Vraag 1. Wat ziet U als rol voor Israël in het Midden-Oosten en in het 
wereldwijde bewustwordingsproces, Bhagavan? 
 
Bhagavan Ik kan je niet zien, maar ik zal blijven praten. Als het menselijk brein zou 
worden gelegd over de kaart van de planeet, dan zou je Israël terugvinden in dat 
deel van de hersenen dat met Godrealisatie heeft te maken. God is EEN, maar de 
mensen hebben God gemaakt tot een Joodse God, tot een Christelijke God, tot een 
Islamitische God, tot een Hindoe God en ga zo maar door. Wanneer Christenen hun 
God ontdekken, wanneer Joden Hun God ontdekken, wanneer Moslims hun God 
ontdekken en wanneer Hindoes hun God ontdekken, dan zal er vrede ontstaan in 
Israël. Voor het eerst zullen mensen ontdekken dat het één en dezelfde God is. Dat 
zou een keerpunt te zijn, niet alleen voor Israël en het Midden-Oosten, maar voor de 
hele wereld. 
 
Vraag 2. Bhagavan, eeuwenlang hebben wij allemaal gebeden voor vrede in 
Israël, voor vrede in het Midden-Oosten, voor vrede op de hele planeet, en nu 
zien we een aantal positieve veranderingen. Wat adviseert U ons te doen, om 
als individu en als groep vrede te brengen? 
 
Bhagavan: Als individu en als collectief moeten jullie proberen het volk van Israël te 
helpen om hun eigen God te ontdekken. 
 
Vraag 3. Bhagavan, kunt U ons alstublieft uitleggen wat het verschil is tussen 
het handelen van een Ontwaakt mens en van een niet-Ontwaakt mens om vrede 
te bereiken, hoe zullen ze reageren op een situatie? 
 
Bhagavan: Een Ontwaakt mens handelt en draagt bij aan de vrede. Een niet-
Ontwaakt mens reageert en verstoort de vrede. 
 
Vraag 4. Bhagavan, de hele wereld maakt gebruik van de kracht van wapens, 
de hele wereld besteedt een gigantische hoeveelheid geld aan oorlogvoeren. 
Als we al dat geld zouden gebruiken voor een aantal goede doelen Bhagavan, 
hoe zou dat de mensen helpen? Zal dit een droom blijven Bhagavan, of is er 
een mogelijk om dit werkelijkheid te laten worden? 
 
Bhagavan: Als de mensheid God ontdekt en als God een zeer reële werkelijkheid 
wordt voor de mensen, dan zullen alle dingen gaan veranderen. Dat zal het Gouden 
Tijdperk inluiden. 
 
Vraag 5. Bhagavan, hoe kan ik omgaan met een gebroken hart en een gevoel 
van verlies? Hoe kan ik uit de kringloop van verdriet en depressie stappen, 
Bhagavan? 
 
Bhagavan: het hele afgelopen jaar zou ik je een ander antwoord hebben gegeven, 
maar alles wat ik nu kan zeggen is: dat de tijd heel dichtbij is dat God zich echt fysiek 
aan je vóór zal doen, en dat God onmiddellijk je probleem zal oplossen. 



Vraag 6. Waarom hebben sommige mensen een goede relatie met God en 
anderen helemaal niet, Bhagavan? Betekent het: dat God absoluut en buiten 
onszelf is en op ons wacht om Hem te ontdekken? Wat moeten we doen zodat 
Hij zich manifesteert als je Antaryamin? Is het feit dat Hij zich nog niet fysiek 
heeft gemanifesteerd een gevolg van mijn angst Bhagavan? Wat gebeurt er in 
het proces van Godrealisatie, en wat moet ik doen om mijn proces te 
bespoedigen? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het is voor iedereen mogelijk om God te zien te zien en om te praten met 
God. Het is niet van jou afhankelijk, het hangt af van de tijd. De tijd is nu gekomen 
waarin dit gaat gebeuren. Het is al aan het gebeuren. Het is een eenvoudig proces 
dat dit mogelijk maakt, en waarover wij in november - december met jullie willen 
praten. Dan zal het voor iedereen mogelijk worden om zijn of haar God te ontdekken. 
. 
Dank U wel Bhagavan 
 
Vikramji: Zullen wij nu samen met Sri Bhagavan mediteren? 
 
Bhagavan: Ja. 
 
Vikramji: Shanti, Shanti, Shanti. (Vrede, vrede, vrede) 
 
Bhagavan: Namaste. 
___________________________________________________________________ 
 
Darshan with Bhagavan 
 
Jerusalem - October 10, 2013 
 
Vikramji: All the devotees have gathered in Israel, Bhagavan, in Jerusalem city, 
waiting for Sri Bhagavan's blessing, Bhagavan. 
 
Shreshta: Namaste 
 
Vikramji: Sri Bhagavan is ready, seeing all of you. Namaste 
 
Bhagavan: Namaste 
 
Vikramji: I will start with questions. The devotees are gathered in Israel, Bhagavan. 
They have some questions to ask you Bhagavan. May I ask the questions, 
Bhagavan? 
 
Bhagavan: Yes 
 
 
Q2.  The second question Bhagavan; Sri Bhagavan, for centuries we have all prayed 
for peace in Israel, the Middle East, the entire planet, we are  now seeing some 
positive changes Bhagavan.What do you advise us to do as an individual and as a 
group to bring peace Bhagavan? 
 



A2. Individually and collectively you must try to help the people of Israel to discover 
their own God. 
 
Q3. Also Bhagavan, please explain Bhagavan, what is the difference between one's 
actions as an awakened person versus an unawakened person towards peace, how 
would they respond Bhagavan? 
 
A3. An awakened person acts and contributes to peace. An unawakened person 
reacts and disturbs peace. 
 
Q4. Bhagavan, the next question Bhagavan. The whole world uses the power of 
weapons, spending the entire world's budgets for war Bhagavan. If we could use the 
budget for some good purpose Bhagavan, how will it help the people Bhagavan? 
Would it remain as a dream Bhagavan, or is it possible to become a reality 
Bhagavan? 
 
A4. As humanity discovers God and as God becomes very real to people, all things 
are going to change. That would usher in the Golden Age. 
 
Q5.Thank you Bhagavan. Sri Bhagavan, How do I cope with a broken heart and a 
feeling of loss Bhagavan? How do I choose to step out of sadness and depression 
Bhagavan? 
 
A5. All the year, I would have given you a different answer but now all I can say is the 
time has come really near where God becomes really physical to you, and God will 
instantly solve your problem. 
 
Q6. Why do some people have a better connection with God and some don't at all 
Bhagavan? Does it mean that God is absolute and outside of ourselves, waiting for 
us to discover him Bhagavan? 
 
What do we have to do, so that he manifests as my Antaryamin? Is the fact that he 
hasn't manifested physically to me until now due to my fear Bhagavan?  What 
happens in the process of God Realization and what should I do to hasten my 
process Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
A6. It is possible for everyone to see and talk to God. It does not depend on you, it 
depends on the times. The time has now arrived whereby this is going to happen. It 
has already started happening. There is a simple process involved about which we 
will talk to you in Novemeber- December. That will make it possible for everyone to 
discover their God. 
 
Thank you Bhagavan 
 
Vikramji: May we meditate with Sri Bhagavan? 
 
Bhagavan: Yes 
 
Vikramji: Shanti, Shanti, Shanti 
 



Bhagavan: Namaste 



Darshan van Bhagavan met China. 
 
3 november 2013. 
 
 
Vraag 1: Lieve Bhagavan, wat is de relatie tussen mijn ziel, mijn hogere Zelf en 
het Goddelijke in mijzelf? 
 
Bhagavan: Je ziel, je hogere Zelf en het Goddelijke zijn allemaal één en hetzelfde. 
Als je groeit in Ontwaken, zul je zelf ontdekken dat dit allemaal gewoon hetzelfde is. 
Er is helemaal geen verschil. Dat zal je uiteindelijke realisatie zijn. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, ik heb al mijn passie verloren. Ik wil helemaal niets 
meer doen, ik heb geen enkele motivatie om ook maar iets in het leven te doen 
en ik ben verslaafd aan spirituele lessen. Ik kan alleen maar vrede vinden 
wanneer ik mijn ogen sluit en mediteer. Lieve Bhagavan, wat kan ik aan deze 
situatie doen? Ik ben hulpeloos. Help me alstublieft Bhagavan. 
 
Bhagavan: Je bent in een prachtige staat. Vele grote mensen zijn door deze fase van 
ontwikkeling gegaan. Als je niet probeert te ontsnappen aan deze gemoedstoestand, 
maar er volledig bij blijft, zul je een grote doorbraak meemaken. Gewoon wachten tot 
het gebeurt. Doe er verder niets aan, maar wacht gewoon. Duik er helemaal in. Deze 
prachtig ervaring kan iedereen overkomen. Laat je er helemaal in onderdompelen en 
de doorbraak zal komen. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, ik ben Ontwaakt en ik kan mijn emoties van binnen  
ervaren en ik ben heel snel van lijden verlost. Maar ik vind dat ik niet zo ben als 
een Ontwaakt mens zoals dat in de wekelijkse Oneness les wordt beschreven. 
En veel Ontwaakte mensen om me heen ervaren hetzelfde. Bijvoorbeeld, de 
wekelijkse les zegt: “De Ontwaakte mens heeft geen mening. De niet-
Ontwaakte mens zit vol meningen”. Daardoor zit ik vol tegenstrijdigheden. 
Kunt U mij vertellen wat ik moet doen Bhagavan? Namaste. 
 
Bhagavan: op de eerste plaats: als we zeggen dat je Ontwaakt bent dan betekent 
dat, dat er een zekere verandering in je hersenen heeft plaats gevonden. Dat is het 
eerst niveau van Ontwaken. Wanneer dit is gebeurd dan betekent dat, dat je zonder 
inspanning kunt blijven bij “Wat IS”. We noemen dat het tweede niveau van 
Ontwaken . 
 
Zodra je zonder moeite kunt blijven bij “Wat IS” gedurende meer dan negenenveertig 
minuten dan begint het hart zich te transformeren. Het fysieke hart begint zich te 
transformeren, en zodra dàt gebeurt dan zullen alle lessen die wij jullie geven zich 
gaan realiseren. We noemen dat het derde niveau van Ontwaken, en er zijn nog veel 
meer niveaus. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, ik dank U dat U mij het geschenk van Ontwaken gaf. 
Ontwaken is het mooiste cadeau van mijn leven. Wat is het verschil tussen  
moeiteloos blijven bij “Wat IS” en leven in het NU? 
 
Bhagavan: Moeiteloos blijven bij “Wat IS” leidt tot: “Leven in het NU”. 



 
Vraag 5: Namaste lieve AmmaBhagavan. Mijn vrouw is zwanger, maar we 
maken vaak ruzie. Wat moet ik doen om geen ruzie met mijn vrouw te maken, 
waardoor ik een negatieve invloed uitoefen op mijn kind? Hoe kom ik tot 
onvoorwaardelijke liefde? Ik hoop dat ik van mijn vrouw en van mijn kind kan 
houden. Ik kwam er achter dat ik van niemand houd. Ik ben zo slecht. Lieve 
Bhagavan, vertel me wat ik moet doen? 
 
Bhagavan: Ten eerste: stel jezelf in de plaats van je vrouw en leer de dingen te zien 
zoals ZIJ ze ziet. Vervolgens moet je bij het feit blijven dat je geen liefde kent. 
Probeer niet om liefde te ontdekken of om liefde toe te passen. Blijf gewoon bij het 
feit dat je hart geen liefde kent. De doorbraak zal dan plaatsvinden. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, wat is het beeld dat we in het jaar 2014 als Oneness 
Trainers voor ogen moeten houden? 
 
Bhagavan: Jullie beeld voor het jaar 2014 moet zijn: om het Goddelijke heel fysiek 
aanwezig te laten zijn voor alle mensen die bij je komen. 
 
Vraag 7: Bhagavan, de Oneness University is een fantastische plek. Ontwaken, 
transformatie, genezingen, wonderen en nog veel meer dingen gebeuren er 
tijdens de Oneness verdieping. Kunt U ons vertellen, wat er gebeurt tijdens een 
verdiepingscursus? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wij zijn vooral bezig met het doen Ontwaken van Kundalini en met het 
activeren van de chakra's. Chakra’s zijn wat wij noemen: “Klieren zonder fysieke 
kanalen” die als schakelaar dienen voor de hersenen. Tijdens de verdieping 
activeren we bepaalde delen van de hersenen en deactiveren we andere delen. 
 
Vraag 8: Lieve Bhagavan, wat is het verschil tussen veranderingen in de 
hersenen en veranderingen in het hart? 
 
Bhagavan: Veranderingen in de hersenen is de basis van alles, het is het tot rust 
komen van de pariëtale kwabben (aan de zijkanten van het hoofd) en het activeren 
van de frontale kwabben (de voorhoofdskwabben). Wanneer we het hebben over 
de verandering van het hart, dan bedoelen we een betere verbinding tussen het hart 
en de hersenen. Wat er precies gebeurt met het fysieke hart is een beetje moeilijk uit 
te leggen in medische termen in een korte bijeenkomst als deze. 
 
Vraag 9: Bhagavan, hebben we gehoord over een nieuw Oneness fenomeen dat 
plaats vindt in India en ook in Duitsland. We kijken er reikhalzend naar uit om 
Sri AmmaBhagavan ook in ons huis te hebben. Wat moeten we doen 
Bhagavan? 
 
Bhagavan: Dit zal binnenkort ook in China plaats vinden. We zullen jullie een proces 
leren, en als je dat proces toepast dan is dat voldoende. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, wat is het belang van de webcast van Sri Bhagavan 
en van Oneness Meditatie ? 
 



Bhagavan: We proberen Kundalini naar boven te brengen en de chakra’s te 
activeren. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, SriAmmaBhagavan begonnen vorig jaar tijdens de 
deepening van november-december met het geven van Ontwaken aan de 
mensen. Wij zijn daar dankbaar voor. Vertel ons alstublieft waar de speciale 
aandacht dit jaar naar uitgaat tijdens de deepening van november-december? 
 
Bhagavan: dit jaar is het tijdens de deepening van november-december de bedoeling 
dat de fysieke aanwezigheid van God werkelijkheid voor jullie wordt. 
 
Vraag 12: We kregen vele wonderen door de homas. We willen graag weten wat 
er gebeurt tijdens het vuurritueel dat homa (in Noord India Yagya) heet. Dank U 
wel Bhagavan . 
 
Bhagavan: Je leven wordt gecontroleerd door een programma dat in het onbewuste 
ligt opgeslagen. De rituelen helpen ons om het onbewuste binnen te komen en de 
negatieve aspecten uit te schakelen en de positieve aspecten in te schakelen. Als 
dat gebeurt dan beginnen er veel dingen te gebeuren. Deze dingen noemen we 
wonderen . 
 
Vraag 13: Lieve Bhagavan, kunt U ons vertellen welke sadhanas (spirituele 
oefeningen) Ontwaakte mensen moeten doen om getransformeerd te worden? 
 
Bhagavan: Jullie moeten elke dag meer dan negenenveertig minuten zonder 
inspanning blijven bij “Wat IS”. 
 
Vraag 14: Bhagavan, we willen graag weten, wat de rol van China is in 
Oneness? 
 
Bhagavan: Gewoon afwachten en zien wat er gebeurt.. 
 
Met dank aan Amanda Welles voor de transcriptie. 
___________________________________________________________________ 
 
Darshan with Sri Bhagavan and China 
 
November 3, 2013 
 
03 Nov 13 China Darshan thru skype 
  
 
Q1: My dearest Sri Bhagavan, what is the relationship of my soul, higher self and my 
divine? 
 
A1: Your soul, your higher self and the divine are all one in the same.  As you grow in 
awakening, you will discover for yourself that all  these are just the same. There is no 
difference at all. That would be your ultimate realization. 
 



Q2:  Dear Bhagavan, I lost all my passion. I don't want to do anything, no motivation 
for life and I am addicted to spiritual classes.  I can only find out peace when I close 
eyes and meditate.  Dear Bhagavan, what can I do for this situation?  I am helpless. 
Please help me Bhagavan. 
 
A2: You are in a wonderful state. Many great people have gone through this phase.  
If you would not escape from this state of mind, but completely stay with it, you would 
get a great breakthrough.  Just wait for it to happen. Do nothing about it but just wait. 
Get soaked into it.  This is a wonderful thing that could happen to anybody.  Soak 
into it and the breakthrough would happen. 
 
Q3:  Dear Bhagavan, I am awakened and I can experience my emotions inside and 
get out from the suffering quickly.  But, I found that I am not like what the awakened 
should be which mentioned in that Oneness weekly teachings.  And, a lot of 
awakened ones around me are being like that.  For example, the weekly teaching 
says, "The awakened one has no views. The unawakened one is full of views."  I am 
so conflicted inside.  Please tell me, what can I do, Sri Bhagavan?  Namaste. 
 
A3: Initially, when we say you are awakened. what it means is a certain change has 
happened in your brain.  That is awakening one.  When this has happened, what it 
means is, you can stay with the "what is" without effort.  We call that the second 
awakening.  
 
Now, once the staying with the "what is" without effort crosses forty-nine minutes the 
heart begins to transform.  The physical heart begins to transform itself and once that 
happens, you would realize all those teachings we are giving you.  We call that the 
third level of awakening, and there are many more levels. 
 
Q4: Sri Bhagavan, thank you for giving me awakening. Awakening is the best present 
for me in my life.  What is the difference between staying with "what is" effortlessly 
and being in the present? 
 
A4: Staying with the "what is" without effort, leads to living in the present. 
 
Q5: Namaste,  Sri AmmaBhagavan.  My wife is pregnant, but we fight frequently.  
What should I do for not fighting with my wife, or just not affecting my child?  How 
could I have unconditional love? I hope to love my wife and my child? I found I don't 
love anyone. I am so evil.  Dear Bhagavan, please tell me what should I do? 
 
A5:  Firstly, put yourself in your wife's shoes and learn to see things the way she is 
seeing.   Next, stay in the fact that you do not have love.  Do not try to discover love 
or practice love.  Just stay in the fact that your heart is dry.  The breakthrough would 
happen. 
 
Q6:  Dear Bhagavan, what is the vision we must hold as a oneness trainer in the year 
2014.  
 
A6:  In the year 2014 your vision should be to make the Divine physical to all those 
people that come to you. 
 



Q7:  Bhagavan, Oneness University is an amazing place. Awakening, transformation, 
healing, miracles and many more things are happening in the Oneness deepening. 
Please tell us, what is happening in the deepening course? Thank you, Bhagavan. 
 
A7:  We are, essentially, awakening the kundalini and activating the chakras.  The 
chakras are what we call "ductless glands" which are switches to the brain. Through 
this process, we activate certain parts of the brain and deactivate certain parts of the 
brain. 
 
Q8:  Sri Bhagavan, what is the difference between change in the brain and change in 
the heart? 
 
A8:  Change in the brain is basically, shutting down the parietal lobes and activating 
the frontal lobes. When we talk of changing the heart, we mean a better connection 
between the heart and the brain.  What exactly is happening to the physical heart is a 
bit difficult to explain in medical terms in a short session like this. 
 
Q9:   Bhagavan, we have heard about Oneness new phenomenon that is happening 
in India and also in Germany. We also eagerly waiting to have Sri AmmaBhagavan in 
our home.  What should we do Bhagavan? 
 
Q9:  It will soon start happening in China also.  And, we will be releasing a process to 
you, which process if you follow it is enough. 
 
Q10:  Sri Bhagavan, what is the significance of Sri Bhagavan's webcast and 
Oneness Mediation? 
 
A10: We are trying to push up the kundalini and activate the chakras. 
 
Q11:  Sri Bhagavan, SriAmmaBhagavan started giving awakening last year from the 
November-December deepening.  We are grateful for that.  Please, tell us what are 
the special features about this year November-December deepening? 
 
A11:  This year's November-December process is to make the Divine physical to you. 
 
Q12:  We receive a lot of miracles through homas. We want to know what is 
happening in the fire ritual homa. Thank you, Bhagavan. 
 
A12:  Your life is controlled by a program, which is lodged in the unconscious.  The 
rituals help us to enter the unconscious and switch off the negative aspects and 
switch on the positive aspects.  When that happens, many things begin to happen. 
We call them miracles. 
 
Q13:   Sri Bhagavan, please tell us what are the sadhanas awakened people must do 
to become transformed being? 
 
A13:  You must stay with the "what is" without effort for more than forty-nine minutes 
every day. 
 
Q14:  Bhagavan, we want to know, what is the role of China in Oneness? 



 
A14:  Just wait and see. 
 
Gratitude to Amanda Welles for the transcript. 
 



Darshan van Bhagavan met Hongarije, 6 oktober 2013 
  
Vraag 1. Lieve Bhagavan, wat is bewustzijn? 
  
Bhagavan: Er bestaat alleen maar bewustzijn, maar bewustzijn heeft zeven 
lagen in zich. Wanneer ik zeg dat alles wat er is alleen maar bewustzijn is, 
dan verwijst dat niet naar “Jouw” bewustzijn. Er is een hele basale vorm van 
bewustzijn die niets anders is dan intelligentie. 
  
In India noemen we dit “Mahat”. Dit “Mahat”, of basaal bewustzijn, is de bron 
van “Alles dat is”. Dat wil zeggen: van het heelal, van melkwegstelsels, van 
sterren, planten, bomen en dieren, en van jij en ik. Dit bewustzijn is de 
“Ziener”, het is het “Zien”, en het is: “Dat wat gezien wordt”. Je zou ook 
kunnen zeggen dat het de Waarnemer is, het Proces van Waarnemen, en het 
Object van Waarneming. In feite zijn de Waarnemer en het Object van 
Waarneming EEN en hetzelfde . 
  
Vraag 2. Bhagavan kunt U alstublieft de les “Spiritualiteit is gebaseerd 
op Kundalini” verduidelijken. 
  
Bhagavan: Jouw spirituele conditionering of conditie is afhankelijk van je 
hersenen en van je hart. De hersenen zijn neuroplastische van aard. Als de 
hersenen veranderen, dan verandert je waarneming. Als je waarneming 
verandert, dan veranderen je hersenen. Als we ervoor moeten zorgen dat 
jullie spiritueel groeien, dan moeten we je hersenen veranderen. De chakra's 
zijn als schakelaars voor de hersenen . 
  
Wanneer de kundalini is Ontwaakt, en in een chakra is aangekomen, dan 
verandert een bepaald deel van de hersenen. Op basis daarvan zullen je 
ervaringen veranderen. Wanneer bijvoorbeeld je Anahata chakra is 
geactiveerd, dan zullen je ervaringen volledig van Christelijk aard zijn. 
Wanneer je Vishuddha chakra is geactiveerd, dan is dat gedeelte van je 
hersenen actief waardoor je ervaringen Islamitisch van aard zijn. Wanneer je 
Ajna chakra is geactiveerd, dan wordt dat deel van de hersenen actief waarbij 
je ervaringen Boeddhistische van aard zijn. Op dezelfde wijze zullen, wanneer 
je kruinchakra wordt geactiveerd, je ervaringen Hinduïstisch van aard zijn. 
Met dit alles zal ook het hart mee veranderen. Het fysieke hart verandert. Dit 
alles wordt gedaan door Kundalini. Daarom kunnen we Kundalini niet 
scheiden van spirituele groei. 
  
Vraag 3.  Bhagavan kunt U alstublieft uitleggen wat de les: “Blijven bij 
wat IS” betekent?  
  
Bhagavan: Wanneer we zeggen dat je Ontwaakt bent, wat we bedoelen 
daarmee dat je zonder inspanning blijft bij “Wat IS”. Wanneer je blijft bij “Wat 
IS” door moeite te doen dan is dat geen Ontwaken. Blijven bij “Wat IS” kun je 
alleen doen wanneer het brein veranderd is. Omdat de geest steeds 
tussenbeide komt, kun je niet zonder inspanning blijven bij “Wat IS. Wanneer 
je Ontwaakt, dan veranderen de hersenen zo dat je geest de hele tijd 
ontkoppeld is. Omdat de geest ontkoppeld is, zul je zonder inspanning in staat 



zijn om te blijven bij “Wat IS”. Het moet net zo gemakkelijk zijn als ademhalen. 
Zo niet:; dan is het “Blijven bij wat IS” gekoppeld aan moeite doen. Deze 
uitleg zal je wat meer duidelijkheid  verschaffen, maar verder heeft het geen 
enkel nut. 
  
Vraag 4. Bhagavan kunt U ons vertellen hoe Ontwaken van invloed is op 
iemands financiële situatie, gezondheidstoestand en relaties? 
  
Bhagavan: We worden allemaal gecontroleerd door een programma. Het 
programma bestaat uit: wat er is gebeurd in je vorige levens, wat er is 
gebeurd op het moment van de conceptie, wat er is gebeurd toen je in de 
baarmoeder leefde, en de manier waarop je werd geboren. Of het een 
natuurlijke bevalling was, of er een tang werd gebruikt, of dat het een 
geboorte via een keizersnede was. Dan; of je tijdens de eerste zes uur werd 
aangeraakt of niet, of je in een couveuse werd gelegd. Dan volgen de eerste 
zes jaar. Dit vormt het programma. Dit alles oefent controle uit op je leven. 
Het controleert je financiën, je gezondheid, je relaties en alles in het leven . 
  
Het programma heeft zowel positieve als negatieve aspecten. Wanneer je 
Ontwaakt, worden de negatieve aspecten uitgeschakeld. Daardoor word je 
verlost van financiële problemen, heb je meer succes in het leven, verbetert je 
gezondheid, en verbeteren je relaties. Alles gaat beter verlopen. Bijvoorbeeld, 
als je financiële problemen hebt, zal je een bewustzijn voor rijkdom  
ontwikkelen, en wanneer je een bewustzijn voor rijkdom ontwikkelt, zal 
rijkdom naar je toe komen. 
 
Vraag 5. Bhagavan wat betekent het niveau van Ontwaken? Wat 
verandert er in een mens wanneer het niveau van bewustzijn toeneemt? 
  
Bhagavan: Wanneer we over het niveau van ontwaken spreken, hebben we 
het over de mate van verandering die in de hersenen optreedt. Wanneer 
Ontwaken optreedt door een verandering in de hersenen, dan noemen we dat 
Ontwaken 1. Wanneer dit heeft plaatsgevonden en je in staat bent om zonder 
moeite te blijven bij “Dat wat IS”, dan noemen we dat niveau 2 van Ontwaken. 
Wanneer dit meer dan 49 minuten aanhoudt, dan noemen we dat niveau 3 
van Ontwaken. Wanneer dit langer aanhoudt dan 49 minuten, dan begint het 
hart te veranderen. We noemen dit niveau 4 van Ontwaken. Wanneer het 
zonder moeite blijven bij “Wat IS” gedurende de hele vierentwintig uur, dan 
noemen we dit niveau 5 van Ontwaken. Wij gebruiken ook de termen 
“Volledig Ontwaakte of Verlicht”. Daarna begint Godrealisatie. Het getal dat 
wij jullie geven geeft de mate van verandering in de hersenen aan. 
 
Vraag 6. Bhagavan, wat is het verschil tussen het niveau van bewustzijn 
en het niveau van Ontwaken? 
  
Bhagavan: Wanneer je Ontwaakt bent, en je kijkt naar een boom dan voel je 
geen afgescheidenheid ten opzichte van de boom. We noemen dat het niveau 
van Ontwaken. Afhankelijk van een hoger niveau van Ontwaken, word je de 
boom zelf . 
  



Aan de andere kant geeft bewustzijn aan, hoe helder en hoe duidelijk de 
boom voor je is. Je bent er nog steeds, en er is een scheiding tussen jou en 
de boom, maar de boom is helder en duidelijk. Dat is een hoger niveau van 
bewustzijn, maar op het hogere niveau van Ontwaken zijn jij en de boom niet 
van elkaar gescheiden. Jij als de waarnemer wordt het object van 
waarnemen, dat wil zeggen jij wordt de boom. Dat is het verschil. 
 
Vraag 7. Bhagavan wat betekent het wanneer U zegt: “Pas de lessen 
toe”? 
  
Bhagavan: Wanneer we zeggen “Pas de lessen toe” dan betekent dat niet dat 
je ze daadwerkelijk moet toepassen. De lessen moeten “Echt” voor je worden. 
Stel bijvoorbeeld dat we zeggen: “Blijf zonder inspanning bij wat IS”. Dat moet 
in je plaats vinden, dat kun je niet in de praktijk brengen. We zeggen ook dat 
je onvoorwaardelijke Liefde moet ervaren. Dat kan niet worden beoefend. Dat 
moet in je plaats vinden. Al deze lessen moet “Echt” voor je worden. Je moet 
de lessen leven. Maar voor het gemak zeggen we: “Pas deze lessen toe” 
 
Vraag 8. Lieve Bhagavan hoe kan het Goddelijke een persoonlijke vorm 
aannemen, levend worden en lopen en praten met mij? Wat kan ik doen 
om dat te bevorderen Bhagavan? 
  
Bhagavan: Dat proces zullen we in november - december voor jullie vrijgeven. 
Je kunt dat proces in je eigen huis volgen. Het Goddelijke zal in je eigen huis 
een fysieke vorm aannemen. Het Goddelijke zal met je lopen en praten. Je 
kunt met het Goddelijke praten over je problemen. Of dat nu een financieel 
probleem is, of een gezondheidsprobleem, een relatieprobleem of een ander 
probleem. Het Goddelijke zal het onmiddellijk voor je oplossen. Het 
Goddelijke wordt je vriend. Je kunnen om Ontwaken vragen en je zult 
Ontwaken. Je kunt om transformatie vragen en je zult getransformeerd 
worden. En al pratende met je Vriend zul je Hem beter leren kennen, en je 
zult Godrealisatie ontvangen. Want het is God die met je wandelt en praat. Dit 
noemen we de korte weg. 
  
Waar ik eerder over sprak is de lange weg, gedurende negenenveertig 
minuten moeiteloos blijven bij “Wat IS”, wachten totdat je hart wordt 
getransformeerd, dan de verdere groei daarin, dat alles is de lange weg. Maar 
wanneer het Goddelijke eenmaal een fysieke werkelijkheid voor je is, dan is 
alles in een mum van tijd voorbij. Je zult je niet meer alléén voelen in deze 
wereld, of zonder vrienden. Je zult in staat zijn om elk probleem tegemoet te 
treden. Je hebt de Heer van het Universum bij je, wat wil je nog meer? 
  
Vraag 9.  Lieve Bhagavan, kunt U de termen: geest, ego, authentiek zelf, 
niet-authentiek zelf, bewustzijn en onbewuste geest uitleggen? 
  
Bhagavan: De “Geest” is de stroom van gedachten die uit het verleden via het 
heden naar de toekomst stroomt. Het IK is het gevoel van afgescheidenheid 
dat we ervaren. Wanneer je Ontwaakt, volledig Ontwaakt, dan verdwijnt het 
IK. Het ego is het psychologische IK dat zes spelletjes speelt, zoals: “Ik heb 



gelijk, jij hebt ongelijk”, dominant aanwezig zijn of weigeren gedomineerd te 
worden. Al deze spelletjes worden gespeeld door het ego . 
  
Heel vaak, vinden we het niet authentieke zelf terug in het spelletje dat 
gespeeld wordt. Heel vaak vinden we “In wat er speelt” het onechte zelf terug. 
Bijvoorbeeld: er komt iemand bij je thuis, maar je ziet hem liever niet. Je zegt 
echter vriendelijke dingen en je verwelkomt de persoon hartelijk, dat is het 
niet-authentiek zelf in werking. Het authentieke zelf zegt: “Ik hou niet van deze 
persoon”, dat is het authentieke zelf. Maar vriendelijk en gastvrij praten met 
deze persoon is het niet-authentieke zelf. Als je goed kijkt naar wat er in jezelf 
plaatsvindt, dan zul je merken dat heel vaak het niet-authentieke zelf actief is. 
Of het nu gaat om vrienden of collega's of zelfs om je gezinsleden, heel vaak 
blijkt dat het niet-authentieke zelf het spel heeft overgenomen. 
  
Als je je authentieke zelf observeert, dan zullen de dingen gaan veranderen. 
Je moet niet proberen om je niet-authentieke zelf onder controle te houden. 
Dan zul je zeker problemen krijgen. Je moet je alleen maar bewust zijn van 
wat er van binnen gaande is. Dat is je authentieke zelf. Als je niet van je baas 
houdt, moet je niet tegen je baas zeggen: “Baas, ik heb een hekel aan je”. Je 
moet in zo’n situatie vriendelijke dingen zeggen, en niet-authentiek zijn. Maar 
je moet je op dat ogenblik ook bewust zijn van wat er van binnen werkelijk 
gaande is. Maar als je Ontwaakt bent, kun je volledig authentiek zijn. Als je 
niet Ontwaakt bent, en je probeert authentiek te zijn, dan zul je zeker in de 
problemen komen. 
 
Vraag 10.  Lieve Bhagavan, het Oneness Dorp in Hongarije staat op de 
tekentafel. We hebben land en een bekende architect ontwerpt het dorp. 
Kunt U ons vertellen waarom het belangrijk is voor een land om een 
Ontwaakt dorp te hebben Bhagavan? 
  
Bhagavan: Als je een Oneness dorp hebt en er wonen alleen maar Ontwaakte 
mensen in, dan is deze groep van invloed op het bewustzijn van de mensen 
in Hongarije. Het niveau van bewustzijn van het Hongaarse volk zal gaan 
groeien. Als bewustzijn groeit, worden de problemen minder. Problemen 
ontstaan vanuit lagere niveaus van bewustzijn. Lagere niveaus van 
bewustzijn kunnen die problemen niet oplossen . 
  
Daarom moet het niveau van bewustzijn stijgen. Dan zullen alle problemen 
zoals: economische problemen, politieke problemen, opvoedingsproblemen, 
en welk probleem dan ook, op een natuurlijke manier verdwijnen.  Daarom is 
het belangrijk dat een groep van Ontwaakte mensen in een dorp 
samenwonen. Als er één ontwaakt persoon is, dan is de kracht één . Als er 
twee Ontwaakte mensen bij elkaar zijn, dan is de kracht vier. Als er drie 
Ontwaakte mensen bij elkaar zijn, dan is de kracht negen. De kracht is het 
kwadraat van het aantal. Dus als er een voldoende groot aantal mensen 
samenwonen in een dorp, dan zal de kracht zo groot zijn dat alle problemen 
in Hongarije beginnen te verdwijnen. En dat niet alleen, je zult invloed gaan 
uitoefenen op de buurlanden, wat zou betekenen dat het Gouden Tijdperk is 
aangebroken. 
______________________________________________________________ 



 
  
Darshan with Sri Bhagavan and Hungary 
October 6, 2013  
  
Q1. Dear Bhagavan, what is consciousness Bhagavan? 
  
A1. What is there is only consciousness but consciousness has seven levels 
to it. When I say that all that is there is only consciousness, it does not refer to 
"your" consciousness. There is a basic form of consciousness which is 
nothing but intelligence. 
  
In India we call this 'mahat'. This 'mahat' or basic consciousness becomes all 
that is. That is the universe, the galaxies, the stars, the plants, the trees, 
animals and you and me. This consciousness is the seer, is the seeing, is the 
seen. You could also say it is the observer. It is the act of observing. It is the 
observed, and in fact, the observer and the observed are one and the same. 
  
Q2. Bhagavan could you please clarify the teaching, "Spirituality is 
based on kundalini." 
  
A2.Your spiritual conditioning or condition depends on your brain and your 
heart. The brain is neuroplastic in nature. If the brain changes, your 
perceptions change. If your perceptions change, your brain changes. If we 
must make you grow spiritually, we must change your brain. The chakras are 
like switches for the brain. 
  
When the kundalini is awakened and brought into a chakra, a particular part of 
the brain changes. Based on that, your experiences change. For example, if 
your Anahata chakra is activated, then your experiences will be completely 
Christian in nature. If your Vishuddha chakra is activated, then that part of the 
brain is activated whereby your experiences are Islamic in nature. If your Ajna 
chakra is activated, that part of the brain is activated whereby your 
experiences are Buddhist in nature. Similarly if your crown chakra is activated, 
your experiences are Hindu in nature. All these corresepondingly change the 
heart also. The physical heart changes. All this is done by kundalini. That is 
why we cannot separate kundalini from spiritual growth. 
  
Q3. Bhagavan would you please explain the teaching staying with 'the 
what is'? 
  
A3. When we say you are awakened, what we mean is you stay with 'the what 
is' without effort. If you stay with 'the what is' with effort that is not awakening. 
This you can do only if the brain changes. Since the mind is constantly 
interfering, you cannot stay with 'the what is' without effort. When you get 
awakened, the brain so changes that your mind is declutched all the time. 
Since the mind is declutched, you will be able to stay with 'the what is' without 
effort. It must happen naturally like breathing. Otherwise it will be staying with 
'the what is' with effort. That would give you some clarity but otherwise it is of 
no use. 



  
Q4. Bhagavan would you please tell us how awakening influences ones 
financial situation, health condition and relationships, Bhagavan? 
  
A4. We are all controlled by a program. The program consists of what 
happened in your past lives, what happened at the moment of conception, 
what happened while you were in the womb, the actual delivery. Whether it 
was a natural delivery or forceps were used or it was a cesarean delivery. 
Then the first six hours whether you are touched or not, or whether you are 
put in an incubator. Then the first six years. This constitutes the program. This 
controls your life. It controls your finances, your health, your relationships and 
everything in life. 
  
The program has positive aspects as well as negative aspects. When you get 
awakened, it switches off the negative aspects. because of that, you become 
free of your financial problems, you have more success in life, your health 
improves, your relationships improve, everything starts improving. For 
example, if you're having financial problems, you will develop wealth 
consciousness, and you develop wealth consciousness, wealth comes to you. 
  
Q5. Bhagavan what does the level of awakening mean? What changes in 
a being as the level of awakening increases Bhagavan? 
  
A5. When we talk of the level of awakening, we are talking about the amount 
of change that has happened in the brain. When awakening happens, by a 
change in the brain we call that awakening 1. After that, if you are able to stay 
with 'the what is' without  effort because you are awakened, we call that level 
2 awakening. When this happens for more than 49 minutes, we call that level 
3 awakening. Once this happens for more than 49 minutes, the heart begins 
to change. We call that level 4 awakening. Then what happens is staying with 
'the what is' without effort happens all  the twenty four hours we call that level 
5 awakening. We also use the terms fully awakened or enlightened. 
Thereafter begins God Realization. The number that we give you indicates the 
amount of brain change. 
  
Q6. Bhagavan what is the difference between the level of consciousness 
and the level of awakening, Bhagavan? 
  
A6. When you are awakened and you look at a tree, you do not feel separated 
from the tree. We call that the level of awakening. Depending on a higher the 
level of awakening, you become the tree itself. 
  
Consciousness on the other hand, indicates how bright and how clear the tree 
is to you. You are still there and there is a separation between you and the 
tree, but the tree is bright and clear. That is a higher level of consciousness, 
but at the higher level of awakening, you and the tree are not separate.  You 
the observer become the observed that is the tree. That is the difference. 
  
Q7. Bhagavan what does it mean when you say 'practice the teachings', 
Bhagavan? 



  
A7. When we say practice the teachings, it does not mean you actually 
practice it. The teachings must become real to you. For example, we say stay 
with 'the what is' without effort. That should happen to you, you cannot 
practice it. We also say you must experience unconditional love. That cannot 
be practiced. It has to happen to you. All these teachings must become real to 
you. You must live the teachings. But for reasons of convenience we say 
'practice the teachings'. 
  
Q8. Dear Bhagavan how can the Divine become personal, alive, walking 
and talking with me Bhagavan? What can I do for it Bhagavan? 
  
Q8. That process we will be releasing to you November - December. You 
could follow that in your own home. The Divine would become physical in your 
own home. The Divine would walk and talk with you. You could talk about 
your problems to the Divine.  Be it a financial problem, or a health problem, or 
a relationship problem, or any other kind of problem. The Divine would 
immediately solve it for you. The Divine becomes your friend. You could ask 
for awakening and you would get awakened. You could ask for transformation 
and you would be transformed. And as you converse with your friend, and 
come to know him, you'd become God realized. Because it is God that is 
walking and talking with you. We call this the short way. 
  
What I spoke earlier is the long way, staying with 'the what is' without effort for 
forty nine minutes without effort, waiting for the heart to be transformed, then 
extending it, all that is the long way. But Once the Divine has become physical 
to you, all that is over in no time. You would no more feel alone or friendless 
in the world. You would be able to face any problem. You have the  Lord of 
the universe with you, what more do you want? 
  
Q9. Dear Bhagavan could you please clarify the terms  mind, ego, 
authentic self, inauthentic self,  conscious mind and unconscious mind 
Bhagavan? 
  
A9.The mind is the flow of thought from the past through the present into the 
future. The self is the sense of separation we have. When you become 
awakened, fully awakened, the self goes away. The ego is the psychological 
self which  plays the six games. Like "I am right, you are wrong", dominating 
or refusing to be dominated, all these games are played  by the ego. 
  
Very often, we find the inauthentic self is what is at play. Very often we find 
what is  playing is the inauthentic self. Like for example, someone comes to 
your home but you do not like but you say nice sweet things and welcome the 
person, that is the inauthentic self. The authentic self says "I do not like that 
person," that is the authentic self. But talking sweet and welcoming the person 
is the inauthentic self. If you observe very closely, you would find that very 
often what is active is the inauthentic self. Whether relating to your friends, or 
colleagues or even your family members, very often the inauthentic self is at 
play. 
  



If you observe your authentic self, then things will begin to change. You 
should not control your inauthentic self. Then you will be in sure trouble. But 
merely be aware of what is going on inside. That is your authentic self. If you 
do not like your boss, you should not tell your boss, "Boss I do not like you." 
You must say sweet things, be inauthentic. But be aware of what is really 
going on inside. But if you are awakened, you can be fully authentic. If you are 
not awakened, and you try to be authentic, you would surely be in trouble. 
  
Q10.  Dear Lord, the Oneness Village is being designed in Hungary. We 
have the land, the main architect. Could you please tell us why it is 
important for a country to have an awakened village Bhagavan? 
  
A10. If you have a Oneness village and you have all awakened people living 
there, then this group of people would affect the consciousness of the people 
of Hungary. The level of consciousness of the Hungarian people would start 
going up. As conscious levels go up, problems start coming down. Problems 
arise from lower levels of consciousness. Lower levels of consciousness 
which created the problems cannot solve it. 
  
Therefore consciousness levels have to go up. Then all problems like 
economic problems, political problems, educational problems, varieties of 
problems would naturally start disappearing. That is why it is important that a 
group of awakened people live together in a village. If there is one awakened 
person, the power is one. If there are two people, the power is four. If there 
are three people, the power is nine. The power is to the square of the number. 
Therefore if a sufficiently large number of people live together in a village, the 
power would be so much that all problems in Hungary would start 
disappearing. Not only that, you would start influencing neighboring countries, 
which would mean the Golden Age would be there. 
 



Darshan van Bhagavan met Nederland 
 
12 oktober 2013 
 
Vraag 1. Bhagavan, kunt U ons meer vertellen over het nieuwe proces van het 
ontwaken van het hart ? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als je eenmaal Ontwaakt bent dan zul je zonder moeite in staat zijn om te 
blijven bij “Wat IS”. Als dat gebeurt gedurende meer dan 49 minuten, dan begint het 
fysieke hart te veranderen. Zodra het fysieke hart verandert, dan komt het hart tot 
bloei en je wordt getransformeerd. Zodra het hart tot bloei is gekomen, bent je klaar 
voor Godrealisatie. Maar, dit is nog steeds de lange weg. In november december, 
wanneer wij jullie het nieuwe proces geven, zal het heel erg snel gaan. Dan zal God 
zich in een fysieke vorm aan je voordoen, en alles is voor elkaar. 
 
Vraag 2. Bhagavan, vorig jaar was ik in de speciale “Verdieping” en ik werd 
toen Ontwaakt verklaard. Sindsdien gaat het proces op en neer. Ik ervaar nog 
veel identificaties met de geest en ik voel me verward. Alles is hetzelfde 
gebleven, zelfs nadat ik Ontwaakt werd verklaard. Kunt U daarover alstublieft 
meer vertellen? En alsjeblieft, kunt U mij een speciale zegen geven voor 
Godrealisatie, zodat deze identificaties stoppen. 
 
Bhagavan: als we tijdens het “Verdieping proces” zeggen dat je Ontwaakt bent, dan 
betekent dat, dat er een zekere verandering in de hersenen heeft plaats gevonden, 
waardoor je met weinig inspanning kunt blijven bij “Wat IS”. Daarna moet je moet je 
aan de slag, en proberen te blijven bij “Wat IS” totdat het een automatisme wordt dat 
zonder inspanning verloopt. Ik zal je de zegen geven, en zodra het Goddelijke in je 
tot leven komt, zal het allemaal anders zijn. 
 
Vraag 3. Lieve Bhagavan, allereerst wil ik U bedanken voor Uw 
onvoorwaardelijke liefde, voor het Ontwaken en voor het gewoon hier op aarde 
zijn op het moment dat wij allemaal op deze planeet leven. Ik voel me 
gezegend. Ik wil mijn God zien. Wanneer zal het zijn dat we in Nederland 
allemaal God kunnen zien in een fysieke vorm? Dank U wel, lieve Bhagavan en 
zeg “Hallo” tegen Amma. Ik houd van U Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wij denken dat jullie er al klaar voor zijn, en dat het fenomeen 
waarschijnlijk in Nederland zal beginnen in november december. 
 
Vraag 4. Lieve Bhagavan. Ik dank U vanuit de grond van mijn hart voor het 
volledig transformeren van mijn leven sinds ik voor het eerst in contact ben 
gekomen met Oneness, nu drie jaar geleden. Tijdens de “Verdieping” van 
januari februari van dit jaar, gaf U me de gave van Ontwaken. Ik merk dat ik aan 
het transformeren ben na het proces van Ontwaken, wanneer ik de les toepas 
die zegt: “Blijf bij wat IS”. Maar er is nog persoonlijk leed. Ik weet dat het 
allemaal afhankelijk is van de Goddelijke Genade, maar wat kan ik doen om het 
IK op te lossen en transparant te worden, zodat dingen me geen pijn meer 
doen, zodat er geen persoonlijk leed meer is? Dank U wel Bhagavan, en ik 
houd zoveel van U. Wordt alstublieft EEN met mij.  
 



Bhagavan: wat je moet doen als voorbereiding is: beginnen met werken aan je 
relaties, in het bijzonder aan die met je ouders. Dat zal de weg vrijmaken voor het 
Goddelijke om in je leven te komen. En zodra dat gebeurt, ik blijf het herhalen, dan is 
het allemaal voorbij. Dus je voorbereiding is het werken aan je relaties, in het 
bijzonder aan je relatie met je ouders . 
 
Vraag 5. Lieve Bhagavan, ik wil U bedanken voor het Goddelijke licht dat U me 
gaf. Ik dank U voor het Ontwaken dat U me gaf. Ik heb een vraag over de vier 
Yuga’s . We zijn nu in Satya Yuga, het Gouden Tijdperk, en over een lange tijd 
zullen we weer in Treta Yuga terecht komen. Komt er ooit een einde aan deze 
cyclus van deze Yuga's (tijdperken) zodat we alsmaar in Satya Yuga, in het 
Gouden Tijdperk, zullen blijven? En hoe is dit in andere dimensies? Zijn er 
Yuga's in andere dimensies? Ik houd van U en dank U, Sri Bhagavan. 
 
Bhagavan: In het fysieke universum, bewegen de Yuga's, bewegen in cycli, maar ze 
zijn niet hetzelfde . In andere dimensies zijn dergelijke cycli niet. 
 
Vraag 6. Lieve Bhagavan, ik heb twee kinderen, van twee en zeven jaar oud. Ik 
vind het heel moeilijk om mijn kinderen op te voeden op een liefdevolle en 
respectvolle manier zoals U dat aan ons onderwijst. Er zijn zo veel emoties bij 
betrokken, en voor ik er erg in heb zitten ik en mijn kinderen helemaal verstrikt 
in die emoties. Hoe zit het met innerlijke integriteit ten aanzien van mijn 
kinderen? Moet ik alleen maar toezien en blijven blijven bij “Wat IS”?  
Bhagavan, wilt U me alstublieft helpen bij het opvoeden, en me alstublieft Uw 
zegen daarvoor geven? Ik ben echt ontevreden over dit alles, en ik ben U zeer 
dankbaar als U me wilt helpen. 
 
Bhagavan: Als je eenmaal zonder moeite begint te verblijven bij “Wat IS”, dan zal je 
hart tot bloei komen. Zodra je hart tot bloei is gekomen dan zul je precies weten hoe 
je je kinderen moet opvoeden. En dat niet alleen, je kinderen zullen ook volledig 
getransformeerd worden. 
 
Vraag 7. Lieve Bhagavan, mijn hele leven heb ik geworsteld met het ontdekken 
van mijn swadharma. (Swa = persoonlijk, dharma = plicht. Swadharma is dus 
het doen waarvoor je in de wieg bent gelegd.) Mijn leven voelt onvervuld aan, 
en ik mis het gevoel van een doel in het leven te hebben. Hoe kan ik ontdekken 
wat mijn swadharma is, en kunt U mij Uw zegen geven om  mijn swadharma te 
vinden. 
 
Bhagavan: Om echt te ontdekken wat je swadharma is, moet je wachten tot God zich 
fysiek aan je voordoet, en je moet God vragen wat je swadharma is. Alleen God kan 
je vertellen wat je swadharma is. 
 
Vraag 8. Bhagavan, na de “Verdieping” ben ik Ontwaakt verklaard. Dat is elf 
maanden geleden. Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik Ontwaakt ben. Ik 
ben al twee keer in de “Sacred space” (de heilige ruimte) geweest. Een keer 
drie dagen en één keer vijf dagen. Ik identificeer me volledig met mijn lijden, en 
ik zit vol innerlijke conflicten. Ik herken geen van de kwaliteiten van een 
Ontwaakt persoon. Help me alstublieft. 
 



Bhagavan: Het zal binnenkort gaan gebeuren en ik zal je helpen. 
___________________________________________________________________ 
 
Darshan with Sri Bhagavan and Holland 
 
October 12, 2013 
 
 Q1:  Bhagavan. Please could you tell us more about the new process of the 
awakening of the heart?  Thank you, Bhagavan. 
 
 A1:  Once you are awakened you will be able to stay with "the what is" without effort.  
If this happens for more than 49 minutes, the physical heart begins to change. Once 
the physical heart changes, the heart flowers and you become transformed. Once the 
heart has flowered, you are ready for God Realization. But, this is still the long way.  
In November December, when we give you the new process, it will be very very fast, 
where your god becomes physical to you and all things are over. 
 
 Q2:  Bhagavan, last year I was in the special deepening and I was declared 
awakened. Since then, the process is going up and down. I notice there is still a lot of 
identification with mind and I feel confused. It is still there, even after I was declared 
awakened.  Can you please comment on that?  And please, can you give me special 
blessings for God Realization so this identification stops. 
 
 A2:  In the deepening process, when we say you are awakened, what it means is, a 
certain change has happened in the brain, whereby you could stay with "the what is" 
without effort.  After that, you have to put in effort and try to stay with "the what is" 
until it automatically becomes without effort.  I will give you the blessing and once the 
Divine comes into your life, it is all going to be different. 
 
 Q3:  Dear Bhagavan.  First, I want to thank you for your unconditional love for 
awakening and for just being here at the time that I and we are all here on this planet. 
I am blessed.  I want to see my God.  When is my time, and the time we all in the 
Netherlands may all see God as realized? Thank you, dear Bhagavan and say hello 
to Amma. Love you Bhagavan. 
 
A3:  We think you are all ready and the phenomenon is most likely to start in Holland 
in November December. 
 
Q4:  Beloved Sri Bhagavan.   I thank you from my heart for transforming my life 
completely, ever since I first came in contact with Oneness three years ago.  In the 
deepening in January February this year, you gave me the gift of awakening.  I notice 
that I am transforming in the process after awakening, when I apply the teaching of 
staying with "the what is."  But, there is still personal suffering.  I know it is all up to 
Divine grace, but what can I do to help dissolve the self and become transparent so 
that things don't hurt me anymore and that there is no personal suffering anymore? 
Thank you so much, Sri Bhagavan and I love you so much Sri Bhagavan. Please 
become one with me. 
 
A4:  What you have got to do now is, as preparation, start working on your 
relationships, especially that of your parents and that would pave the way for the 



Divine to come into your life.  And once that happens, as I keep repeating, it is all 
over. So your preparation is working on your relationships, particularly your parents.  
 
Q5:  Dear Bhagavan, I want to thank you that you gave me divine light. Thank you for 
awakening me.  I have a question about the four yugas.   We are now in satya yuga, 
golden age, and over a long period of time, we will move again to treta yuga. Will 
there ever be an ending to these cycles of the yugas and that we stay in satya yuga, 
golden age?  And how is this in other dimensions?  Are there yugas in other 
dimensions? I love you and thank you, Sri Bhagavan.     
 
A5:  In the physical universe, the yugas move in cylces but they are not the same.  In 
other dimensions, there are no such cycles. 
 
Q6:  Dear Bhagavan, I have two children, two and seven years old. I find it very 
difficult to raise my children in a loving and respectful way like you teach us to. There 
are so many emotions involved and before I am aware of it, I am all tangled up in this 
with my children.  What about inner integrity regarding my children? Do I only need to 
see and stay with "the what is?"  Bhagavan, will you please help me in parenting and 
give your blessing for this? I am really unhappy about it and I am very grateful if you 
want to help me. 
 
A6:  Once you start staying with "the what is" without effort, your heart will flower.  
Once your heart has flowered you would know exactly how to raise your children.   
 
And not only that, your children also will become completely transformed. 
 
Q7:  Dear Bhagavan, my whole life I have been struggling with finding my 
swadharma.  My life feels unfulfilled and I lack a sense of purpose.  How can I 
discover my swadharma and can you please give me a blessing to find my 
swadharma. 
 
A7:  To truly discover your swadharma, you have to wait until God becomes physical 
to you and you must ask God, what is your swadharma.  Only God can tell you what 
is your swadharma.  
 
Q8:  Bhagavan, after the deepening, I have been declared awakened.  It has been 
eleven months.  I still don't feel awakened.  I have been in the sacred space twice. 
One time three days.  One time five days.  I am fully identifying with my suffering and 
I am full of inner conflict.  I don't recognize any of the qualities of awakened person. 
Please help me. 
 
A8:  It will soon start happening and I would help you. 
 



Darshan van Bhagavan met Zwitserland 
 
Zwitserland - 26 oktober 2013. 
  
Vraag 1. Lieve Bhagavan. Waarom zijn er in het Westen zoveel mensen die 
alleen leven, en die geen relatie of partner hebben? 
 
Bhagavan. De versnelde verandering die plaats vindt in de hele wereld breekt het 
systeem dat we de “Samenleving” noemen af. Als het systeem uit elkaar valt, dan is 
het subsysteem, dat het gezin is, ook kwetsbaar. Dat is de reden waarom deze 
dingen gebeuren. Wat is verantwoordelijk voor die versnelde verandering waarvan 
we wereldwijd getuige zijn. Het “Oude” is stervende, en het ”Nieuwe” wordt geboren. 
En we weten niet wat het “Nieuwe” is. Als het “Oude” breekt, breken ook de 
gezinnen. Dat is waar we nu getuige van zijn.  
 
Vraag 2. Hoe kan het individu Zwitserland helpen om het idee dat God met 
Zwitserland heeft tot uitdrukking brengen? 
 
Bhagavan.  Als individuen transformeren, dan verandert het land. Want je bent het 
land. Dus wanneer meer en meer mensen zichzelf transformeren dan zal de 
samenleving, ons land, zich veranderen. Als er iets verandert in de subsystemen, 
dan zal het overkoepelend systeem uiteraard veranderen. Omgekeerd als het 
overkoepelend systeem verandert dan veranderen de subsystemen. We zijn niet 
bezig met het transformeren van de samenleving, we zijn bezig met het 
transformeren van het individu. Als individuen veranderen dan verandert vanzelf de 
samenleving. 
 
Vraag 3. Het uiterlijke leven wordt steeds moeilijker. De problemen lijken zich 
te versnellen. Wat kan ons helpen, wat hebben we nodig wanneer twijfel en 
ongeloof de overhand krijgen? 
 
Bhagavan: Het uiterlijke leven zal steeds moeilijker worden, net zoals het innerlijke 
leven. De makkelijkste uitweg is: om het Goddelijke in je leven te hebben. Als het 
Goddelijke je vriend wordt, dan zul je de crisis heel gemakkelijk tegemoet kunnen 
treden. Wat nu het meest belangrijk is, is om het Goddelijke in je leven te 
verwerkelijken. 
 
Vraag 4. Lieve Bhagavan, wat is de grootste troost, wat kunt U me vertellen om 
mij te troosten, ik voel me zo slecht en zo hopeloos, dat ik de bron van alles, 
het Goddelijke vergeet. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik het contact met het 
Goddelijke niet verlies? 
 
Bhagavan: Zodra het Goddelijke fysiek in je leven komt, zal deze vraag niet meer in 
je opkomen. 
 
Vraag 5. Kunt U ons meer vertellen over “De donkere nacht van de ziel”? 
Zoveel mensen lijken na hun Ontwaken in contact te komen met “De donkere 
nacht van de ziel”.  
 



Bhagavan: De donkere nacht van de ziel is door de eeuwen een duidelijke indicatie 
gebleken dat je snel groeit op het spirituele pad. Je moet echt blij zijn dat dit je 
overkomt en je hoeft je geen zorgen te maken. Alles zal zich in de goede richting 
ontwikkelen. Het zal een paar maanden duren, en dan stopt de donkere nacht. 
 
Vraag 6. Lieve Bhagavan, in een van de darshan vertelde U dat we allemaal op 
deze planeet bestaan tegelijkertijd in meerdere lichamen. Mijn vraag is: wat 
gebeurt er als we een van die andere lichamen van “Ons” ontmoeten? Ik dank 
U, vanuit geel mijn gevoel van dankbaarheid en liefde. 
 
Bhagavan: Wanneer je een van de andere lichamen ontmoet, dan voel je je daar 
helemaal EEN mee. Je ziet totaal geen verschil. Het is een heel vreemde ervaring. 
 
Vraag 7. Lieve Bhagavan, waarom is het zo belangrijk dat het fysieke hart 
getransformeerd wordt, aangezien alle spirituele meesters de nadruk leggen op 
het spirituele hart? 
 
Bhagavan: Alleen wanneer het fysieke hart is getransformeerd, kan het spirituele hart 
tot bloei komen. Zonder dat het fysieke hart deze verandering ondergaat, kan je 
spirituele hart niet tot ontwikkeling komen. Alleen wanneer het fysieke hart tot bloei is 
gekomen, krijg je het gevoel van verbondenheid met anderen, en ontdek je 
onvoorwaardelijke liefde. Je voelt je heel verantwoordelijk, je voelt je heel bezorgd en 
je zorgt voor alles dat IS. 
 
Dit is niet iets waar het verstand bij betrokken is. Het is een levendige ervaring 
waarvoor het nodig is dat het fysieke hart moet veranderen. Dat gebeurt nadat de 
hersenen zijn veranderd. Eerst moeten de hersenen veranderen, en dan begint het 
fysieke hart te veranderen. 
 
Vraag 8. Lieve Bhagavan, wanneer mijn persoonlijke Godheid zich 
manifesteert, en met me eet en leeft, wat zien mijn vrienden en mijn vrouw 
dan? Wat moet ik hen vertellen? Moet ik een extra bed hebben voor mijn 
persoonlijke God? Moet ik koken voor mijn God, moet ik zorgen voor kleren 
voor mijn God? 
 
Bhagavan. Het hangt allemaal van jou af wat voor soort relatie je hebt met je God. 
Het is niet zo dat jij alleen moet koken, God kan ook koken voor jou. Dus wat God 
van je verlangt hangt af van de relatie die je hebt met God. Natuurlijk is het zo dat 
wanneer je vrienden komen, ze God zullen zien. Wat je hen vertelt dat hangt van jou 
af. Je zou ze kunnen vertellen dat er een vriend is gekomen. 
 
Veronderstel dat je ze vertelt dat God hier is, dan kan het zijn dat ze je niet geloven. 
Het hangt dus van jou af, en van je vrienden. Uiteindelijk is het jouw zaak. Moet je 
niet denken dat het Goddelijke gedrag veeleisend is, helemaal niet. God zal je ook 
helpen het huis schoon te maken, bij het koken van eten, dat zijn allemaal dingen die 
God kan doen. Het hangt er van af wat voor soort relatie je hebt. Daarom zeggen wij 
tegen jullie: “Schep je eigen God”. God kan niet worden gemaakt, maar het soort 
relatie dat je hebt met God hangt van jou af. Daar is het hele fenomeen van 
afhankelijk. 
 



Vraag 9. Lieve Bhagavan, hoeveel mensen zijn er nodig, mensen die een sterke 
wens hebben, om een wonder tot stand te laten komen, zodat het echt kan 
gebeuren? Is het voldoende dat een enkel persoon een sterke wens heeft om 
een wonder te laten gebeuren? 
 
Bhagavan: Het is goed dat meer mensen bidden om een wonder. Maar zelfs als er 
één enkel individu is, dat krachtig kan bidden, dan is dat genoeg. 
 
Vraag 10. Lieve Bhagavan, moet in het Gouden Tijdperk de huidige 
maatschappij getransformeerd worden, of moet deze maatschappij verdwijnen 
om ruimte te maken voor een nieuwe? 
 
Bhagavan: De oude maatschappij zal verdwijnen. Als het oude gaat verdwijnen, 
wordt het nieuwe geboren. 
 
Vraag 11. Lieve Bhagavan, in Golden City kregen we te horen dat er een Oude 
Geest bestaat. Bestaat er ook een nieuwe geest, of zal die gaan ontstaan? (In 
de oude geest liggen alle gedachten en verlangens opgeslagen die mensen 
ooit gehad hebben, het is het collectieve bewustzijn van de mensheid). 
 
Bhagavan: Op dit moment spreken we niet van een nieuwe geest, we hebben het 
over: het vrij zijn van de geest. 
 
Vraag 12 Lieve Bhagavan, Sinds we Ontwaakt zijn hebben we meer en meer 
een diep gevoel van Eenheid. Waarom is het nog steeds zo belangrijk om in 
een gemeenschap met anderen zijn, en om te leven in een gemeenschap? 
 
Bhagavan: Als je in een gemeenschap leeft, dan zal je heel snel groeien. Het zal 
verbazingwekkend snel gaan. 
 
Vraag 13. Lieve Bhagavan, wat is het beste om eerst te doen: je focussen op 
Verlichting of je richten op Godrealisatie? 
 
Bhagavan: Het is beter om je als eerste te focussen op Verlichting. Het Goddelijke 
fysiek zien en praten met je fysieke Godheid is geen Godrealisatie. Godrealisatie is 
veel meer dan fysiek je God zien en met Hem of Haar praten. Godrealisatie is alleen 
mogelijk wanneer je Verlicht bent. Daarom moet je je eerst richten op Verlichting. Als 
je dat op je eigen houtje doet, dan is het een lang proces. Als het Goddelijke fysiek in 
je leven komt, dan gaat alles heel snel. Krijg eerst het Goddelijke in je leven en wordt 
Verlicht, en ga dan voor Godrealisatie. 
 
Vraag 14. Lieve Bhagavan, wat is er nodig om het bewustzijn van Zwitserland 
te verhogen? Is het niveau van Ontwaken van de Ontwaakte mensen belangrijk, 
of is het aantal Ontwaakte mensen van belang? 
 
Bhagavan: beiden zijn van belang, het aantal mensen dat Ontwaakt is, en hun 
niveau van Ontwaken. Dit alles zal heel erg worden versneld wanneer het Goddelijke 
in fysieke vorm in je leven gaat komen. 
 
Met dank aan Peter Ochsner voor het transcript 



___________________________________________________________________ 
 
Darshan with Bhagavan 
 
Switzerland - October 26, 2013 
 
 26oct13 Swiss Skype 
  
Q1. Dear Bhagavan. Why are there so many people in the west that live alone and 
not in a relationship/partnership? 
 
A1. The accelerated change that is taking place all over the world is breaking up the 
system which we call society. As the system is breaking apart, the subsystem, which 
is the family is also breaking. That is why these things are happening. So what is 
responsible for this is the accelerated change that we are witnessing all over the 
world. And old is dying, and the new is taking birth. And we do not know what is the 
new. As the old breaks, the families also break up. That is what we are witnessing 
right now.  
 
Q2.  How can the individual help Switzerland to express the divine idea? 
 
A2. If individuals transform, then the country changes. Because you are the country. 
So if more and more individuals transform themselves, your society our country is 
going to change. 
The subsystems, if something happens there, the system will naturally change, and 
the system-changes, it effects the subsystem. Similarly, the subsystem- changes, it 
effects the system. So we are working on not transforming society, we are working on 
transforming the individual. As individuals change, society changes. 
 
Q3. The outer life is getting more and more difficult. The difficulties seem to 
accelerate. What does help us, what do we need, when there are doubts and 
disbelief? 
 
A3. Outer life is going to become more and more difficult, as also inner life. The 
easiest way out is to have the Divine in your life. If the Divine becomes your friend, 
you will be able to face the crises very, very easily. What is now most important is to 
get the Divine into your life. 
 
Q4. Dear Bhagavan: What is the biggest consolation, what can you tell me to comfort 
me, when I feel so bad and hopeless, that I do not forget about the source, the divine 
and I do not loose touch with the divine?    
 
A4. Once you get the Divine physically into your life, this question does not arise at 
all. 
 
Q5. Can you please tell us more about the dark night of the soul? So many people 
seem to get in touch with the dark night of the soul after awakening.    
 
A5. The dark night of the soul throughout the centuries has been a clear indication 
that you are rapidly growing on the spiritual path. So you should be really happy that 



this is happening to you and you do not have to worry it will go on and on. It last for a 
few months, and then it stops. 
 
Q6. Dear Bhagavan, in one of the Darshans you mentioned that we all exist in 
several bodies at the same time on this planet. My question is, what happens if we 
meet one of those other bodies that are "us"? Thank you, all my gratitude and love. 
 
A6. When you meet one of the other bodies, you feel completely one with it. You see 
no difference at all. It is a very, very strange experience. 
 
Q7. Beloved Bhagavan why is it so important that the physical heart gets 
transformed, since all spiritual masters stress on the spiritual heart? 
 
A7. Only when the physical heart is transformed, does the spiritual heart flower. 
Without the physical heart undergoing those changes, you would not develop a 
spiritual heart. And only when the heart physically flowers, you get the feeling of 
connection with others, you discover unconditional love, you feel very responsible, 
you feel very concerned and you care for all that is. 
 
So this is not something conceptual. It's a living experience for which the physical 
heart has got to change. That happens after brain has changed. First the brain has 
got to change, and then the physical heart begins to change.     
 
Q8. Dearest Bhagavan when my personal divine manifests, eats and lives with me, 
what does my friend and my spouse see? What should I tell them? Do I have to have 
one more bed for my personal divine? Do I have to cook for my divine, does I have to 
provide clothes for my divine? 
 
A8. It all depends on you, what kind of relationship you have with your Divine. It is not 
that only you must cook all this, the Divine cook will cook for you, so what the Divine 
demands depends on your relationship with the Divine. Of course when your friends 
come home and they all see the Divine, what you tell them depends on you. You 
could tell them my friend is here. 
 
Suppose you tell them the Divine is here, they might not believe you. So it depends 
upon you, your friends. Ultimately the business is yours. You should not always think 
that the Divine behaviour demanding, not at all. The divine also help you, in keeping 
your house clean, in cooking all that the Divine could do. It depends on what kind of 
relationship you going to have. That's why we tell you, create your own god. God 
cannot be created, but  the kind of relationship you have with God depends on you. 
Under the whole phenomenon would happen.    
 
Q9. Dearest Bhagavan, how many people need to have a strong wish for a miracle 
so that it can actually happen? Is it enough when a single person has a strong wish 
for a miracle to make it happen?    
 
A9. It is good to have more people pray for a miracle. However, even if it is a single 
individual, who can pray strongly, then it's enough. 
 



Q10. Dearest Bhagavan does in the golden age the existing society gets transformed 
or must the old first disappear in order to make space for the new one?    
 
A10. The old disappears. As the old begins to disappear, the new one takes birth. 
 
Q11. Beloved Bhagavan, in Golden City, we were told that there is the ancient mind. 
Does also a new mind exist or will it come into existence?  
 
A11. Right now, we are not talking of a new mind, we are talking about being free of 
the mind. 
 
Q12. Dearest Bhagavan, when awakened we have more and more a deep 
connection with being in oneness. Why is it still so important to be in communion with 
others and to live in community? 
 
A12. If you live in a community, you will grow very very fast. It will be amazingly 
quick.     
 
Q13. Beloved Sri Bhagavan, what is the better thing to do: to focus on enlightenment 
or to focus on God realization? 
 
A13. It is better to focus on enlightenment first, seeing your Divine physically and 
talking to your Divine physically is not God realization. There is much more to god 
realization than physically seeing and talking to your Divine. God realization is 
possible only if you are enlightened. Therefore you have to first focus on 
enlightenment. If you do it on you own, it is a long process. If the Divine comes 
physically into your life, it happens very,very fast. Get the Divine first into your life and 
become enlightened, then go for God realization. 
 
Q14. Dear Bhagavan, what is necessary to lift up the consciousness in Switzerland? 
- Is it the level of awakening of the Awakened ones or is it the number of the 
Awakened ones that is important? 
 
A14. Both are important. The number of people that are awakened and their levels of 
awakening. All this will be speeded up very, very fast once you start getting the 
Divine physically into your live. 
 
Gratitude to Peter Ochsner for the transcript 



Skype Bhagavan met China 3 februari 2014 
 
Vraag 1: Lieve Bhagavan, tijdens het speciale Deepening proces ervoer ik het 
“Getuigebewustzijn” van de grote vogel. Is het behulpzaam om mijn Godheid 
meer fysiek te maken om bij de grote vogel blijven? Hoe kan ik gemakkelijk 
langer bij de grote vogel blijven? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Je kunt een beeld ontwikkelen van het oog van een vogel of van het 
oog van een worm van mensen en gebeurtenissen. Als je het beeld van het oog van 
een vogel blijft ontwikkelen voor de gebeurtenissen in je leven, zal je langzaam in de 
grote vogel veranderen. Aanvankelijk zal dat gedurende korte ogenblikken zijn, maar 
later wordt dat bijna de gehele tijd. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, Oneness leert zolang mogelijk bij “Wat is” te blijven. 
Aan de andere kant moeten we bidden voor de betere situatie. Dit lijkt 
tegenstrijdig. Wilt U dit uitleggen? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als je kunt blijven bij “Wat is”, dan is dat de mooist denkbare situatie. Als 
je dat niet kunt, dan verandert “Wat is” door te bidden. 
 
Vraag 3: Is onze Antaryamin (onze Innerlijk God) hetzelfde als de universele 
God of zijn ze verschillend? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Zij zijn hetzelfde en niet hetzelfde. De Universele God manifesteert zich in 
jou als de Antaryamin. IJs en water zijn hetzelfde en niet hetzelfde. Het is net zoiets 
als dat. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, er zijn mensen in onze samenleving die volledig 
gedomineerd worden door de geest. Zij vertellen vaak leugens en zijn gericht 
op hun eigen belang. Op spirituele niveau en van binnen zie ik duidelijk dat dit 
karakteristieken zijn van de geest. Dit te zien, geeft acceptatie en vrede. Maar 
op een uiterlijk niveau weet ik echter niet hoe ik met deze mensen moet 
omgaan. Bijvoorbeeld op het werk en in het leven van alle dag. Er wordt  vaak 
gebruik gemaakt van mijn directe manier van communiceren en van mijn 
openheid en eerlijkheid. Kunt U alstublieft aandacht geven aan dat punt? Dank 
U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als je hart is opgebloeid, zul je geen enkel probleem hebben met de 
uiterlijke wereld. Als je hart niet is getransformeerd en je werkt alleen vanuit je hoofd, 
dan zul je zeker problemen hebben. Dan moet je weten hoe je met de uiterlijke 
wereld moet omgaan. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, dank U wel. U gaf ons in december 2013 de korte weg 
naar Ontwaken, transformatie en Godrealisatie. Tijdens de innerlijke reis naar 
groei, willen mensen altijd zonder moeite de beste resultaten behalen. Kunt U 
ons alsjeblieft vertellen hoe we ons klaar moeten maken voor de korte weg. 
Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Aan je relaties werken is de kortste weg om de korte weg te bereiken. 
 



Vraag 6: Beide processen; 1) om te blijven bij een ongemakkelijke gevoel en de 
emotie volledig te ervaren en 2) het proces om te blijven bij “Wat is” en het 
“Wat is” te ervaren, zijn er op gericht om het hart te laten opbloeien. Is er enig 
verschil tussen beide processen, Bhagavan? 
 
Bhagavan: Ieder proces leidt uiteindelijk tot het opbloeien van het hart. Als het hart 
eenmaal is opgebloeid, dan weet je wat “Leven” is. En het leven om je heen zal 
veranderen. De uiterlijke wereld zal heel anders op je reageren. 
 
Vraag 7: Lieve Bhagavan, wat is de relatie tussen spiritualiteit, Ontwaken en 
mijn leven van alledag? 
 
Bhagavan: Als je ontwaakt, dan word je spiritueel. Als je spiritueel wordt, dan krijg je 
het beste in het leven van alledag. Alles in het leven van alledag is dan heel, heel 
vreugdevol. Zoals het drinken van een glas water, wandelen of praten, of iets doen 
voor de zaak. Alles geeft je energie. Je begint het leven te vieren. 
 
Vraag 8: Bhagavan, het leven van iemand omvat geboorte en dood. Komt dit 
door je karma of door de keuze van je ziel, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Het is beide, het is karma en het is een keuze. Als er geen keus is, 
dan bestaat er helemaal geen leven. De essentie van de mens is totale en volledige 
vrijheid. In die ruimte van vrijheid, kan de mens oneindige mogelijkheden ervaren. 
Het is die vrijheid die we leven noemen. Het is die vrijheid die we God noemen. Als 
die vrijheid er niet was, dan zou er geen leven en geen God zijn. Maar karma beperkt 
op een bepaalde manier je vrijheid. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, ik houd van Uw lessen en heb er voordeel van. 
Tegelijkertijd houd ik van Boeddhistische plaatjes. Ik heb een vraag, Bhagavan: 
”Wat is het verschil tussen Oneness, het Boeddhisme en andere religies? Hoe 
kan ik en evenwicht tussen dit alles vinden en een keuze maken? 
 
Bhagavan: Oneness is geen zelfstandig iets. De essentie van Oneness is vrijheid. Je 
kunt dan ook welke les kiezen die je bevalt. Je kunt iedere leraar kiezen die je bevalt. 
Je kunt iedere oefening kiezen die je bevalt. Oneness zal je helpen om die lessen te 
realiseren. Het kan een Boeddhistische of Taoïstische, of een Islamitische of 
Christelijke les zijn. Of het kan je eigen les zijn. Oneness helpt je alleen maar om die 
les te realiseren door een veranderingsproces in je hersenen. Wij brengen in wezen 
veranderingen aan in je hersenen. Dat is alles dat we doen. De keuze is aan jou. 
 
Vraag 10: Dank U voor het aan ons vertellen dat 2014 het jaar van de welvaart 
is, en volgens de Chinese traditie is het vandaag de dag om de God van 
rijkdom te verwelkomen. U zei dat armoede zowel als rijkdom beide beginnen 
vanaf het denkniveau. Bhagavan, ik heb altijd met armoede gevochten en heb 
nooit begrepen wat armoede is. Kunt U me uitleggen wat armoede is? Dank U 
wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Armoede op het niveau van het denken is; “Je altijd focussen op wat je 
niet hebt”. Welvaartsbewustzijn op het niveau van het denken is: “Je focussen op wat 
je wel hebt”. Als je welvaartsbewustzijn hebt, dan zul je op een natuurlijke wijze 



welvarend worden. Je zult overal mogelijkheden zien. De dingen zullen op een 
opzienbarende manier voor je veranderen. Ik zal je meteen zegenen om 
welvaartsbewustzijn te verkrijgen en welvarend worden. 
 
Vraag 11: Lieve AmmaBhagavan, een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Heel 
hartelijk dank voor het helpen met mijn relaties en bij het helpen om vanzelf te 
veranderen. Ik heb een enorme Genade gekregen door de gevorderde 
trainerscursus en door de speciale Deepening. Ik wil Oneness graag delen met 
anderen en medezoekers graag helpen. Maar mijn manier van uitdrukken is 
gebrekkig en ik ben bang dat als ik les ga geven, mijn uitdrukkingsvaardigheid 
onvoldoende is. Ik houd heel veel van Oneness en wil mijzelf helemaal 
toewijden aan Oneness, maar ik heb nog steeds deze ladingen. Hoe moet ik 
Oneness verspreiden? Help mij alstublieft? Hartelijk dank Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Ik zal dat meteen voor je veranderen. 
 
Vraag 12: Lieve Bhagavan, we begrijpen dat de geest 6 behoeften heeft. Dus 
hoe bevredigen wij de behoeften van de geest zonder gehecht te zijn, 
Bhagavan? (1. de behoefte aan zekerheid, 2. de behoefte aan 
keuzemogelijkheden, 3. de behoefte aan belangrijkheid, 4. de behoefte aan 
liefde en relaties, 5. de behoefte  aan groei, en 6. de behoefte om een bijdrage 
te leveren, dat zijn de 6 behoeften die tijdens Oneness cursussen worden 
onderwezen). 
 
Bhagavan: Het is belangrijk dat je deze 6 behoeften vervult. Begin eerst met 
gehechtheid. Als alle behoeften worden vervuld, dan zal gehechtheid vanzelf 
verdwijnen. Je moet niet proberen om gehechtheid te laten verdwijnen. Dat zal 
onverschilligheid tot gevolg hebben. Het moet vanzelf bij je gebeuren en dat gebeurt 
op het moment dat alle behoeften zijn vervuld. 
 
Vraag 13: We horen over veel wonderen tijdens het 3-kamerproces in India en 
in andere landen. Wanneer zal dit proces in het China gaan plaatsvinden? Gaat 
U een speciale versie van dit proces aan China geven? 
 
Het zal snel beginnen in China. Het Goddelijke heeft ons toestemming gegeven. 
 
Vraag 14: Kunt u ons alsjeblieft vertellen wat we kunnen doen om het Gouden 
Tijdperk in 2014 te steunen, wat is de rol in de wereld van China voor 2014? 
 
Bhagavan: Wacht maar af en kijk. Er zullen geweldige dingen gaan gebeuren. Je 
moet daar allemaal van genieten. Laat de opwindende dingen maar gebeuren. 
 
Houd van jullie allemaal. Speciale zegeningen voor jullie allemaal.  
 
Moge jullie heel, heel welvarend worden dit jaar. Op deze dag is de zegening voor 
jullie voor welvaart. 
 
Zullen we nu mediteren? 
 
 



 
Darshan China transcript+video 
webcast Bhagavan - Jacky Sunshine - geen abonnee ma 10 februari 2014 
http://vimeo.com/86167241 
  
Q1. Dear Bhagavan, at the special deepening process I got witnessing consciousness of the 
big bird. Is it helpful to make my divine more physical to stay with big bird?  how can I stay 
with the big bird longer time easily? Thank you Bhagavan. 
  
You could develop a bird's eye view or a worm's eye view of people and events. As you keep 
developing a bird's eye view for the incidences in your life, slowly you will move into the big 
bird. Initially it will be for short durations of time, but later on, it becomes almost all the time. 
  
Q2. Dear Bhagavan, Oneness teaches stay with "what is" as long as possible. On the other 
hand we have to pray for the better situation. It seems kind of conflict. Please give us clarity. 
Thank you Bhagavan. 
  
If you could stay with "the what is," that is the most wonderful situation. If you cannot do 
that, change "the what is" by praying. 
  
Q3. Is our antarayamin the same as the universal divine or are they different? 
Bhagavan.Thank you Bhagavan. 
  
They are the same and not the same. The universal divine manifests inside you as the 
antarayim. Ice and water are the same and not the same. It is something like that. 
  
Q4. Beloved Bhagavan. There are people totally dominated by the mind in our society. The 
often tell lies and are concerned about their own interests. On the spiritual level and internally, 
I could see clearly these are the characters of the mind. That seeing brings acceptance and 
peace. However on the external level, I don't know how to deal with these people. For 
example in work and life. My direct communication with openness and honesty are often 
being made use of. Could you shine light on this point, please.Thank you Bhagavan. 
  
If your heart has flowered, you will not have any problem with the external world. If your 
heart is not transformed and you only come from the head you are sure to have problems. In 
that case, you must know how to deal with the external world. 
  
Q5. Dear Bhagavan. Thank you so much. You gave us the short way of awakening, 
transformation and God realization in December, 2013 In the internal growth journey, people 
always want to get the best results without effort. Could you please tell us what we should 
prepare before we get the short way. Thank you, Bhagavan. 
  
Working on your relationships is the shortest way to get the short way. 
  
Q6. Both the process to stay with the uncomfortable feeling and experience the emotion 
completely and the process that to stay with "the what is" and experience "what is" are all to 
bring us to the heart flowering Is there any difference between them Bhagavan?  
  



Every process ultimately leads to the flowering of the heart. Once the heart has flowered, you 
know what it is to live. And life around you changes. The external world responds very 
differently to you. 
  
Q7. Dear Bhagavan. What is the relationship between spiritual, awakening and my reality 
life? 
  
When you are awakened, you become spiritual. When you become spiritual, you get the best 
out of real life. Everything in real life is very, very enjoyable. Like drinking a glass of water, 
walking or talking, or doing a job for your business. Everything gives you energy. You start 
celebrating life. 
  
Q8. Bhagavan. One's life is including birth and death. Is it because of one's karma of choice of 
one's soul, Bhagavan? 
  
It is both karma and choice. If there is no choice, there is no life at all. The essence of man is 
total and complete freedom. In that space of freedom, man could experience infinite 
possibilities. It is that freedom which we call life. It is that freedom which we call God. If that 
freedom were not there, there is no life, and there is no God. But karma, to some extent limits 
your freedom. 
  
Q9 Beloved Bhagavan, I love and benefit from your teachings meanwhile I like Buddhist 
pictures. I have a question, Bhagavan: What is the difference between Oneness, Buddhism 
and other faiths? How can I balance and make choice? 
  
Oneness is not some independent thing. The essence of Oneness is freedom. You could 
choose whatever teaching you want. You could choose whatever teacher you want. You could 
choose whatever practice you want. Oneness would help you to realize those teachings. It 
could be Buddhist, or Taoist, or Islamic or Christian teaching. Or it could be your own 
teaching. Oneness merely helps you realize the teaching through a change your brain. We are 
essentially rewiring your brain. That is all we do. The choice is yours. 
  
Q10. Thanks for telling us 2014 is a wealth year and according to the Chinese tradition, today 
is the day to welcome the God of fortune. You said poverty and prosperity both start from 
thought level. Bhagavan, I have been fighting with poverty all along and never, ever 
understand what poverty is. Could you please explain to me what poverty is. Thank you 
Bhagavan. 
  
Poverty at the level of thought is all the time focusing on what you do not have. Wealth 
consciousness at the level of thought is focusing on what you have. If you have wealth 
consciousness, you would naturally become wealthy. You will see opportunities everywhere. 
Things would dramatically change for you. In your case, I would straight away bless you to 
acquire wealth consciousness and become wealthy. 
  
Q11. Dear AmmaBhagavan. Happy New Year. Thank you very much for helping my 
relationships and help to change automatically. I got tremendous grace with the advanced 
trainers course and the special deepening. I would love to share Oneness and help fellow 
seekers. But my expression is stuck and I worry that if I share the teachings  my expression 
will not be clear enough. I deeply love oneness and want to devote myself to Oneness, but I 



still have these charges. How do I share. Oneness. Please guide me. Thank you vey much 
Bhagavan. 
  
I will straightaway change that for you. 
  
Q12. Dear Bhagavan. We understand that the mind has 6 needs. Sso how do we satisfy the 
needs of the mind without having attachment, Bhagavan? [certainty, variety, significance, 
love & connection, growth, contribution are the 6 needs taught in Oneness courses] 
  
It is important that you fulfill these 6 needs. Initially start with attachment. As all the needs 
get fulfilled, attachment could drop away of its own accord. You should not try to drop 
attachment. That would become indifference. It should naturally happen to you and that 
would happen once all the needs are fulfilled. 
  
Q13. We hear a lot of great miracles from the 3 chambers in India and other countries. When 
will this process start in Mainland China. Would you initiate a special version of it for China? 
  
It would soon start in China. The divine has given us the go ahead. 
  
Q14. Could you please tell us what we should do to support the Golden Age in 2014 what's 
China's role in the world for 2014. 
  
Just wait and see. Tremendous things are doing to happen. You've got to enjoy all that. Let the 
excitement be there. 
Love you all. Special blessings to all of you. May you become very very wealthy in this year. 
On this day, the blessings to you is for wealth. 
Shall we meditate now? 
Love you all, love you so much. 



Een van de vragen tijdens de darshan met Dubai. 
 
Vraag: Lieve Bhagwan, kunt U ons het verschil uitleggen tussen: de fysieke 
Amma Bhagavan, de Satyaloka AmmaBhagavan, en de Antaryamin 
AmmaBhagavan? 
 
Bhagavan: “Allereerst moet je begrijpen dat Amma en ikzelf niet de “Fysieke Amma 
Bhagavan” zijn. Wij zijn slechts de “Avatar AmmaBhagavan”, dat is alles. We kunnen 
jullie een Blessing (Diksha) geven, we kunnen geen dingen doen. Dit laatste wordt 
gedaan door de “Paramatma AmmaBhagavan” die een fysieke vorm voor jullie in je 
huis of in je kamers gaat aannemen. Dat is de Paramatma AmmaBhagavan die 
daadwerkelijk dingen doet. Wij zijn alleen een soort Gidsen en we geven Blessings. 
 
Dus jullie zullen de “Paramatma AmmaBhagavan” ontmoeten, die heel fysiek voor je 
wordt. (Paramatma betekent: je eigen Goddelijke aard).  Zij zullen je intensief helpen 
met al je zaken. Ze zullen voor je zorgen bij je spirituele groei, met alles. En in het 
geval dat ze fysiek voor je worden dan kun je er zeker van zijn: dat als je sterft je 
naar Vaikunt (het Paradijs) of naar Satyaloka (de verblijfplaats van de Waarheid) zult 
gaan. Dat is waar je naar toe zult gaan. Het betekent dat je een visum hebt gekregen 
om daar naartoe te gaan. Dit is heel fysiek. 
 
Met behulp van deze “Paramatma AmmaBhagwan”, kun je naar “Purushottama 
AmmaBhagwan”. (Purushottama is de Allerhoogste Heer) Dat is een andere Loka 
(rijk - sfeer) waar zij bestaan, fysiek bestaan, en veel reëler dan in deze aardse Loka. 
Maar je kunt daar niet komen zonder de hulp van de “Paramatma AmmaBhagwan (je 
eigen Goddelijke aard). Dus je moet aan ze vragen om jou daar naar toe te brengen. 
Wanneer dat gebeurt, dan kun je in feite deze Loka bezoeken. Je kunt daar 
“Purushottama AmmaBhagwan” zien, of je kunt “Purushottama Rama”, of 
“Purushottama Krishna”, of Purushottama Christus zien, afhankelijk van je geloof, 
afhankelijk van welke God je aanbidt. Dat is de God die je in die loka zult zien. 
 
Met de hulp van die Purushottama (de Allerhoogste Heer), laten we zeggen 
AmmaBhagwan, als je een stevige band met Ze hebt, je moet dus een band met Hen 
opbouwen, dan kun je met die hulp naar “Jyoti” (het  Goddelijke Licht). Jyoti is veel 
verder. Jyoti is als een miljard Zonnen die bij elkaar staan. Maar de liefde en het 
mededogen dat daar is kun je je niet voorstellen. Je kunt zelfs dáár komen. En dan, 
als je in Jyoti bent opgenomen, kun je met de hulp van Jyoti, naar het 
ongemanifesteerde Brahman (de Onpersoonlijke God) gaan, hetgeen we in de 
Mantra OM noemen.  
 
Neem als voorbeeld elektriciteit, we hebben geen idee wat het is. Maar als het zich 
manifesteert als warmte, als licht, als beweging, of als elektromagnetische golven  
dan weten we: “Oh ja, er is elektriciteit aanwezig”. Maar wanneer het onmanifest is 
hebben we geen idee wat het is. Dat OM of Brahman is onmanifest. Dat is de basis 
van waaruit alles ontstaat. In de Bijbel staat: In den beginne was het Woord, en het 
Woord was bij God. En God zei: “Laat er licht zijn”. Dat ene Woord is OM, dat is  
Brahman, dat is “Het Ene” in het Taoïsme. DAT manifesteert zich als Licht. We 
beginnen de Moolamantra met OM en dat Licht is: “Sat Chit Ananda Parabrahma” 
(Sat-Chit-Ananda betekent: Bestaan-Bewustzijn-Gelukzaligheid en Parambramha 
betekent: dat wat de totale schepping doordringt). Dat is de Moolamantra die zegt: 



“OM Sat Chit Ananda Parabramha " ...... dat wordt Purushottama (de allerhoogste 
Heer), dat licht wordt Purushottama. Daarom zeggen we Purushottama. Dat 
Purushottama wordt Paramatma (onze eigen Goddelijke aard). Dat de reden waarom 
de Mantra zegt: ”Paramatma”. En dat Paramatma schiep de Avatar, daarna zeggen 
we Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha (Met God de Moeder wil ik samen zijn, 
voor God de Vader buig ik). Dat is wat je elke dag reciteert zonder te weten wat het 
betekent! 
 
Maar nu, wanneer God fysiek voor je wordt, dan moet je vragen: “Neem me mee 
naar Purushottama (de allerhoogste Heer). En als je daar bent moet je vragen: 
“Breng me naar Sat Chit Ananda Parabrahma” (naar Bestaan-Bewustzijn-
Gelukzaligheid, naar DAT wat de totale schepping doordringt).  En wanneer  je daar 
bent aangekomen kun je zeggen: “Breng me naar Om of wel naar Brahman”. Dus je 
kunt daar naar toe gaan. Dat is wat je uiteindelijk zult bereiken. Dus stap voor stap 
kun je daar naar toe gaan, het hangt allemaal van jou af. Als je EEN wilt zijn met de 
ongemanifesteerde God, dan kun je daar naar toe gaan, en als je daar bent 
aangekomen dan realiseer je je dat je alleen maar die God bent. In het begin zie je 
de Avatars die voor je staan, dan zie je Paramatma (DAT wat de totale schepping 
doordringt). Dan zie je Purushottama (de Allerhoogste Heer), dan zie je het Licht 
(Jyoti). Maar als je in Om, in Brahman (de Onpersoonlijke God) komt, dan ben je 
alleen DAT! Je bestaat alleen maar! Je bent alles! Er is niets anders. Je bent alleen 
die sublieme God, de Hoogste God, de God der Goden. Dan ben je alleen maar 
DAT! Dit alles hier is slechts een reis naar DAT. Plotseling ontdek je dat je alleen 
maar DAT bent. Dan zeg je: “Tat Tvam Asi” (DAT ben ik). U bent DAT, of wel: “Aham 
Brahmasmi” Ik Ben Brahman. Alle leringen uit de Upanishads (Vedische geschriften), 
worden werkelijkheid voor je. 
 
Adi Shankara kwam daar. Mensen als Ramanujacharya Madhavacharya, Namdev, 
Chaitanya, Christus, Guru Nanak, al deze mensen bereikten het niveau van 
Purushottama (de Allerhoogste Heer). De Alvaars, de Nayanmaars. zij konden hoger 
gaan als ze wilden, maar ze kozen om daar te blijven, dat is waar zij de voorkeur aan 
gaven. Sommigen gingen tot in Jyoti (het Goddelijke Licht), zoals Ramalinga Swami 
die zei: “Arul Perum Jyoti” (De oneindige intelligente energie is een grenzeloos groot 
Licht) Tani perum Karunai (Dit is een geschenk van mededogen). Dus gingen ze 
daar naar toe, en mensen zoals Adi Shankara gingen via Jyoti (het Goddelijk Licht) 
over in Brahman. Het is dus allemaal een kwestie van ontdekken, het hangt helemaal 
van jou af waar je naartoe wilt. Maar je moet beginnen met de Paramatma (je eigen 
Goddelijke aard). die zich fysiek aan je voordoet. Dat is het begin van de reis. Zodra 
dat plaats vindt, dan gebeurt alles daarna automatisch. Het hangt af van je passie en 
van je zoeken. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Complete written transcript will be posted as soon as available.  One question and 
answer below. 
 
Special thanks to Oneness Dubai for organizing the session and to Jeet Sharma for 
doing the English subtitles to the video and to Maria Oneness for the following notes: 



 
 During the webcast, Sri Bhagavan shared many wonderful things, including how to 
help liberate our ancestors and obtain their blessings, more about the amazing 
phenomenon of our Divine becoming physical, how and when to do the special 2 and 
3 chamber process, what are the even higher levels of consciousness up to the 
"Jyoti" or "Supreme Grace Light" (Arut Perum Jyoti) of Ramalinga Swamy of Vallalar 
and beyond that level. 
 
Sri Bhagavan has mentioned Ramalingam Swamy several times before and the 
divine phenomenon in which he turned his body into light (or was absorbed in the 
light of God) in 1874. This was documented at the time by the British. 
 
Ramalingam's Temple of Wisdom and his home where the phenomenon occurred 
are located very close to Ramana Maharshi's ashram in Tirunvanamallai and can be 
visited if you are traveling to India. More can be found on the internet. 
 
  
 
  
 
One of the questions during the darshan. 
 
Q) Sri Bhagwan, please explain the difference between Physical Amma Bhagwan, 
Satyalok Amma Bhagwan, and Antaryamin Amma Bhagwan? 
 
A) Sri Bhagwan: "So for this you must understand Amma & myself, we are not 
'physical' Amma Bhagwan. We are only 'Avatar Amma Bhagwan', that's all. We can 
give you a Blessing, we cannot do things; this is done by 'Paramatma Amma 
Bhagwan' who are becoming physical to you, in hour homes or in the chambers. That 
is the Paramatma Amma Bhagwan who actually do things. Now, we are only some 
kind of Guides and we are blessing.  
 
So you should now get to the Paramatma Amma Bhagwan, who become physical to 
you. They would be helping your with all your affairs, totally and completely. They 
would be taking care of your spiritual growth, everything. And in case they become 
physical to you can be sure that when you die you could be going to Vaikunt or 
Satyaloka above. That's where you will be going. to go there, it means you have got 
your visa to go there, it is very physical. 
 
Now, with the help of this Paramatma Amma Bhagwan, you can go to the 
'Purushottama Amma Bhagwan'. That is another Loka (realm) where they exist, 
physically exist, much more real than this Loka. But you cannot get there without the 
help of the Paramatma Amma Bhagwan. So you should request them, ask them to 
take you there. When that happens, you could actually visit that Loka. And you could 
see Purushottama Amma Bhagwan there, or you could see Purushottama Rama, or 
Purushottama Krishna, Purushottama Christ, whatever is your faith, or whatever God 
you are worshipping, that is the God you would be seeing in that Loka. 
 
Now, with the help of that Purushottama, let us say Amma Bhagwan, if you get close 
to them, build up a bond with them, then with that help, you could go to the 'Jyoti' 



(Divine Light). The Jyoti is much beyond. The Jyoti is like a billion Suns put together. 
But that Love or Compassion, you cannot imagine. You could even get there. And 
then, when you get to the Jyoti, with the help of the Jyoti, you could go to the 
unmanifest Bramhan or what in the Mantra we call: 'Om'.  
 
Now for example electricity we have no idea about it all. But when it manifests as 
heat, light, motion, or electromagnetic waves, then we know Oh yes, there is 
electricity. But when it is unmanifest, we have no idea about it. That Om or Bramhan 
is the unmanifest. That is the ground from which everything starts. In the Bible it is 
said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God." And God said, 
"Let there be Light". That Word only is Om, that is the Bramhan, that is 'The One' of 
Taoism. That manifests as Light. We start the Moolamantra with Om, and that Light is 
'Sat Chit Ananda Parabrahma'. That is the Moolamantra, it says, "Om, Sat Chit 
Ananda Parabrahma" ... that becomes the Purushottama, that Light becomes the 
Purushottama. And therefore we say Purushottama. That Purushottama becomes the 
Paramatma. That why the Mantra says, Paramatma. And that Paramatma has 
created the Avatar, so we say, Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. That's what 
you are reciting every day without knowing what it means! 
 
But now, when the Lord becomes physical to you, you should ask, "Please take me 
to the Purushottama". And when you get there you must ask, "Take me to Sat Chit 
Ananda Parabrahma". And when you go there you can say, "Take me to Om or 
Bramhan". So you could go there. And that's where you will finally reach. So step by 
step you can go, it all depends on you. If you want to be one with the unmanifest 
God, you could you could go there and when you go there you will realize that you 
only are that God, in the beginning you see, the Avatars you see, then you see the 
Paramatma, then you see the Purushottama, then you see the Light. But when you 
go into Om, the Bramhan, you only are that! You alone exist! You are everything! 
There is nothing else. You are only that sublime God, the highest God, the God of 
Gods. That, you only are that! All this is only a journey towards that. Suddenly you 
discover you only are that. Then you say, "Tat TvamAsi" - Thou Art That. Or 
"AhamBrahmasmin" - I Am That Bramhan. So all these teachings from the 
Upanishads, they become reality to you. 
 
So AdiShankara got there. People like Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, 
Chaitanya, all these people - Christ, Guru Nanak, all of them went up to the level of 
Purushottama. The Alvaars, the Nayanmaars. They could have gone above if they 
wanted to, but they wanted to stay there, that's what they preferred. Some went into 
the Jyoti, like Ramalingaswamy who said, "Arul PerumJyoti, TaniperumKarunai". So 
they went there, and people like AdiShankara went beyond Jyoti into Bramhan. So it 
is all a matter of discovery, it all depend upon you, where you want to go. But you 
must start with the Paramatma who becomes physical to you. That is the beginning 
of the journey. Once it happens everything is automatic thereafter. It depends on 
your passion and your seeking." 



Bhagavan en Duitsland op 26 april 2014 
 
Inleiding 
 
Gerd: Geliefde Bhagavan, Lieve Heer, 
 
Voor de tweede keer dit jaar heten we U met een warm hart welkom in 
Duitsland. Het is geweldig, het is zo goed om U hier bij ons te hebben 
Bhagavan. Dank U wel dat U ons de gelegenheid geeft om U te ontmoeten zeer 
vereerde Paramatma, en dat we de zegeningen van Sri Amma en U mogen 
ontvangen. Dank U wel Bhagavan voor het geven van de Heilige Kamers aan 
ons land. 17 Heilige Kamers zijn nu geopend en meer zijn er in aantocht. 
Enorme wonderen gebeuren er iedere dag. Het leven van veel mensen is 
dramatisch veranderd. God wordt steeds meer echt fysiek ervaren. We voelen 
ons zo gezegend. Deze keer, Bhagavan, zijn we samen gekomen in een aantal 
grote en een aantal kleinere groepen door heel Duitsland. Dank U wel 
Bhagavan voor het geduldig beantwoorden van onze vragen en voor het 
mediteren met ons. Wij buigen voor U Bhagavan, zegen ons en alle prachtige 
mensen in Duitsland. Namens de gehele Duitse Oneness Familie: Jai Bolo 
Bhagavathi Bhagavan Ki Jai!!! 
 
Vraag 1: Lieve Bhagavan, vaak zegt U dat vrouwen de echte leiders van de 
wereld zullen worden en dat de mannen moeten luisteren naar de gevoelens 
van vrouwen. Maar de oude opvattingen dat de vrouw de man moet volgen en 
ook dat de vrouw meer passief is lijken grote belemmeringen voor de meeste 
relaties. Geef ons alstublieft meer inzicht in de ware plaats van vrouwen en 
mannen in het Gouden Tijdperk. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: De energieën rond de planeet zijn aan het veranderen. De vrouwelijke 
energie is aan het opkomen. Daarom zullen in het Gouden Tijdperk vrouwen de 
leiders zijn. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, U leert ons om te blijven bij “Wat is”. In het begin 
met enige moeite en later, wanneer we volledig Ontwaakt zijn, spontaan en 
zonder moeite. U zegt dat blijven bij “Wat is” meditatie is. Veel andere vormen 
van meditatie leren ons dat de juiste manier van meditatie ons stil laat worden. 
Is dit een tegenstelling of is het dat het blijven bij “Wat is” de enige 
geloofwaardige en haalbare manier om stil te worden? 
 
Bhagavan: Volgens Oneness vindt meditatie plaats wanneer de mediterende er niet 
meer is. Blijven bij de “Wat is” helpt je om dat te bereiken. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, wanneer ik voor de Sri Murthi zit en wil 
communiceren, dan is mijn geest volledig leeg. Er zijn geen gedachten meer en 
ik zit gewoon genieten van Uw Aanwezigheid. Maar wanneer ik probeer te 
bidden, voelt het alsof mijn geest wanhopig naar een gebed of naar een wens 
aan het zoeken is, die niet afkomstig is van het hart. Zeer zelden heb ik een 
“Echt” gebed en zelden voelt het alsof iedere cel in mijn lichaam aan het 
bidden is. Kunt U mij helpen mijn gebeden en mijn communicatie met U te 
verbeteren? Dank U wel Bhagavan. 



 
Bhagavan: Een gebed moet spontaan gebeuren. Wanneer de noodzaak zich 
aandient, zal ook het gebed ontstaan. Je moet niet altijd proberen om te bidden. Het 
gebed moet spontaan gebeuren. Alleen zulke gebeden zullen verhoord worden. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, op onze planeet leven we in dualiteit, de dualiteit van 
licht en donker, van goed en slecht. Maar we kunnen via alle religies leren dat 
dualiteit voorbij deze planeet ook bestaat. We weten dit door de tegenstellingen 
van hemel en de hel, van engelen en demonen en ga zo maar door. Ik vraag me 
af waar non-dualiteit bestaat? Vinden we dit terug in Advaita? 
 
Bhagavan: Oneness spreekt over: “De hemel op aarde”. Dit gaat niet over het 
veranderen van de wereld. Dit gaat over het veranderen van jou. Wanneer JIJ 
verandert, dan lijkt de wereld anders te zijn. De wereld wordt een hemel voor jou. De 
wereld is hetzelfde, maar zij ziet er anders uit voor jou. Als dat plaats vindt dan 
verdwijnt iedere vorm van dualiteit. De wereld zoals ze is ziet er dan perfect uit. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, toen ik de genade van Ontwaken ontving, was ik in 
totale gelukzaligheid en dankbaarheid. Nadat ik weer een tijdje thuis was, nam 
ik alles weer waar als vanzelfsprekend. Hoe kan ik voortdurend verblijven in  
een hoge staat van bewustzijn en dankbaarheid, en mij bewust zijn van de 
Onvoorwaardelijke Liefde van het Goddelijke in mij? 
 
Bhagavan: Er zijn 30 soorten Heilige Kamers. Ik weet niet hoeveel soorten er zijn in 
Duitsland. Er zijn kamers voor transformatie en er zijn kamers voor Ontwaken. Zodra 
deze kamers gevestigd zijn, en je die kamers drie, vier of vijf keer bezoekt, zal in jou 
een volledige transformatie plaatsvinden. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, U blijft benadrukken dat we onze God moeten 
beschouwen als een goede vriend. In de afgelopen jaren heeft Oneness ons 
aangemoedigd om meer en meer te knielen voor onze Goddelijke Aanwezige. 
Bij het betreden van de Heilig Kamers wordt ons verteld om grote overgave uit 
te drukken. Maar in onze cultuur hebben we geen vrienden voor wie wij buigen. 
Soms zit ik voor mijn altaar en praat met mijn God als met een goede vriend 
zonder allerlei rituelen te doen en eerbied uit te drukken. Kunt U uitleggen hoe 
ik deze twee dingen die U ons leert kan inpassen? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Dit alles is alleen in het begin. Zodra jij en jouw God vrienden zijn 
geworden, loop en praat je samen, eet je samen, speel je samen, krijg je plezier in 
elkaar. Dat is totaal anders. Jij en jouw God zijn in feite vrienden geworden en er is 
niets meer bidden. Je maakt alleen je verlangens kenbaar. Het is een totaal andere 
verhouding dan tot nu toe wat je dacht over God. Er zijn gevallen in India bekend, 
waar iemand samen met zijn God naar een film is gegaan. En bij een andere 
gelegenheid ging iemand samen met zijn persoonlijke God naar een café om daar 
iets te drinken. Dus, er kan van alles gebeuren tussen vrienden. 
 
Vraag 7: Lieve Bhagavan, onlangs zei U dat Oneness aandacht besteedt aan 
onze overvloed en rijkdom. Daar is dit jaar de aandacht op gericht. U zei dat we 
naar het Heilige Kamerproces moeten gaan om rijkdom te vragen, en het 
Goddelijke zal ons dan vertellen wanneer het geld zal komen. Soms voel ik me 



nauw verbonden met het Goddelijke. In deze toestand heb ik helemaal geen 
verlangens meer. Maar vaak zijn verlangens nog steeds onvervuld en ik verlies 
ik mijn verbinding met, en vertrouwen in, het Goddelijke. Wat kan ik doen om 
geloof in, en een sterke band met, het Goddelijke te hebben? 
 
Bhagavan: Je moet eerst naar een Heilige Kamer gaan waar je karma wordt 
uitgewist. Ga dan naar een Kamer waar jouw programma wordt gewijzigd. Ga dan 
naar een kamer waar je voorouders worden bevrijd. Ga dan naar een kamer waar 
geld wordt gegeven. Je moet die volgorde aanhouden. Als dergelijke Kamers er niet 
zijn in Duitsland, dan zullen die er snel komen. 
 
Vraag 8: Lieve Bhagavan, we zijn bezorgd voor de jeugd die zo veel hulp nodig 
heeft. Ze zijn onzeker en kunnen de macht van de media niet weerstaan, zoals 
computerspelletjes, alcohol en drugs. Ze voelen zich zo verloren. We geven 
veel Diksha maar wanneer we werken met de individuele mensen voelen we 
ons vaak machteloos. Wat kunnen we doen, Bhagavan? 
 
Bhagavan: In India zijn er Kamers uitsluitend voor de jeugd. Er vinden daar 
zegeningen plaats en jongeren worden er volledig getransformeerd. In India zijn er 
ook kamers voor kinderen die gerund worden door kinderen. Dit alles zal spoedig ook 
in Duitsland plaats vinden. 
 
Vraag 9: Lieve Sri Bhagavan, tijdens de laatste Darshan via de webcast met 
Duitsland in februari zei U dat: om onze God steeds fysiek te laten worden wij 
kinderlijk moeten zijn. Dat wij onszelf niet moeten veroordelen en dat we ons 
moeten aanvaarden zoals we zijn. Nog steeds lijken daar veel mensen moeite 
mee te hebben, vooral om “Als een kind te zijn” is moeilijk. Hoe kunnen alle 
obstakels worden verwijderd, zodat we onze fysieke Godheid kunnen ervaren? 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Zoals ik al eerder zei moet je eerst naar een Kamer gaan waar karma 
wordt uitgewist. Ga dan naar een Kamer waar je programma wordt gewijzigd. Ga dan 
naar een kamer voor de bevrijding van je voorouders en ga dan naar een kamer 
waar je God fysiek wordt. Er zijn speciale kamers waar jouw God fysiek wordt. Je 
moet naar de Karma Kamer gaan, dan naar de Kamer voor de wijziging van je 
programma, dan naar de Kamer voor de bevrijding van je voorouders, en ga dan 
naar de Kamer waar jouw God fysiek wordt. Zodra je naar de kamer gaat waar je 
God fysiek wordt, moet je jouw God thuis uitnodigen en je God zal zeker bij je thuis 
komen en bij je blijven. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, veel mensen ervaren genezing, bevrijding, 
overvloed en Goddelijke Liefde in de Heilige Kamers. Het voelt alsof we nu 
alles hebben hier in ons land. Waarom moeten we nog steeds naar India komen 
voor een Verdiepingsproces? 
 
Bhagavan: Eigenlijk hoef je niet naar India te komen. In India hebben we de Oneness 
University zoals jullie een medische universiteit of een technische universiteit 
hebben. Zoals je naar een universiteit gaat om je diploma, of een bachelor diploma, 
of een doctoraat te halen, zo kom je op een vergelijkbare manier naar India om aan 
de Oneness University trainer, gevorderde trainer, Oneness leraar, spiritueel leraar, 



spiritueel meester, of een groot meester te worden. In het andere geval zal je alles 
wat je wilt in je eigen land, in de kamers en door je trainers krijgen. Je trainers en 
jullie kamers zullen alles geven wat je wilt. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, we leren dat de Special Verdieping mensen 
voorbereidt om spirituele leraar te worden. Wat is er zo speciaal aan deze 
verdieping Bhagavan? 
 
Bhagavan: De Speciale Verdieping brengt je dichter bij God en bereidt je voor om 
een spiritueel leraar en een spirituele meester te worden, en uiteindelijk een groot 
meester te worden. 
 
Vraag 12: Lieve Bhagavan, kunt U ons het belang van het Jai bolo gebed 
duidelijk maken? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het Jai Bolo Gebed is gegeven door de Paramatma, dat is God die fysiek 
wordt, en we kregen te horen dat hij heel, heel snel zou reageren op dit gebed. Dus 
probeer het en zie wat er gebeurt. 
 
Gids: Bhagavan, alle mensen willen een bijzondere zegen, Bhagavan, en zij willen 
ook mediteren met Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Alle zegen is voor jullie allemaal. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Darshan with Sri Bhagavan and Germany on April 26, 2014  
 
 Introduction 
 
Gerd: Beloved Bhagavan, dear LORD, 
 
For the second time this year we warm-heartedly welcome You in Germany. It`s awesome, so 
good to have You back here with us. Bhagavan, thank You so much for giving us the 
opportunity, to meet You, highly honored Paramatma, to receive Sri Amma's and Your 
blessings. Thank You, Bhagavan for giving us the Sacred Chambers to our country. 17 Sacred 
Chambers are opened till now and more are coming. Tremendous miracles are happening 
every day. Many peoples' lives are changing dramatically. God is becoming really physical. 
We feel so blessed. This time, Bhagavan, we are assembled in some big and some smaller 
groups all over Germany. Thank You Bhagavan for patiently answering our questions and 
meditating with us. We bow before Thee. Bhagavan, please bless us and all the beautiful 
people in Germany. On behalf of the whole German Oneness Family: Jai Bolo Bhagavathi 
Bhagavan Ki Jai !!! 
 
We love You Bhagavan. Thank You so much, Nandri Bhagavan. 
 
Q1: Beloved Bhagavan, often You say that women will become the true leaders of the world 
and that the men should listen to the feelings of the women. But the old attitudes that the 
woman should follow the man and also that the woman is more passive seem to be a great 



hindrance for most relationships. Please give us more insights to understand the true place of 
women and men in the Golden Age. Thank You, Bhagavan. 
 
A1: Sri Bhagavan: The energies around the planet are changing. The female energy is on the 
rise. Because of that in the Golden Age the women shall be the leaders. 
 
Q2: Beloved Bhagavan, you are teaching us to stay with the 'What Is'. In the beginning with 
some effort and later spontaneously and without effort when we are fully awakened.  
 
You say, staying with the 'What Is' is meditation. Many other forms of meditation teach that 
correct meditation is to become silent. Is this a contradiction or is it that staying with the 
'What Is' is the only sound and feasible way of becoming silent? 
 
A2: Sri Bhagavan:In Oneness, meditation happens when the meditator is not there. Staying 
with the 'What is' helps you to get there. 
 
Q3. Dear beloved Bhagavan, when I sit in front of the Sri Murthi and want to communicate, 
my mind is completely blank. No thoughts just enjoying your Presence. But when I try to 
pray, it feels like my mind is desperately trying to create a prayer or a wish which is not 
coming from the heart.  Very rarely I have a "real" prayer and it feels like every cell in my 
body is praying. Can you please help me improve my prayers and my communication with 
you? Thank you, Bhagavan. 
 
A3: Sri Bhagavan: Prayer must happen spontaneously. When the need arises, prayer also 
arises. You should not always try to pray. Prayer must happen spontaneously. Only such 
prayers will be answered. 
 
 
 
Q4: Dear Bhagavan, on our planet we live in duality - light and dark, good and bad. But we 
can learn from all religions that beyond this planet duality also exists. We know this in terms 
of heaven & hell or angels & demons and so on. I wonder where is the non-duality? Do we 
find all this in Advaita? 
 
A4: Sri Bhagavan:Oneness talks about heaven on earth. This is not about the world changing. 
This is about you changing. When you change, the world appears to be different. The world 
becomes heaven to you. The world is the same but it looks different to you. When that 
happens, all duality ceases. The world looks perfect as it is. 
 
Q5: Beloved Sri Bhagavan, when I was given awakening, I was in total bliss and gratitude. 
After some time back at home, I took everything for granted again. How can I remain in the 
high consciousness of gratitude and being aware of the unconditional love of my Divine? 
 
A5: Sri Bhagavan: There are 30 varieties of Sacred Chambers. I do not know how many 
varieties are there in Germany. There are chambers for transformation and chambers for 
awakening. Once those chambers arise and you visit those chambers for three, four or five 
times, a complete transformation will occur in you. 
 
Q6: Dear Bhagavan, you keep emphasizing that we have to put our God in the context of a 
good friend. In recent years Oneness has encouraged us more and more to prostrate in front of 



our Divine, like when entering the Sacred Chambers we are told to express great humbleness. 
But in our culture we don't have any friends in front of who we prostrate. Sometimes I feel 
like just sitting down in front of my altar chatting with my God like a good friend, and not 
doing any rituals and paying reverence in advance. Could you please explain how I can 
connect these two things you have been teaching us? Thank you, Bhagavan. 
 
A6: Sri Bhagavan: All this is only in the beginning. Once you and your God have become 
friends, you walk and talk together, you eat together, you play together, you get fun of each 
other. It's totally different. You and your God actually become friends and there's no more 
praying. You only make demands.  It is a totally different relationship to whatever you 
thought about God. There are instances in India where a person and his God have walked to a 
movie together.  And on another occasion a person and his personal God went to a pub and 
drank. So, anything would happen between friends. 
 
Q7: Dear Bhagavan, recently you said that Oneness cares about our abundance and wealth. 
This is the focus for this year. You said we have to go to 3-chamber process asking for 
wealth, and the Divine would tell us when the money will come. Sometimes I feel closely 
connected with the Divine. In this state I have no desires at all. But often these desires are still 
unfulfilled and I lose my connection and faith to the Divine. What can I do to have faith and a 
strong bond with the Divine? 
 
A7: Sri Bhagavan: You must first go to a chamber where your karma is cleared. Then go to a 
chamber where your programme is changed. Then go to a chamber where your ancestors are 
liberated. Then go to a chamber where money is given. You must follow that sequence. If 
such chambers are not there in Germany, it will soon happen. 
 
Q8: Dear Bhagavan, we care about the youth who need so much help. They are insecure and 
cannot handle all the power of media, computer games, alcohol and drugs. They feel so lost. 
We give a lot of Dee ksha but when we work with the individual we often feel helpless. What 
can we do, Bhagavan? 
 
A8: Sri Bhagavan: In India there are chambers exclusively for the youth. In those chambers 
benediction happens and the youth are completely transformed. In India there are also 
chambers for children run by children. All this would soon be happening in Germany, too. 
 
Q9: Beloved Sri Bhagavan, in the last live Webcast Darshan with Germany in February you 
said that for our God becoming physical we have to become childlike, not judging ourselves 
and accepting us as we are. Still many people seem to have difficulty to be in this childlike 
state. How can all the obstacles be removed so that we all may experience our physical 
Divine? Thank you Bhagavan. 
 
A9: Sri Bhagavan: As I was talking earlier one must first go to a chamber where the karma is 
cleared. Then go to a chamber where the programme is changed. Then go a chamber where 
the ancestors are cleared and then go to a chamber where your God becomes physical. There 
are special chambers where your God becomes physical. One must go to the karma chamber, 
the programme chamber and release of the ancestors and then go there and then your God 
becomes physical. Once you go to the chambers where your God becomes physical, you 
would invite your God home and your God would definitely come home and stay with you. 
 



Q10: Dearest Bhagavan, many people experience healing, liberation, abundance and Divine 
Love in the Sacred Chambers. It feels as if we have everything here in our country now. Why 
do we still have to come India for a deepening process? 
 
A10: Sri Bhagavan: Actually, you do not have to come to India. In India we have the Oneness 
University like you have a medical university or an engineering university. Like you go to a 
university to get your graduate degree or a bachelor degree or a doctorate. Similarly you come 
to India to Oneness University to become a trainer, advanced trainer, oneness teacher, 
spiritual teacher, spiritual master, great master. Otherwise you will get all that you want in 
your country in the chambers and through your trainers. Your trainers and your chambers will 
deliver all that you want. 
 
Q11: Dear Bhagavan, we learn that the Special Deepening prepares people to become a 
spiritual teacher. What is so special about this deepening, Bhagavan?     
 
A11: Sri Bhagavan: The Special Deepening brings you closer to God and prepares you to 
become a spiritual teacher and a spiritual master and ultimately a great master.      
 
Q12: Dearest Bhagavan, please could you tell us the significance of the Jai bolo prayer? 
Thank you, Bhagavan. 
 
A12: Sri Bhagavan: The Jai Bolo Prayer was given by the Paramatma, that is God who is 
becoming physical, and we were told that He would respond very, very fast to this prayer. So 
try it and see. 
 
Guide: Bhagavan, all of them want special blessing, Bhagavan, and also they want to meditate 
with Bhagavan. 
Sri Bhagavan: All the blessings to you. 



Bhagavan en de Latijns -Amerikaanse landen 
29 maart 2014 
 
Een video is niet beschikbaar vanwege de slechte kwaliteit van het geluid. 
 
Inleiding. Bhaskarji (uit Brazilië): Bhagavan, we zijn met 23 steden van Brazilië 
bijeen, en 22 steden uit andere landen hebben zich vandaag bij ons aangesloten. We 
zijn met bijna 3000 mensen bijeen. We zijn met heel Latijns-Amerika samen, en we 
zijn zo blij, Bhagavan, gewoon omdat we van U houden. Dank U voor Uw 
aanwezigheid hier bij ons, Bhagavan.  
 
Vraag 1: Lieve Bhagavan, “Ontwaken” en “Toename van bewustzijn” zijn dat 
verschillende processen? Hebben alle Ontwaakte mensen een hoog niveau van 
bewustzijn, Bhagavan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het zijn totaal verschillende dingen. Het niveau van Ontwaken geeft de 
tijdsduur aan van hoe lang men zonder inspanning kan blijven bij “Wat is”. Dat is wat 
het niveau van Ontwaken aangeeft. 
 
Het niveau van bewustzijn geeft aan: hoeveel jouw Zelf zich heeft uitgebreid. 
 
Aanvankelijk maak je je alleen zorgen over jezelf. Daarna breidt zich dat uit over je 
familie en je vrienden, dan over je maatschappij, je land, en over de hele wereld. Dan 
wordt je je bewust van de onbegrensdheid, van het uitgestrekte Universum. Dus je 
blijft jezelf maar uitbreiden. Het niveau van bewustzijn geeft aan hoeveel jouw Zelf 
zich heeft uitgebreid. 
 
Het zijn dus twee totaal verschillend dingen. Mensen met een hoog niveau van 
Ontwaken hoeven niet per se een hoog niveau van bewustzijn te hebben, dat komt 
omdat het twee verschillende dingen zijn. 
 
Vraag 2: Bhagavan, hoe kunnen we ware nederigheid in ons wezen herkennen, 
zodat we niet in de illusie van “Valse Verlichting” vallen? Dank U wel 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Er zijn overal tegenstellingen zoals goed en slecht, juist en onjuist, hoog 
en laag, het heilige en onheilige. Wanneer alle tegenstellingen volledig met elkaar 
verzoend zijn, dan is er ware nederigheid. (Toen was de verbinding niet goed genoeg 
en is er iets verloren gegaan) 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, Soms werken bepaalde lessen voor ons verwarrend. 
Bijvoorbeeld: “Iemand moet zichzelf accepteren zoals hij of zij is, met inbegrip 
van alle negatieve kanten”, maar op hetzelfde moment moet men een beter 
mens zijn, met innerlijke integriteit, met eerlijkheid en onvoorwaardelijke liefde. 
Hoe kan men deze benaderingen met elkaar verzoenen, Bhagavan? Dank U wel 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Oneness geeft lessen voor innerlijke wereld maar ook voor de uiterlijke 
wereld. Voor de innerlijke wereld is het onderwijs over het algemeen passief van aard 
en voor de uiterlijke wereld is het meestal actief. Bijvoorbeeld: de kraan in je huis 



lekt, dan moet je actief worden. Je moet aan de slag, je moet begrijpen waarom hij 
lekt en hem repareren. Aan de andere kant: als er frustratie of woede in je zit, omdat 
de kraan lekt, dan zegt het onderwijs: “Vlucht daar niet voor weg, blijf erbij”. 
 
Je moet het onderwijs op de juiste manier toepassen. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, Innerlijke integriteit is een basisprincipe voor 
verruiming van het bewustzijn en U zegt ook dat het belangrijk is om geen 
namen te geven aan de inhoud van het bewustzijn. Hoe kan men innerlijke 
integriteit beoefenen zonder daarbij automatisch gevoelens van woede, van 
angst, van verslaving, van vreugde en zo voorts te benoemen? Dank U wel 
Bhagavan . 
 
Bhagavan: Innerlijke integriteit komt door te Zijn, door te zien en te ervaren. 
 
Om een ijsje te eten hoef je niets te weten over het ijs. Je hoeft niet te weten wie het  
gemaakt heeft en wat de bestanddelen zijn. Je geniet gewoon van je ijsje. Net zo is 
er voor Zijn, zien en “Ervaren wat er gaande is” geen voorkennis nodig en dus is het 
benoemen van de dingen niet nodig. Als je het gewoon doet, verwerf je innerlijke 
integriteit. 
 
Vraag 5: Bhagavan, velen van ons hebben Seva verricht als Oneness Meditator. 
Wat verwacht U van een Oneness Meditator, Bhagavan? En wat is de rol van 
een Oneness Meditator? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: We hebben geen enkele invloed op de selectie van een Oneness 
Meditator. Oneness Meditators worden rechtstreeks door Paramatma (het 
Goddelijke) gekozen, Paramatma die fysiek wordt. Waar op Paramatma selecteert, of 
waarom Paramatma kiest, daar we hebben er geen enkel idee van, noch kunnen we 
Paramatma er vragen over stellen. We begrijpen gewoon niet hoe Paramatma 
selecteert. 
 
Vraag 6: Bhagavan, Wat is de beste manier om het pad, dat door het Goddelijke 
is gemaakt, te herkennen? Kunt U ons uitleggen hoe we kunnen weten wat het 
verschil is tussen een inbeelding en een fysieke interactie met het Goddelijke? 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wanneer we verwijzen naar het Goddelijke dan verwijzen we niet naar 
het mystieke Goddelijke, maar hebben we het over het fysieke Goddelijke. Je moet 
het fysieke Goddelijke vragen om je een bewijs te geven dat het echt is, en geen 
inbeelding.  
 
Vraag 7: Bhagavan, De Advaita filosofie en het Zen Boeddhisme zeggen dat de 
kortste weg naar de Verlichting niet gaat via een relatie met het Goddelijke. Ze 
zeggen zelfs dat: als we Boeddha zien tijdens onze meditatie, we hem moeten 
doden. Het nieuwe Wonder van Oneness is om onze Fysieke Goddelijkheid te 
benaderen en om onze relatie met Hem op te bouwen. Kunt U voor ons deze 
schijnbare tegenstelling verduidelijken, Bhagavan, en dit uitleggen aan 
diegenen onder ons die via het pad van Advaita en het Zen Boeddhisme zijn 
gekomen? Dank U wel Bhagavan. 



 
Bhagavan: Oneness heeft twee benaderingen om te Ontwaken. De “Met God 
aanpak” en de “Zonder God aanpak”. Jij kunt kiezen welke weg je wilt gaan. 
 
Waar het Zen Boeddhisme en de Advaita filosofie naar verwijzen zijn mystieke 
beelden. Oneness spreekt over jouw God, die fysiek is geworden. Jouw Fysieke God 
kan je hersenen opnieuw bedraden, en dan Ontwaak je in slechts enkele minuten. 
Dat gebeurt op dit moment in de Heilige Kamers. Het moet gauw gaan gebeuren in 
jullie landen. Het is aan jullie om te kiezen. 
 
Vraag 8: Bhagavan, Wat is de rol van meditatie om de Genade van Ontwaken te 
verkrijgen? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: In Oneness mediteer je niet, meditatie gebeurt gewoon. Er is geen 
verschil tussen meditatie en de Ontwaakte staat. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, als we niet bestaan als persoon, en alles is een 
goddelijke manifestatie is die door ons heen stroomt, wat is dan de rol, als er al 
een rol is, van wat we vroeger beschouwden als een “Persoonlijke 
verantwoordelijkheid”. Bijvoorbeeld, wanneer we een ander pijn doen, of 
wanneer we liegen, of wanneer we iemand anders manipuleren. Dank U wel 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Proberen om dit te begrijpen kan een intellectuele speculatie zijn. Alleen 
wanneer je er bent (Ontwaakt of Verlicht bent) zult je weten wat het is. Probeer het 
niet te begrijpen. Wacht om het te laten gebeuren. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, Hoe kan Diksha een schizofrene patiënt helpen die 
onder invloed en onder controle van medicijnen is? Kunt U ons alstublieft wat 
meer vertellen over schizofrenie vanuit Uw standpunt, Bhagavan? Is het 
mogelijk om te worden genezen uit een toestand van chronische depressie? 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Wat we nu zien gebeuren in de heilige kamers is dat schizofrenen, 
psychiatrische patiënten en mensen die gek zijn, allemaal genezen worden. En dat 
gebeurt heel erg snel. 
 
Vraag 11: Bhagavan, Waarom hebben sommige mensen zo veel tijd nodig om 
hun “Grote liefde” te vinden, terwijl het voor anderen makkelijk en snel lijkt te 
gaan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het hangt af van hoe geëvolueerd je bent, en het hangt van je karma af. 
 
Vraag 12: Bhagavan, Velen van ons hebben vragen over allerlei aspecten van 
ons land Brazilië. Hoe kan de relatie met ons eigen land genezen worden op 
momenten zoals nu, nu mensen ontevreden zijn en bang zijn voor plaatselijk 
en huiselijk geweld, voor geweld tegen vrouwen, voor geweld door misdaad en 
corruptie? Dank U wel Bhagavan. 
 



Bhagavan: Deze problemen zijn het gevolg van het lage niveau van bewustzijn. 
Aangezien deze problemen ontstaan door een laag niveau van bewustzijn, kan dit 
lage niveau van bewustzijn deze problemen niet oplossen. Als mensen 
transformeren naar hogere niveaus van bewustzijn, zullen deze problemen geleidelijk 
verdwijnen . 
 
Vraag 13: Bhagavan, welke positieve effecten kunnen optreden in het 
Braziliaanse collectieve karma door de rituelen die we doen, rituelen die als 
doel hebben om onze inheemse voorouders, die geleden hebben in de tijd van 
de Portugese kolonisatie, te bevrijden? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Ten eerste zal er meer welvaart komen. Een tweede gevolg zal zijn: 
betere relaties binnen de familie. En tot slot krijg je een goede gezondheid. En buiten 
dat alles, zullen alle problemen die in een eerdere vraag werden aangestipt gaan 
verdwijnen. 
 
Vraag 14: Bhagavan, Wij zijn één familie en we hebben Uw hulp hard nodig. 
Wat kunnen we doen om in onze gemeenschap niet met elkaar te vechten, om 
te leven in eenheid met elkaar, Bhagavan? Wat is de verantwoordelijkheid van 
een ieder om negativiteit te voorkomen en hoe moeten we te werk gaan “Als 
groep” wanneer het toch gebeurt? Dank U wel Bhagavan.  
 
Bhagavan: Hiervoor is het nodig dat je inzicht krijgt in de essentie van Oneness. De 
essentie van Oneness is geen filosofie, is geen psychologie, is geen ideologie. Het is 
geen concept of religie, het is geen psychoanalyse, het is niet een of andere 
techniek, en het is niet een of andere religie. Als je iets over Oneness wilt zeggen in 
één woord, dan zou dat het woord “Vasthouden” zijn. 
 
Laten we als voorbeeld nemen dat je vrouw of je man je pijn doet, dan is wat 
Oneness zegt: “Er gebeurt iets in je, alsjeblieft houdt dat vast”. 
 
Om iets vast te houden heb je geen filosofie nodig, geen psychologie of techniek, je 
hoeft er geen enkel boek voor te lezen. Houd vast zonder te reageren, houd vast wat 
er van binnen gaande is. 
 
Als je vasthoudt, als je erbij bent, het ziet, en het ervaart, dan gaat er automatisch 
iets gebeuren. 
 
Het eerste dat je dus moet doen is “Vasthouden”, dan start automatisch “Erbij zijn”, 
dan begint het zien, dan begint het ervaren, en dan is al het andere pure magie. 
Daarvoor heb je geen kennis nodig, geen enkele inspanning, je hebt niets nodig! 
 
De inhoud is niet belangrijk. Je hoeft de inhoud niet te begrijpen. Houd gewoon vast. 
Dat is Oneness, en wees getuige van de pure magie. 
 
Je zou het vandaag al kunnen doen, en je zult zien hoe de wereld om je heen 
verandert. 
 



Met mensen samen zijn zal meestal heerlijk zijn. Je financiële problemen, je 
gezondheidsproblemen, je relatieproblemen, en alle andere problemen zullen 
langzaam beginnen op te lossen. 
 
In eerste instantie zou je het voor korte tijdperiodes kunnen doen. Maar 
langzamerhand zal het natuurlijk en ritmische worden. En dan werkt het de hele tijd. 
 
En als je na een periode van proberen naar de heilige kamers gaat, dan wordt jouw 
God fysiek voor jou. En daarna gebeurt alles heel erg snel. 
 
Alle zegeningen voor jullie. Ik houd zoveel van jullie allemaal. Ik houd zoveel van je! 
 
Bhaskarji: We houden van U! 
 
Iedereen: We houden van U, Bhagavan! 
 
Bhaskarji: We houden heel veel van U, Bhagavan! 
 
Vikramji: Dank U wel, Bhagavan. 
 
Vikramji: Bhagavan, willen we een gebed doen in de aanwezigheid van Sri 
Bhagavan, voor verdieping van onze reis naar Ontwaken, Bhagavan, en voor een 
sterkere band met onze God, Bhagavan. Dank U wel, Bhagavan. 
 
Er volgt een meditatie en een gebed in de aanwezigheid van Sri Bhagavan. 
 
Vikramji: Shanti, Shanti, Shanti. 
 
Bhaskarji: Dank U wel, Bhagavan. Dank U van ons allemaal, Bhagavan. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Darshan with Sri Bhagavan hosted by Brazil for Latin American Countries 
March 29, 2014 
 
Video Link not provided due to poor quality of sound transmission. 
 
Introduction - Bhaskarji(Brasil):Bhagwan, we are 23 cities of Brazil, and 22 other cities from 
other countries are  joining us today. There are almost 3000 people. We have the whole Latin 
America together, and we are so happy, Bhagavan... just because we love you... Thank you 
for being here with us, Bhagavan. 
 
Q1. Beloved Dear Bhagavan, are the awakening and the increase in level of consciousness 
different processes? Do all awakened ones have a high level of consciousness, Bhagavan? 
Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - They are entirely different things. Levels of awakening indicate the time 
duration as to how long one stays with what it is without effort. That's what the level of 
awakening indicates. 



 
The level of consciousness indicates how much your self has expanded. Initially your self is 
concerned only about yourself. Then it expands to cover your relatives and friends, then your 
society, your country, and the world at large....the infinite, the vast...  So your self keeps 
expanding. The level of consciousness indicates how much your self has expanded. 
 
The two are entirely different: so, people in high levels of awakening need not necessarily be 
in high levels of consciousness, because they are different things. 
 
Q2. Bhagavan, how to recognize the true humility in our being... so that we do not fall into the 
illusion of false enlightenment, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - There are all the opposites - like good and bad, right and wrong, high and low, 
the sacred and the unsacred. When all opposites are completely reconciled, there is true 
humility. (at this point the recording was not good enough...something was lost) 
 
Q3. Beloved Bhagavan, Sometimes we get confused about some teachings. For example: 
"One must accept himself as he or she is, including the negative sides". But, at same time, 
"one must be a better person, with integrity, honesty and unconditional love. " How can one 
reconcile with these approaches, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - Oneness gives teachings for inner world as well as for the external world. For 
the inner world the teaching is generally passive in nature and for the external world it is 
generally active in nature.Take for example, your tap is leaking in your home, you must be 
active. You must move forward, understand why it is leaking and repair that. On the other 
hand, if you have frustration or anger inside you because the tap is leaking, than the teaching 
is hold it, stay with it. 
 
You must apply the teachings in an appropriate way. 
 
Q4.Dear Bhagavan, The inner integrity is a basic principle for the expansion of consciousness 
and  you also say that it is important not giving names to the contents. How to have inner 
integrity without naming automatically the feelings of anger, fear, addiction, joy and so on, 
Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan- Inner integrity comes through being, seeing, and experiencing. 
 
Now, to eat an ice cream you do not have to know about the ice cream, who made it and what 
are its contents. You simply enjoy your ice cream. Similarly, to be, see, and experience what 
is going on, no knowledge is required and therefore no naming is required. If you simply do 
it, you get inner integrity. 
 
Q5. Bhagavan, Many of us have applied for the Seva as a Oneness Meditator... What do you 
expect from a Oneness Meditator, Bhagavan? And what is the role of a Oneness Meditator, 
Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - We have nothing to do with the selection of the Oneness Meditator. Oneness 
Meditators are directly selected by the Paramatma, who becomes physical. On what bases the 
Paramatma selects, or why the Paramatma selects, we have no idea at all, nor can we question 
the Paramatma about it. We just don't understand how the Paramatma selects. 



 
Q6. Bhagavan, What is the best way to recognize a path created by the Divine? Could you 
please explain us how can we know the difference between a hallucination and a physical 
interaction with the Divine, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - When we refer to the Divine we are not referring to the mystical divine, we 
are referring to the physical Divine. And you must ask the physical divine to give you proof 
that it is not a hallucination, and that it is real. 
 
Q7.Bhagavan, The Advaita and the Zen Budhism say that the straight way to illumination 
does not go through a relationship with the Divine... they even say that if we see Buddha 
during our meditation we should kill him. The new Oneness phenomenon is the 
approximation with our Physical Divine and the construction of our relationship with Him. 
Can you please clarify this apparent contradiction, Bhagavan, and explain for those of us who 
have come from the path of Advaita and Zen Budhism? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - Oneness has two approaches to awakening. The "with God" approach and the 
"without God" approach.You could choose whatever way you want. 
 
What Zen Budhism and Advaita are referring to are mystical images. Oneness is talking about 
your God who has become physical.And your physical God could rewire your brain and 
almost within minutes make you awaken. It is right now happening in the sacred chambers. It 
should soon start happening in your countries. It is up to you to choose. 
 
Q8. Bhagavan, What is the role of meditation to obtain a blessing or awakening, Bhagavan? 
Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan -In Oneness you do not meditate, meditation happens. And there is no 
difference between meditation and the awakened state. 
 
Q9.Beloved Bhagavan, Once we do not exist "as a person" and everything is a Divine 
manifestation through us, what is the role, if any,  of what we used to consider as "personal 
responsibility", Bhagavan. For example, when we hurt the other or when we lie or manipulate 
the other person,Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - Trying to understand this could be intellectual speculation. Only when you get 
there you will know what it is. Please do not try to understand. Wait for that to happen. 
 
Q10. Dear Bhagavan, How could a deeksha help a schizophrenic patient, under influence and 
control of medication, Bhagavan? Could you, please, tell us some more about schizophrenia, 
in your point of view, Bhagavan?  And is it possible to be healed from a state of chronic 
depression, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - What we now see happening in the sacred chambers is that schizophrenics, 
mental patients and mad people, are all getting healed. And it happens very, very fast. 
 
Q11. Bhagavan, Why do some people take up so much time in finding a great love, Bhagavan 
,while for others it seems to be easy and fast? Thank you Bhagavan. 
 
 Sri Bhagavan - It depends on how evolved you are and your karma. 



 
 Q12. Bhagavan, Many of us are asking about aspects of our country, Brazil, Bhagavan... 
 
How can the relationship with our own country be healed in moments like right now, when 
people are unsatisfied and afraid of urban and domestic violence, violence against women, 
crime and corruption, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - These problems are the result of low levels of consciousness. Since these 
problems are raised from the low levels of consciousness, these low levels of consciousness 
cannot solve these problems. As people move into higher levels of consciousness, these 
problems will gradually disappear. 
 
Q13.  Bhagavan, What are the positive effects that may happen in Brazilian collective Karma 
with the rituals we are doing with the intention to liberate our indigenous ancestors who have 
suffered on the time of Portuguese colonization, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - Firstly, there will be increased prosperity. And the next thing would be better 
relationships with the family. And finally, you will get good health. Other than that, all those 
problems you referred to in an earlier question will start disappearing. 
 
Q14. Bhagavan, We are a family and we need Your help, Bhagavan. What can we do in order 
to not fight with each in our community, Bhagavan, and live in oneness among us, Bhagavan? 
What is the responsibility of everyone to avoid that and how should we proceed as a group 
when it happens, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan - For this, you must understand the essence of Oneness.The essence of Oneness 
is not a philosophy, is not psychology, is not an ideology, a concept or a religion; it is not 
psychoanalysis, it is not some technique, and it is not some religion. If you want to talk about 
Oneness in one word, the word would be "to hold". 
 
Let us say your wife or your husband is causing you pain, then what Oneness says is: 
"something is happening inside you, please hold it." 
 
"To hold" you do not need philosophy, or psychology, or technique, or you do not have to 
read any book... Hold without reacting, hold whatever is going on inside. 
 
As you hold, being, seeing, and experiencing automatically starts happening. 
 
So the first thing is to hold, then being automatically starts, then seeing starts, then 
experiencing starts, then all else is sheer magic. This does not require knowledge, or any 
effort, nothing! 
 
The content is not important. You do not have to understand the content. Just hold it. That is 
Oneness. And witness the sheer magic. 
 
 You could do it today, and you'll see how the world around you changes. 
 
To be with human beings could be mostly delightful... Your financial problems, your health 
problems, your relationship problems, and all other problems will slowly begin to dissolve. 
 



Initially, you could do it for short intervals of time. But, slowly, it will become natural and 
rhythmic. And then starts happening all the time. 
 
And if, after trying, you go into the sacred chambers, then your Divine will become physical 
to you. And thereafter, everything happens very, very fast. 
 
All the blessings to you. Love you all so much. Love you! 
 
  
 
Bhaskarji says - We love you! 
 
Everybody says - We love you, Bhagavan! 
 
Bhaskarji says - We love you very much, Bhagavan! 
 
Vikramji says - Thank you,Bhagavan. 
 
  
 
Vikramji: Bhagavan, we want to do a prayer in the presence of Sri Bhagavan, Bhagavan, for 
the deepening of our awakening journey, Bhagavan, and have a stronger bond with our God, 
Bhagavan. Thank you,Bhagavan. 
 
  
 
-        A meditation and prayer goes on in the presence of Sri Bhagavan... 
 
  
 
Vikramji: Shanti, Shanti,Shanti. 
 
Bhaskarji: Thank you, Bhagavan. Thank you from all of us, Bhagavan. 



Darshan van Bhagavan op 22 februari met Londen, Parijs en Toronto. 
  
Vraag 1. Sri bhagwan, leg ons de betekenis van deze mahavakya (Grootse en 
belangrijke uitspraak) uit: "Het is niet genoeg om te weten dat Ik besta, je moet 
me persoonlijk kennen”? 
  
Bhagavan: Laten we zeggen dat je naar het vliegveld gaat, en je daar iemand 
ontmoet. Je treft die persoon aan in het vliegtuig, je zit naast hem en je weet niet wie 
hij is. En dan opeens kom je er achter dat hij je minister-president is. Dat op zich is 
niet genoeg, je moet met hem praten om hem beter te leren kennen. Dan zul je hem 
begrijpen. Er is zoveel meer om met hem uit te wisselen. Alleen dan kun je zeggen, 
dat je gaat beseffen wie hij is. Alleen het enkelvoudige idee dat hij de minister-
president van je land is zal je niet helpen. 
 
Ook de ontmoeting in de Suvarnayuga Devalayam, waar jouw God fysieke voor je 
wordt, is niet voldoende. Je moet een band opbouwen met deze God. Je moet 
verhalen uitwisselen met die God, je moet je wensen vertellen aan die God, je moet 
met deze God over je problemen praten, en je moet een relatie opbouwen. Alleen 
dan weet je in feite wie je God is.  
 
Dat is de reden waarom wij zeggen dat het niet genoeg is dat je alleen maar God 
kent, je moet een relatie met God opbouwen. Het moet een levenslange relatie 
worden. Natuurlijk moet je God eerst fysiek voor je worden, en dan begin je met Hem 
te communiceren, aanvankelijk één keer in de zoveel tijd, dan dagelijks en dan kom 
je uiteindelijk op een punt waar jouw God de zorg op zich neemt voor al je  
problemen en al je wensen. Zodra dat gebeurt, begin je een sterke band of een 
relatie met Hem op te bouwen. Dan kunnen we zeggen dat je je God begint te 
kennen. Zelfs dan kunnen we niet zeggen dat je alles weet van jouw God.  
 
Want jouw God is almachtig, alom tegenwoordig, en alwetend. Alles wat je moet 
ontdekken kan alleen via een voortdurende relatie met Hem, zoals je een 
voortdurende relatie kan hebben met man die de minister-president bleek te zijn. Dan 
zul je weten hoe krachtig Hij is, en wat Hij allemaal kan doen. Op deze manier zul je 
meer en meer over jouw God te weten komen. Als je meer en meer over je God te 
weten komt noemen we dat Godrealisatie. 
 
Vraag 2. Sri AmmaBhagavan zegt: "Respecteer vrouwen en je zult onmiddellijk 
mijn genade ontvangen”. Kunt U aan ons uitleggen welk verband er bestaat 
tussen: als we vrouwen respecteren, en hoe dat kan helpen bij het verheffen 
van het land? 
  
Bhagavan: Een mens kan op elk gewenst moment op één van de negen 
verschillende niveaus van bewustzijn leven. Als je op een lager niveau van 
bewustzijn leeft, dan heb je bepaalde problemen. Als je omhoog stijgt in je niveau 
van bewustzijn, dan zullen die problemen verdwijnen. Dus hoe meer je in hogere 
niveaus van bewustzijn leeft, zullen je problemen op een natuurlijke wijze verdwijnen 
of ze zullen worden opgelost. 
  
Een van de gemakkelijkste manieren om in hogere niveaus van bewustzijn terecht te 
komen is: om belangrijkheid aan vrouwen toe te kennen en ze te respecteren. Als je 



dat doet dan groei je, en in het geval je dat niet doet, dat maakt op zich niet uit, dan 
kun je beginnen met dit te beoefenen. Als je dit begint te beoefenen, dan wordt het 
een natuurlijke kwaliteit van je. Als je daadwerkelijk begint hen belangrijk te vinden 
en ze respect te geven dan zul je op een vreemde manier ontdekken dat je groeit in 
niveaus van bewustzijn. En als je groeit in niveaus van bewustzijn, dan zullen de 
problemen die je achtervolgden van je af vallen, ze beginnen te verdwijnen. En waar 
er eerder falen was, zul je nu succes ontdekken. Alles wordt heel erg eenvoudig, 
maar in het begin kunnen er problemen zijn voor mensen die geen respect hebben 
voor vrouwen, ze zullen de omslag moeilijk vinden. Maar als je het voor elkaar krijgt, 
gaat het gemakkelijk en zul je de voordelen ervan erg snel ervaren. Je kunt het 
proberen en zien wat er gebeurt. 
  
Vraag 3. In de Mahavakyas zegt Sri Bhagavan: “Als ik oordeel, dan is het 
definitief”. Maar Sri Bhagavan heeft ons verteld dat God niet oordelend is. Kunt 
U ons hierover meer vertellen Bhagavan? 
 
Bhagavan: Allereerst moet je begrijpen dat het geen uitspraak van ons is. Het is 
geen  uitspraak van AmmaBhagavan, wij zijn alleen Avatars, we zijn niet God. Dit zijn   
Mahavakyas (Grootse en belangrijke uitspraken) van Paramatma. 
  
Bijvoorbeeld, Als God fysiek voor je wordt in jouw Suvarnayuga Devalayam, dan zal 
jouw God, je deze Mahavakyas geven. Deze behoren tot Paramatma en niet tot de 
Avatars. En wat de Paramatma hier zegt is: Wanneer je sterft dan zul je natuurlijk de 
Paramatma ontmoeten in de vorm van Licht, of in de vorm van de God die je aanbidt, 
of soms in de vorm van je eigen voorouders, en je hele leven trekt aan je voorbij. 
 
Als je leven aan je voorbij trekt, dan zul je in de huid van anderen kruipen, om te 
ervaren wat zij hebben ervaren. Veronderstel dat je je vrouw hebt geslagen, of dat je 
iemand hebt vermoord, bij die scene zul je stil blijven staan en in de huid van de 
andere persoon kruipen om te ervaren wat die persoon heeft ervaren toen je je op 
deze wijze hebt gedragen. Iedere scene zal worden behandeld. Het geheel duurt 
ongeveer 3 minuten in kloktijd gerekend.  
 
Daarna oordeelt Paramatma of God je niet over jou. Je oordeelt over jezelf. En hoe 
oordeel je over jezelf? Op de wijze waarop je op aarde oordeelde. Zoals Christus al 
zei: “Oordeel niet, opdat ge niet veroordeeld zult worden. Dus, op dezelfde wijze zul 
je jezelf  beoordelen. God oordeelt niet over jou. je oordeelt over jezelf op de manier 
waarop je anderen beoordeelde toen je nog op deze planeet was, en dan zul je 
beslissen naar welke loka (verblijfplaats) je zult gaan. Als je eenmaal je lessen hebt 
geleerd, en die lessen bent geworden, moet je onvoorwaardelijke liefde ontdekken, 
Als die les is geleerd dan geeft Paramatma een definitief oordeel. 
  
Dat betekent dat je ofwel in Vaikunth (het Goddelijk land van Gelukzaligheid) wordt 
opgenomen, of in Satyaloka (de hoogste hemel) of in Bhuloka (het stoffelijk 
universum), afhankelijk van de God die jij aanbidt. Om te worden toegelaten in die 
loka’s, heb je het uiteindelijke oordeel van jouw God nodig en dat oordeel zal 
afhankelijk zijn of je onvoorwaardelijke liefde hebt ontdekt of niet. 
 
 
Darshan with Sri Bhagavan: 22 February 2014  



 
-London, Paris & Toronto- 
 
(There is no video available for the remainder of the darshan after Question #3.) 
 
Bhagavan webcast. 
http://www.youtube.com/watch?v=N5S0bzvyxmA&feature=youtu.be 
 
  
Q1. Please explain to us the meaning of this Mahavakaya. "It is not enough to know 
that I exist. You must know me personally." 
 
Let us say you go to the airport, you find somebody there and then it so happens in 
the plane you are sitting next to him. You do not know who he is. And then suddenly 
you come to know that he is your Prime Minister. But then that is not enough. You 
have to talk to him, get to know more about him, get to understand him.  And there is 
so much more to relate to him. Only then we will say, you are beginning to realize 
who he is. Otherwise, the mere idea that he is the Prime Minister of your country is 
not going to help. 
 
Similarly in the Suvarnayuga Devalayams where your God becomes physical to you, 
that is not sufficient. You must build up that bond with that God, you must relate to 
that God, you must express your desires to that God, you must talk about your 
problems to that God, and you must build up a relationship. Only then you will know 
who actually your God is.  
 
That's why we are saying it is not enough if you just know God, but you have got to 
relate to God. So it has to be a life long relationship. So first of course your God must 
become physical  and then you begin to interact. First, once in awhile, then on a daily 
basis and finally you must come to a point where your God is handling all your 
problems and all your desires. Once that happens, you begin to build up a strong 
bond or relationship with him. Then we can say you are beginning to know your God. 
Even then we cannot say you completely know about your God. 
 
Because your God is omnipotent, omnipresent, omniscient. So all that you have to 
discover only through continuously relating to him like you could continuously relate 
to the man who was Prime Minister, you'll know how powerful he is and what all he 
could do. Similarly you'll know more and more about your God. As you come to know 
more and more about your God, we call that God realization. 
 
Q2. Sri AmmaBhagavan says "respect woman and you will get my grace 
immediately." Sri Bhagavan, can you please explain to us the connection if we 
respect woman how could it help in the upliftment of the nation? 
 
A human being at any time could live in any one of 9 different levels of 
consciousness. So when you live in lower levels of consciousness, you have some 
kinds of problems. As you go up in your level of consciousness, those problems 
would disappear. So, the more you function from higher levels of consciousness you 
will naturally find your problems are getting solved or they're getting dissolved.  
 



One of the easiest ways to move into higher levels of consciousness is to give 
significance to women and to respect them. When you do that in case you do not 
have that, it does not matter.  You could start practicing it.  As you start practicing it, it 
will become your natural quality. You'll actually begin to give them significance and 
respect and strangely you'll discover you're going up in your levels of consciousness. 
And as you go up in your levels of consciousness, those problems that have been 
troubling you will start disappearing and where there is failure earlier, you'll discover 
success. It comes very very easily though in the beginning, it could be difficult for 
people who cannot respect women, they could find it difficult. But if you can manage 
it, nothing like that. You'll get the benefits very very fast. You could try it and see. 
 
Q3. In the Mahavakyas, Sri Bhagavan says "when I do judge it is final." But Sri 
Bhagavan has told us that God  is not judgmental. Please give us more clarity on this 
Bhagavan. 
 
So first of all you must understand, it is not our statement. It is not the statement of 
AmmaBhagavan. We are only avatars, we are not God. Those are the Mahavakyas 
of the Paramatma. For example, when your God becomes physical to you, in your 
Suvarnayuga Devalayam, your God will give those Mahavakyas. Those belong to the 
Paramatma, not to the Avatars. And what the Paramatma is the saying here is when 
you are dying, you of course meet the Paramatma in form of light or in the form of 
God you are worshipping or sometimes your own ancestors, and your whole life is 
reviewed. As your life is being reviewed, you will be put in the shoes of others, to 
experience what they experienced. Let us say you're beating your wife or let us say 
that you killed somebody, that scene will you stop and you will move into the shoes of 
the other person and made to experience what that person experienced That When 
You behaved like that. Every little scene will be covered. The whole thing takes about 
3 minutes by your watch. 
 
Afterwards, the Paramatma or God does not judge you, you judge yourself. And how 
do you judge yourself? The way you judged while on earth. Like Christ said, "Judge 
not, lest you be judged." So, in a similar way, you will you judge yourself. God Does 
not judge you. You judge yourself the way you judge others while you are on the 
planet and then you'll decide to which loka you must go. Now, once you've learned 
your lessons, and the lessons are, you must discover unconditional love. If that 
lesson is learned, then the Paramatma gives a final judgment. And that is your either 
you're taken into Vaikunth or Satyaloka or Bhuloka, depending on the God you are 
worshiping. To get admission into those lokas, you will need the final judgment of 
your God and that will be based on whether you have discovered unconditional love 
or not. 



Bhagavan en Rusland op 12 april 2014. 
 
3x Jai bolo AmmaBhagavan ki jai! 
 
Namaste Bhagavan, hoort U ons? 
 
Er zijn 100 steden in Rusland, in de Oekraïne, in Wit-Rusland, in Kazachstan, in 
Estland en Litouwen, en in vele andere landen met U verbonden. We zijn bij elkaar 
gekomen en 10.000 mensen wonen deze skype met U bij, Bhagavan. We zijn zo blij 
U te zien en we zijn zo blij om Uw Pada pranam (Pada = voet, pranam = buigen 
….dus: zitten aan de voeten van de Meester) te horen, lieve Bhagavan. We 
houden van U, Bhagavan. 
 
Kunnen we met de vragen beginnen, Bhagavan? 
 
Vraag 1. Lieve Bhagavan, Kunt u ons uitleggen wat Oneness (Eenheid) is. Hoe 
zal ons leven veranderen wanneer we in de toestand van Oneness leven? Hoe 
werkt dit uit op onze familie, op ons beroep, op actuele gebeurtenissen in ons 
leven? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Volgens Oneness leeft er een menigte in jezelf. Er zijn verschillende 
persoonlijkheden die de hele tijd praten, en meestal met elkaar in conflict zijn. 
Oneness streeft er naar om Eenheid aan te brengen tussen al deze 
persoonlijkheden, en om de innerlijke dialoog op te heffen. Zodra deze innerlijke 
dialoog is afgesloten leef je in Oneness. Wanneer je eenmaal in Oneness leeft dan 
krijg je in het algemeen wat je wilt. Oneness streeft voornamelijk vervulling na. Haar 
eerste focus is het verwerven van overvloed. Wanneer je overvloed hebt verworven 
dan helpt dat om je wensen te vervullen. Wanneer aan al je wensen is voldaan, dan 
begint je Zelf zich uit te breiden. In plaats van alleen maar op jezelf gericht te zijn, 
ben je bezorgd voor je familie en vrienden. Je wordt bezorgd voor heel de 
samenleving. Als dit zich verder uitbreidt dan ben je bezorgd voor je land. Als het 
zich nog verder uitbreidt, dan ben je bezorgd voor de hele wereld. Als het zich nog 
verder uitbreidt dan ben je bezorgd voor de dieren, voor de planten….????? 
 
Maar het begint met Eenheid vanbinnen, dan word je heel gevoelig. Je verwerft 
overvloed en je vervult je verlangens, en dan groeit je Zelf. Oneness is niet “De” 
manier, het is “Een” manier. Je kunt het ook bereiken door jezelf te onderdrukken, 
door je verlangens te beheersen en door ascese te beoefenen. Dat is ook een weg. 
Maar Oneness onderschrijft deze weg niet. 
 
Oneness zegt: “Breng jezelf tot vervulling, Laat het Zelf zich volledig uitdrukken”. Op 
deze manier breidt het zich uit tot een omvang waarin je alleen maar bestaat. Dat wil 
zeggen: “Dat je Alles bent geworden”. Nogmaals, en ik herhaal dit nog maar eens, 
we zeggen niet: “Dit is HET pad, maar dit is ook een pad”. Als het bij je past kun je 
het volgen. 
 
Vraag 2. Namaste, lieve Bhagavan. Leg ons alstublieft uit hoe Ontwaken ons 
helpt in ons dagelijkse leven. Geld geeft ons financiële vrijheid, gezondheid 
geeft ons bewegingsvrijheid, relaties geven ons de mogelijkheid om gevoelens 
te ervaren, en wat geeft Ontwaken ons? Dank U wel lieve Bhagavan. 



 
Bhagavan: Het heelal is zo gestructureerd dat wat je wilt hebben, je zult krijgen. Het 
kan geld zijn, het kan gezondheid zijn, kan een relatie zijn, of het kan belangrijkheid 
zijn. Als dit niet gebeurt dan zijn er bepaalde problemen in jezelf. Ontwaken lost deze 
problemen op. Zodra de problemen zijn opgelost wordt je automatisch vervuld. Je 
zult krijgen wat je wilt, want dat is de structuur van het heelal, en vervulling is een 
manier om spirituele te groeien. Het is niet zo dat je moet lijden en moet knokken om 
spiritueel te groeien. Je kunt jezelf vervullen en groeien. Oneness is er niet om 
afstand te doen van de wereld. Oneness gaat er helemaal over om actief te zijn en 
deel te nemen aan deze wereld. Op deze wijze word je geestelijk vervuld. Je 
ontwikkelt je in spirituele zin. Je ontdekt Onvoorwaardelijke Liefde en Grenzeloze 
Vreugde. Oneness zorgt voor al je problemen door het proces van Ontwaken. 
 
Dank U Bhagavan, dank U wel. 
 
Vraag 3. Namaste, Bhagavan. De meerderheid van ons is op zoek naar de steun 
van een Hogere Macht. We zoeken de hulp van God, maar vaak als we horen 
over fysieke Goddelijke manifestaties voelen we ons verward. Er komen 
gedachten bij ons op dat onze stijl van leven absoluut niet ideaal is. Of er 
komen enkele twijfels naar boven die het gevolg zijn van een bepaalde 
godsdienst die we volgen. We zijn niet gewend aan het denkbeeld dat God een 
deel van ons dagelijks leven zou kunnen uitmaken. Hoe kan God in feite een 
deel van het leven van een zakenman of huisvrouw uitmaken als we in een 
wereld leven zoals de onze? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Oneness is geen religie. Je kunt elke God aanbidden in welke vorm die je 
maar wilt. Je kunt elke relatievorm met Hem of Haar aanknopen. Alles wat Oneness 
zegt is: “Jouw God is jouw God, en God is niet-oordelend en niet-bestraffend”. God is 
in wezen je vriend. Wat voor relatie je hebt met je God hangt af van jou. Voor een 
zakenman, zou God zijn bedrijf kunnen runnen. Voor een huisvrouw zou God haar 
kunnen helpen bij de huishoudelijke taken. Voor een arts zou Hij in de operatiekamer 
aanwezig kunnen zijn. God wordt je familielid. Je kunt lopen en praten met God. Het 
probleem is dat het zo nieuw is dat het je in verwarring brengt. Maar in vroegere 
tijden gebeurde dit al.. 
 
Meer en meer mensen over de hele wereld wennen er aan. Aanvankelijk kun je een 
paar problemen ervaren, maar die zullen snel verdwijnen. Wanneer je ontdekt dat 
God liefhebbend is, bezorgd voor je is en niet oordelend is, wil je niets anders meer 
in het leven. Zonder God ben je een wees. Hoe kun je met God problemen hebben? 
Je leven transformeert zichzelf volledig. Wat je krijgt door het volgen van vele 
cursussen en vele lessen krijg je in een mum van tijd. Daarom noemen we het: “De 
korte weg”. Het is nu aan het gebeuren omdat de energieën rond de planeet zijn 
veranderd. We zijn toevallig de gelukkigen die dat meemaken. 
 
Dank U wel, Bhagavan. Dank U wel. 
 
Vraag 4. Lieve Bhagavan. Hartelijk bedankt voor de geweldige gelegenheid dat 
we U kunnen zien. Kunt U ons iets vertellen over het Heilige Kamers Proces en 
geef ons alstublieft advies over wat de beste manier is om deel te nemen aan 
het Heilige Kamers Proces. Dank U wel, Bhagavan. 



Bhagavan: Het eenvoudigste wat je over de Heilige Kamers kunt zeggen is: dat je als 
een kind moet worden. Dit is alles dat nodig is. Maar om je problemen op te lossen is 
er een bepaalde volgorde waarin je door de kamers moet gaan. Je moet eerst naar 
de kamer gaan waar je karma wordt gewist. Dan moet je naar de kamer gaan waar je 
programma wordt veranderd. Als je geld wilt dan moet je naar de kamer gaan waar 
God je geld geeft. Of als je gezondheid wilt, dan moet je naar de kamer gaan waar je 
gezondheid krijgt. Nogmaals, als je genezing wilt van kanker, dan moet je naar de 
kamer waarin de genezing van kanker plaats vindt. Stel je bent schizofreen of 
depressief, dan moet je naar de kamer gaan waarin dit wordt genezen. Als je een 
oog probleem hebt, moet je naar de kamer gaan waar oogproblemen worden 
opgelost. 
 
Er zijn 30 soorten kamers en spoedig zullen dat er meer zijn. We hopen dat al die 
kamers spoedig zullen ontstaan in Rusland en in andere landen. Daarom moet je 
gaan naar wat voor jou nodig is. Je kunt al je financiële problemen oplossen als je 
naar een kamer gaat waar karma wordt opgelost en je programma wordt veranderd, 
en dat zal een “Geldkamer” zijn. En kijk hoe snel het geld naar je toe stroomt. Als je 
situatie heel slecht en wanhopig is, misschien komt dan het geld rechtstreeks uit het 
beeld tevoorschijn. Probeer het en zie wat er gebeurt. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, welke soort dienstverlening is zo prettig voor 
Bhagavati Bhagavan dat Hij fysiek in mijn huis wil wonen? Dank U Bhagavan 
voor de gave U te mogen ontmoeten. Met liefde. 
 
Bhagavan: Liefdevol spreken en God prijzen is wat God wil. Praat op een liefdevolle 
manier en gaat door met God te prijzen. God zal heel erg blij zijn om fysiek bij je te 
zijn. 
 
Dank u Bhagavan, dank U. 
 
Vraag 6. Lieve Bhagavan, kunt u ons alstublieft vertellen wat leren is. Hoe kun 
je het leerproces helpen om leren in het leven echt plaats te laten vinden? 
Situaties herhalen zich in mijn leven, maar leren heeft tot op dit moment nog 
niet plaats gevonden. Dank U wel, lieve Bhagavan. 
 
Bhagavan: Oneness zegt dat de wereld een hemel zal worden. Als dat gezegd wordt, 
dan betekent dat niet dat volgens Oneness de wereld zal veranderen. Wat Oneness 
bedoelt is: dat jij zult veranderen waardoor de wereld eruit zal zien als een hemel. 
Dezelfde wereld, dezelfde mensen, dezelfde vrouw, dezelfde kinderen. Alles is 
hetzelfde, maar alles ziet er heel, heel anders uit. Dat betekent dat je waarneming 
ten aanzien van de mensen en de wereld zal veranderen. Dat is de verandering 
waarover we praten. Om dat te bereiken moet je begrijpen dat er niets mis is met de 
wereld, en dat er van alles mis is met jou. Als je deze waarneming ervaart dan 
noemen we dat leren. Alle Oneness leringen hebben uiteindelijk tot doel om jou te 
laten zien dat de “Fout” bij jou zit. Als je dat kunt zien dan is dat “Leren”. Zodra dat 
gebeurt leef je in het paradijs. 
 
Dank U Bhagavan, dank U wel. 
 



Vraag 7: Lieve Bhagavan, hoe kan ik mijn Swadharma (datgene waarvoor je in 
de wieg bent gelegd) in het leven ontdekken en in mijn uiteindelijke 
bezigheden? Hoe moet ik me daaraan volledig wijden en me niet verliezen in 
iets anders? Hoe kan men dit combineren met winstgevendheid en welvaart? 
Dank U bij voorbaat Bhagavan. 
 
Bhagavan: Je zult je Swadharma ontdekken, alleen God kan je dat vertellen. God 
moet intern of extern met je praten. En als je je Swadharma ontdekt, zul je nooit 
problemen hebben met geld of met andere problemen. Voor alles wordt automatisch 
gezorgd en je begint te leven. 
 
Dank U Bhagavan, dank U wel. 
 
Vraag 8. Lieve Bhagavan, ik ben erg dankbaar voor alle genade die zich in mijn 
leven manifesteert. Maar er zijn toch nog dingen die me storen. Dat is onder 
andere mijn houding ten opzichte van mensen. Hoewel ik voel hoeveel God van 
mij houdt, merk ik vaak dat ik niet van mensen houd, dat hun pijn me niet raakt, 
dat er geen mededogen in mijn hart is. Hoe moet ik mijn hart tot bloei laten 
komen Bhagavan? Heel hartelijk bedankt. 
 
Bhagavan: Een manier is: om te blijven bij het feit dat je geen liefde kent. Maar als je 
het snel wilt veranderen, vraag dan je God om het te veranderen. Dat werkt heel, 
heel snel. Het is aan jou om de keuze te maken of je het zelf wilt doen of hulp wilt 
zoeken bij het Goddelijke. 
 
Dank U wel Bhagavan. 
 
Vraag 9. Lieve Bhagavan, bedankt voor alles wat U ons hebt gegeven. Dankzij 
Uw lessen begrijp ik dat God aanwezig is in mijn leven. Vaak voelen we de 
aanwezigheid van het Goddelijke in ons leven, maar die toestand is niet stabiel. 
Soms is het sterker en dan weer zwakker. Hoe komt het dat in de meest 
moeilijke situaties we de aanwezigheid van het Goddelijke verliezen en de 
verbinding niet wordt gevoeld? Hoe kun je op zulke momenten ondersteuning 
of advies van het Goddelijke krijgen? Ik begrijp ook dat ik het Goddelijke moet 
uitnodigen bij al mijn activiteiten, maar in de praktijk vergeet ik dat vrijwel 
altijd. Geef me alstublieft advies hoe ik mijn verbinding met het Goddelijke kan 
verbeteren en versterken. Hartelijk dank lieve vader. 
 
Bhagavan: In dergelijke omstandigheden moet je luid en openlijk roepen tot het 
Goddelijke. Het meest krachtige gebed is het “Jai bolo” gebed. Je zult het antwoord 
binnen enkele minuten krijgen. Maar je moet het openlijk hardop schreeuwen. 
 
Dank U wel Bhagavan. Dank U wel. 
 
Vraag 10. Namaste, lieve Bhagavan. Bedankt voor alle zegeningen. Alles wat U 
voor me zegende kwam prachtig tot uiting in mijn leven. Dank U voor mijn 
gezondheid en voor het Ontwaken van mijn ouders. Ondanks al hun weerstand 
is het gebeurd. Dank U voor het op orde brengen van mijn persoonlijke leven 
en hierin zie ik een intense groei. Dank U voor de bewustwording die U tot bloei 
liet komen in mijn leven. Dank U voor de nauwe band met het Goddelijke. Dank 



U voor de gelegenheid om bij het Ontwaken van mensen dienstbaar te mogen 
zijn. Mijn vraag is: Ik ben vaak in een goede staat. Zelfs wanneer een aantal 
negatieve momenten worden ervaren heb ik geen gevoel van lijden. Maar het 
gebeurt dat, wanneer er een sterk gevoel van afgescheidenheid is, dat dit door 
het hele lichaam wordt gevoeld en dat dit heel intens is. Er ontstaat vrijwel 
onmiddellijk een gevoel van hulpeloosheid en een oprecht gebed voor de 
bevrijding van het lijden. 
 
Het Goddelijke komt, en doet iets wonderbaarlijks waardoor de gevoeligheid 
van het hart veel sterker wordt, en ik het leven ga voelen vanuit mijn hart, en ik 
mensen en gebeurtenissen heel helder ga voelen. Dan lost het op tot de 
volgende bijeenkomst met het geestelijke lijden. Kunt U mij vertellen: gaat 
groei altijd gepaard met geestelijk lijden? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Helemaal niet. Het hoeft niet gepaard te gaan met geestelijk lijden. Het 
gebeurt dus in jouw geval. Jouw proces nadert zijn voltooiing. Het is een zeer goede 
voorbereiding. Ik denk dat je zeer binnenkort in een van de kamers volledig wordt 
getransformeerd. Alle veranderingen in de hersenen zullen dan voltooid zijn. En je 
zult in een permanente staat verkeren. 
 
Dank U Bhagavan, dank U wel. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, in het proces kregen we te horen dat de ervaring 
van Ontwaken, of de ervaring van een Ontwaakte Staat, een chemische reactie 
in de hersenen is. Deze toestanden leiden tot een neurobiologische 
verandering van de hersenen, hetgeen Ontwaken betekent. In een van de 
lessen van een week in februari zegt U: “Ervaringen van Ontwaken maken geen 
Ontwaakt mens”. Kunt U deze tegenstrijdigheid uitleggen. Dank U voor Uw 
genade en voor het Ontwaken. Pranam. 
 
Bhagavan: Wat we daarmee bedoelen is dat als de ervaring mystiek van aard is, je 
niet zult Ontwaken. Zonder de noodzakelijke veranderingen in de hersenen kun je 
nog steeds mystieke ervaringen krijgen. In mystieke zin kun je voelen dat je 
Ontwaakt bent. Dat maakt echter niet dat je Ontwaakt bent. Fysische en chemische 
veranderingen moeten in de hersenen plaats vinden om echt te Ontwaken. 
 
Dat is de reden waarom ons onderwijs zegt: “Mystieke ervaringen maken geen 
mysticus”. We moeten fysieke en neurobiologische veranderingen ondergaan. Over 
die veranderingen spreekt je fysieke Goddelijke Aanwezigheid. Dan wordt het heel, 
heel eenvoudig. Anders ga je door met “Werken” totdat het gebeurt. Je zou het zelfs 
kunnen doen zonder de hulp van het Goddelijke, maar dat is de lange weg. De hulp 
van het Goddelijke gebruiken is de korte weg. Als je niet gelooft in het Goddelijke, als 
je niet van het Goddelijke houdt, dan kun je de andere manier gebruiken. Niets is 
verplicht. Je hebt totale vrijheid. Vrijheid is de essentie van Oneness. Oneness is niet 
alleen Eenheid, het is ook openheid. 
 
Dank u Bhagavan, dank U wel. 
 



Vraag 12: Lieve Bhagavan, kunt U de volgende les uitleggen: “Gedachten 
hebben de gewoonte het tegenovergestelde te projecteren”. Mijn dank aan U 
voor het Ontwaken en voor de openbaring van het echte leven. 
 
Bhagavan: Gedachten hebben betekent in wezen “Meten”. Om te meten moeten zij 
het tegenovergestelde postuleren. Dat is de reden waarom je vol tegenstellingen zit. 
Dat is de reden waarom we zo veel verdeeldheid in ons hebben zitten. Dat is de 
reden waarom we zo veel conflicten in ons hebben. We moeten het nadeel van het 
denken zien. Gedachten zijn ook zeer behulpzaam. Het denken heeft ons hele mooie 
dingen gegeven. Maar gedachten geven ons ook conflicten en ellende. Als je dat 
waarneemt in jezelf, dan word je vrij. Daarom zeggen we: “Zien betekent vrij zijn”. 
 
Dank u, Bhagavan, dank je. 
 
Vraag 13. Namaste lieve Bhagavan. Het is moeilijk om de diepte van mijn 
dankbaarheid en mijn geluk uit te drukken voor de kennismaking met Oneness, 
voor mijn Ontwaken, voor Golden City, en voor U. Bedankt voor alles wat U 
voor mij heeft gedaan en blijft doen. Ik dank U vooral voor het 
verdiepingsproces. Het was een onbetaalbaar geschenk en ik zal voor de rest 
van mijn leven me bewust blijven van de waarde ervan. Bhagavan, Er is gezegd 
dat het niveau van Ontwaken en het niveau van bewustzijn twee verschillende 
dingen zijn, maar kunt U ons uitleggen hoe Ontwaken ons kan leiden naar 
Oneness? We weten al hoe we het niveau van Ontwaken kunnen verhogen: We 
moeten namelijk blijven bij “Wat is”, maar wat moeten we doen om ons niveau 
van bewustzijn te verhogen? Wat moeten we beoefenen? Wij willen U 
bedanken voor alles wat U ons geeft. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het niveau van Ontwaken geeft aan hoe lang je zonder inspanning kunt 
blijven bij “Wat is”. Het niveau van bewustzijn geeft aan hoeveel je Zelf is uitgebreid 
en op welk niveau die uitbreiding is aangekomen. Op een laag niveau van bewustzijn 
is men alleen bezorgd voor overleven. Op hogere niveaus is men bezig met 
volmaaktheid van handelen. Op een nog hoger niveau is men bezorgd over 
belangrijkheid. Bij nog hogere niveaus is men bezorgd om het behoud van de ander. 
Dat wil zeggen: de ander wordt erg belangrijk. Bij nog hogere niveaus ben je bezorgd 
over de aarde zelf. Bij nog hogere niveaus kun je het gevoel hebben dat je het 
universum bent. Dat is de groei van bewustzijn. Als de niveaus van Ontwaken 
groeien, blijven automatisch de niveaus van bewustzijn groeien. 
 
Dank U Bhagavan, dank U wel. 
 
Vraag 14. Lieve Bhagavan, het is anderhalf jaar geleden dat ik ontwaakte, en ik 
ben erg blij dat er elke dag minder en minder lijden en weerstand is, maar 
waarom ben ik niet in staat om vreugde en geluk te voelen? Dank U wel 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: De wijzigingen die in de hersenen moeten plaats vinden om vreugde en 
geluk te produceren hebben nog niet plaatsgevonden. Maar uit je vraag krijg ik het 
gevoel dat dit snel gaat gebeuren. Ga dan naar de Kamers, het kan daar zeker 
gebeuren. Natuurlijk moet je naar de juiste kamers gaan, en ik hoop dat er dergelijke 
kamers zijn in Rusland. 



 
Dank U Bhagavan, dank U wel. 
 
Vraag 15. Namaste lieve Bhagavan. Deze vraag gaat over de situatie in de 
Oekraïne. We hebben hier allemaal onze eigen aannames en voorkeuren maar 
echt, we weten het niet Bhagavan, we willen gewoon rust. We willen dat alle 
mensen gelukkig zijn. Bhagavan, kunt U ons alstublieft vertellen wat we van 
onze kant kunnen doen om dit conflict te beëindigen. Misschien bepaalde 
gebeden of sadhanas (spirituele oefeningen)? Dank U dat U ons wilt helpen 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als mensen in Rusland en in Oekraïne collectief een “Jai bolo” gebed 
doen voor de vrede, dan zal er zeker vrede komen. 
 
Dank U Bhagavan, dank U wel. 
 
Ik houd zoveel van jullie allemaal, ik houd van jullie. 
 
Kunnen we nu in Uw aanwezigheid bidden Bhagavan? 
 
(En dan volgt het gebed). 
 
We houden van U Bhagavan, we houden zoveel van U, we houden van U. 
 
Bericht van Chandra: 
 
Namaste, 
 
Een kleine aanvulling op het Jai Bolo gebed. De structuur is: 
 
Jai Bolo die mijn hoofdpijn genas Paramatma Bhagavati Bhagavan ki jai. 
  
Er hoeft dus geen dokter, leraar, rechter of wat ook meer voor, daar is Paramatma 
voor in de plaats gekomen. (Dit naar aanleiding van een vraag hierover door Will 
Stoelman aan Chandra). 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
3x Jai bolo AmmaBhagavan ki jai! 
 
Namaste Bhagavan, can you hear us? [Nods.] 
 
There are 100 cities in Russia, Ukraine, in Belorussia, Kazakhstan, in Estonia, 
Lithuania, in many other countries. We're gathering together, and there are 10.000 
people attending part in this skype with you, Bhagavan. And we're so happy to see 
you and we're so happy to hear your Padapranam, dear Bhagavan. We love you, 
Bhagavan. 
 



Can we start, Bhagavan, with questions? [Nods.] 
 
Q1. Dear Bhagavan, could you please explain us what Oneness is. How will our life 
change if we are in the Oneness state? How does it reflect on our family, occupation, 
on current events in our life? Thank you so much, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: According to Oneness, we are a crowd inside ourselves. There are 7 
personalities talking all the time, and mostly in conflict. Oneness aims to bring about 
Oneness among all these personalities and shut down the inner dialog. Once the 
inner dialog is shut down, you are in Oneness. When you are in Oneness, generally 
speaking, whatever you want, you'll get. Oneness basically aims at fulfillment. Its first 
focus is acquiring of wealth. Having acquired wealth it helps you to fulfill your desires. 
Having fulfilled your desires your self begins to expand. Instead of merely being self-
centered you are concerned about your family and friends. You become concerned 
about the whole of society. As it expands further then you are concerned about your 
country. As it expands further, then you're concerned about the whole world. As it 
expands still further then you are concerned about the animals, the plants.??  
 
But you start with Oneness inside, and you become very receptive.You acquire 
wealth and you fulfill your desires. And then your self ?? Oneness is not 'the' way, it 
is 'a' way. You can also get there by supressing yourself, by controlling your desires 
and through asceticism. That is also a way. But Oneness does not subscribe to that 
way.  
 
Oneness says: "Fulfill yourself. Let self be fully expressed." And that way it expands 
to an extent where you alone exist. That is, you become everything. Again, we 
repeat, we do not say that: "This is the path." This is also a path. If it suits you, you 
could take it. 
 
Q2. Namaste, dear Bhagavan. Please explain us how awakening helps us in our 
everyday life. Money gives us financial freedom, health gives us mobility, 
relationships provide ability to experience feelings. And what does awakening give 
us? Thank you so much, dear Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: The universe is so structured that whatever you want, you must get. It 
could be money, it could be health, it could be relationship, or it could be significance. 
If it is not happening, there are some problems inside you. Awakening solves these 
problems. Once the problems are solved, you automatically get fulfilled. You would 
get what you want, because that is the structure of the universe. And fulfillment is a 
way to spiritual growth. It is not that you must suffer and struggle to spiritually grow. 
You could fulfill yourself and grow. Oneness is not about renouncing the world. 
Oneness is all about being active and participating in this world. And that way you 
become spiritually fulfilled. You become spiritually evolved. You discover 
unconditional love and limitless joy. Oneness handles all your problems - through 
awakening. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you so much. 
 
Q3. Namaste, Bhagavan. The majority of us seek for the support of the higher force. 
We seek the help of God, but it often happens when we hear about the physical 



Divine manifesting, we feel confused. There are thoughts appear that our sort of life 
is absolutely not the ideal one. Or there are some doubts arising that we have to 
follow some religion. We are not used to the thought that God might be a part of our 
everyday life. How in fact God could become a part of a life of a business man or a 
housewife if we're living in a world we live? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Oneness is not a religion. You could worship any God you want in any 
form you want. You could have any kind of relationship. All that Oneness says is your 
God is your God and God is non-judging, non-punishing, God is essentially your 
friend. How your God would relate to you, depends on you. For a business man, God 
would run his company. For a housewife God would help her with the household 
chores. For a doctor he would be the operating theatre. God becomes your family 
member. You could walk and talk with God. The problem is that it is so new that it is 
confusing to you. But in very early times it was so.  
 
More and more people across the world are getting used to it. Initially you could have 
some problems, but soon it would be over. When you discover that God is loving, is 
concerned about you and is non-judging, you want nothing more in life. Without God 
you're an orphan. With God, how could you have problems? Your life completely 
transforms itself. What you get through attending many courses and many teachings, 
you'll get in no time. That is why we call it the short way. It is now happening because 
the energies around the planet have changed. We happen to be those lucky ones. 
 
Thank you, Bhagavan. Thank you so much. 
 
Q4. Dear Sri Bhagavan. Thank you very much for this wonderful opportunity to see 
you. Please tell us about the sacred chambers process and please give us your 
advice about what is the best way to participate in the sacred chambers process. 
Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: The simplest thing about the sacred chambers is you must become 
like a child. That is all that is required. But to solve your problems there is a particular 
order in which you must go through the chambers. You must go to that chamber first 
where your karma is cleared. Then you must go to the chamber where your program 
is changed. If you want money, you must go to that chamber where God gives you 
money. Or if you want health, you must go to that chamber where you get health. 
Again, you want a cure for cancer, you must go to that chamber where the cure for 
cancer is happening. Suppose you have schizophrenia or depression, you must go 
that that chamber where they are being cured. If you have an eye problem, you must 
go to that chamber where eye problems are set right.  
 
There are 30 varieties of chambers. Soon there'll be more. We hope all these 
chambers would soon arise in Russia and in other countries. Accordingly you must 
go. You could solve all your financial problems if you go to a chamber where karma is 
cleared and your program is changed and it'll be a money chamber. And see how 
fast money comes to you. If your situation is very, very bad and desperate, money 
might straight come out of the picture itself. Try it and see. 
 



Q5. Dear Bhagavan, which of my service will be so pleasant for Bhagavati Bhagavan 
that he will want to live in my home physically? Thank you, Bhagavan, for the gift of 
meeting you. With love. 
 
Sri Bhagavan: Loving talk and praise is what God wants. Talk in a loving way and 
keep praising God. And God will be very very happy to be with you physically. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you. 
 
Q6. Dear Bhagavan, could you please tell us what learning is. How can one help this 
process to really happen in his or her life? Similar situations replicate in my life but 
the learning had not happened till now. Thank you, dear Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Oneness says the world will become heaven. When it says that, 
Oneness does not mean the world would change. What Oneness means is you 
would change whereby the world would look like heaven. The same world, the same 
people, the same wife, the same children. Everything is the same, but it would all 
look very, very different. That is, your perception about people and the world would 
have changed. That is the change we're talking about. For that to happen you must 
understand that nothing is wrong with the world. And that all is wrong is with you. If 
you could get that perception, we call that learning. All the Oneness teachings 
ultimately aim to show you that all the fault is with you. If you could see that, that is 
learning. Once that happens, you live in paradise. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you so much. 
 
Q7. Namaste, dear Bhagavan. How can I find out my Swadharma in life and my final 
occupation? How to devote in full to this and not to waste myself for any other thing? 
How can one combine this with profitability and prosperity? Thank you in advance. 
 
Sri Bhagavan: You could discover your Swadharma, only God tells you that. God 
must speak to you internally or externally. And if you discover your Swadharma, you 
will never have any problems with money or any other problem. Everything is 
automatically taken care of and you start living. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you. 
 
Q8. Dear Bhagavan, I'm very grateful for all the grace which manifests in my life. But 
there are things which still disturb me. It's my attitude towards people. Though I feel 
how much God loves me, I often notice that I don't love people, that their pain doesn't 
touch me, that there is no compassion in my heart. How to make my heart flower, 
Bhagavan? Thank you very much. 
 
Sri Bhagavan: One way is to stay with the fact that you do not have love. But if you 
want to make it happen fast, then ask your God to change it. Then it is very, very fast. 
It is up to you to make the choice whether you want to do it on your own or seek the 
help of the Divine. 
 
Thank you, Bhagavan. 
 



Q9. Dear Bhagavan, thank you for everything that you have been giving us. Thanks 
to your teachings, I understand that God is present in my life. We often feel the 
presence of the Divine in our life. But the state is not stable. Sometimes it's stronger, 
sometimes weaker. Why is it in the most difficult situations, we lose the presence and 
the connection is not felt? How to get support or advice from the Divine in such 
moments? I also understand that I have to invite Divine to all my activities but in 
practise I almost always forget about it. Please give me an advice how to improve 
and strengthen the connection with my Divine. Thank you very much, dear father. 
 
Sri Bhagavan: In such circumstances you should loudly, openly call out to the Divine. 
The most powerful prayer would be the "Jai bolo" prayer. You would get the response 
within minutes. But you must openly shout out loud. 
 
Thank you, Bhagavan. Thank you so much. 
 
Q10. Namaste, dear Bhagavan. Thank you for all the blessings. All that you blessed 
me for manifested beautifully in my lif e. Thank you for the health and awakening of 
my parents. In spite of all their resistance it's happening. Thank you for setting right 
my personal life and here I'm seeing an intense growth. Thank you for the awareness 
which you began to manifest in my life. Thank you for the close connection with the 
Divine. Thank you for the opportunity to serve the awakening of the people.  
 
My question: All in all I'm often in a good state. Even when some negative moments 
are experienced, I don't have a feeling of suffering. But it happens that when there is 
a strong feeling of separation, which is felt by the whole body, it's so intense that 
almost immediately the helplessness arises and a sincere prayer for the liberation of 
suffering.  
 
The Divine comes and does something miraculous from which the sensitivity of the 
heart becomes much stronger and I start feeling life in my heart, feeling people and 
the events very, very brightly. Then it leaves until the next meeting with the spiritual 
suffering. Could you please tell me: Is the growth always accompanied by spiritual 
suffering? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Not at all. It need not accompanied by spiritual suffering. It is 
happening so in your case. Your process is nearing completion. It has been very 
good preparation. I think very soon in one of the chambers you'll become completely 
transformed. All the brain changes would have happened. And you would be in a 
permanent state. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you so much. 
 
Q11. Dear Bhagavan, in the process we were told that the awakening experience or 
an awakened state is a chemical reaction in the brain. These states lead to 
neurobiological changes of the brain, which is the awakening. In one of the 
February's teachings of the week you say: "Awakening experiences do not make an 
awakened One." Could you please explain this contradiction. Thank you for your 
grace and the awakening. Pranam. 
 



Sri Bhagavan: What we mean by that is if the experience is mystical in nature, then 
you'd not get awakened. Without necessary brain changes you could still get mystical 
experiences. Mystically you could feel you're awakened. That would not make you 
awakened. Physical and chemical changes must happen in the brain to be truly 
awakened.  
 
That is why our teaching "Mystical experiences do not a mystic make." We need 
physical and neurobiological changes. Those changes your physical Divine is talking 
about. Then it becomes very, very easy. Otherwise keep going on working until it 
happens. You could do it even without the help of the Divine, but it is the long way. 
Taking the help of the Divine is the short way. If you do not believe in the Divine, if 
you do not like the Divine, then you could use the other way. Nothing is compulsory. 
You have total freedom. Freedom is the essence of Oneness. Oneness is not only 
Oneness, it is also openness. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you. 
 
Q12. Dear beloved Bhagavan, could you please explain the teaching: "Thought has 
the habit of projecting the opposite." My gratitude to you for the awakening and the 
revelation of real life. 
 
Sri Bhagavan: Thought is essentially measurement. In order to measure, it has got to 
postulate the opposite. That is why you're full of opposites. That is why we have so 
much division inside us. That is why we have so much conflict inside us. We must 
see the mischief?? of thought. Thought is very helpful. Thought has given us very 
wonderful things. But thought also gives us conflict and misery. If you'd see that 
happening inside you, you become free. That is why we say: "To see is to be free." 
 
Thank you, Bhagavan, thank you. 
 
Q13. Namaste, beloved Bhagavan. It's hard to express the deepness of my gratitude 
and my happiness for the acquaintance with Oneness, awakening, the Golden City, 
and you. Thank you for everything you have done and keep doing for me. I especially 
thank you for the deepening process. It was a priceless gift, I will be conscious of its 
value for the rest of my life. Bhagavan, it's said that the level of awakening and the 
level of consciousness are two different things, but could you please explain how 
awakening can lead us to Oneness? 
 
We already know how to raise the level of awakening: We should stay with the "what 
is", but what should we do to raise our level of consciousness? What should we 
practise? We want to thank you for everything that you are giving us. Thank you, 
Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: The level of awakening indicates as to how long you'd be able to stay 
with the "what is" without effort. The level of consciousness indicates how much your 
self has expanded and at what level it is. At the lower levels it's only concerned about 
survival. In the higher levels, it's concerned about accomplishment. At still higher 
levels it is concerned about significance. At still higher levels it's concerned about 
sustaining the other. That is, the other becomes very important. At still higher levels 
you're concerned about the earth itself. At still higher levels you can feel that you are 



the universe. That is growth in consciousness. As levels of awakening grow, 
automatically the levels of consciousness also keeps growing. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you so much. 
 
Q14. Dear Bhagavan, it has been one and a half years since I got awakened, and I'm 
very glad that there is less and less suffering and resistance each day, but why am I 
not able to feel joy and happiness? Thank you, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Changes which must happen in the brain to produce joy and 
happiness have not yet occurred. But from your question, I get the feeling it's soon 
going to happen. Please go to the Chambers, it could definitely happen there. Of 
course you must go to the appropriate chambers, and I hope such chambers are in 
Russia. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you. 
 
Q15. Namaste, dear Bhagavan. This question is about the situation in the Ukraine. 
We all have our own assumptions and options here, but truly we don't know, 
Bhagavan, we just want peace. We want all people to be happy. Bhagavan, please 
tell us what we can do from our side for this. Maybe some prayers or sadhanas? 
Thank you for helping us, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: If people in Russia as well as in Ukraine would collectively do a "Jai 
bolo" prayer for peace, then there would definitely be peace. 
 
Thank you, Bhagavan, thank you so much. 
 
Love you all so much, love you. 
 
Can we pray now Bhagavan in your presence? 
 
[praying] 
 
We love you, Bhagavan, we love you so much, we love you. 



BHAGAVAN WEBCAST met AUSTRALIË – 8 FEBRUARI 2014. 

Lieve Bhagavan, 

Namens alle mensen die vanuit Australië hier vandaag zijn samengekomen 
voor deze webcast, willen wij U onze diepste dank betuigen omdat U ons bij 
deze speciale gelegenheid zegent met uw volledige aandacht en Genade. Wij 
betuigen ook onze diepste dank voor de groei en transformatie die we allemaal 
de afgelopen jaren hebben ontvangen door de Goddelijke Genade van Sri 
AmmaBhagavan. We danken U voor Uw Goddelijke Geboorte en voor Uw 
Goddelijke Missie en voor de zegen dat wij allemaal in dit leven de kans 
hebben gekregen om deze Missie te dienen voor het verheffen van de 
mensheid. 

Vraag 1. Lieve Bhagavan, wilt U alstublieft voor alle nieuwe mensen die 
vandaag vanuit Australië zijn samen gekomen de driedelige reis uitleggen 
waarover U spreekt, de driedelige reis van Ontwaken, Transformatie en 
Godrealisatie. Dank U wel Bhagavan. 

Bhagavan: Wat er is, dat is alleen jijzelf. Jij alleen bestaat en niets anders dan jij. Dan 
begint deze reis naar God die we Godrealisatie noemen. We beginnen eerst met 
Ontwaken, dan met transformatie, en dan met Godrealisatie. Wat belangrijk is, is om 
in je hersenen datgene te scheppen dat je helpt om zonder moeite te blijven bij “Wat 

is”. Dat is de eerste stap, al het andere verloopt automatisch. Jij hoeft niets te doen. 
Het is alsof je een vliegticket krijgt, je stapt in het vliegtuig en het brengt je naar waar 
je naar toe moet. Op dezelfde wijze verloopt jouw reis. Als je moeiteloos kunt blijven 
bij “Wat is”, en dat moet moeiteloos gebeuren, dan zullen je hersenen veranderen en 
wanneer dat eenmaal gebeurt dan verloopt alles automatisch. Je blijft kijken naar 
“Wat is”. Je voelt het “Wat is”. Je ziet het “Wat is”. Je ervaart het “Wat is”. Het “Wat 

is” is jouw boek. Het is jouw tekst. Dat is jouw Heilige Boek. Het “Wat is” is jouw 

goeroe. Het “Wat is” is jouw leraar. Je bent een automatische piloot, alles “Wat er is” 

kom je aan de weet. Alles wat je moet doen is moeiteloos blijven bij het “Wat is”. 

Vraag 2. Lieve Bhagavan, nu hier in Australië het Heilige Kamers Proces 
begint, kunt U ons alstublieft uitleggen wat mensen kunnen verwachten bij het 
ondergaan van dit proces. Dank U wel Bhagavan. 

Bhagavan: De Heilige Kamers zijn een korte weg naar Ontwaken. Transformatie, 
Godrealisatie en het oplossen van alle problemen. In Oneness zijn er twee wegen, 
de lange weg en de korte weg. Bij de lange weg zul je alleen op jezelf aangewezen 
zijn. 

Je maakt gebruik van jezelf, je spant je in, je vertrouwt niet op God. Het is volledig 
jouw inspanning. Je hebt de keus om dat pad te volgen. Het andere pad is dat je 
volledig op God vertrouwt om dingen voor je te doen. Als dat gebeurt, dan gaat alles 



heel, heel snel. Het is aan jou om te kiezen welk pad je wilt gaan. Je kunt zeggen: “Ik 

wil God helemaal niet, ik wil het op eigen kracht doen”. Dat is helemaal in orde. 

Maar sommigen zullen zeggen: “Ik heb de hulp van God nodig”. Aanvaard Gods 

hulp. God betekent hier “Jouw persoonlijke God”, de God die jij creëert. Het kan 

Christus zijn, het kan de Maagd Maria zijn, Het kan Boeddha zijn, het kan Krishna 
zijn, het kan wie dan ook zijn. Dat is helemaal aan jou. Jij moet jouw God creëren en 
dat is heel belangrijk. Als jij een “Veroordelende en straffende God” creëert, zul je 

niet veel ontvangen. Het hangt van jou af, je moet een Liefhebbende God creëren, 
een Vriendelijke God, een niet-oordelende God, Die je heel, heel snel zal helpen. Als 
je zo‟n soort God hebt, dan zul je in de Heilige Kamers hulp van God ontvangen. Als 

je de instructies strikt opvolgt, zal jouw God fysiek worden. 

Op het eerste niveau zul je heel fysieke bewegingen zien in de foto. Dan merk je dat 
jouw God uit de foto komt. Maar je kunt je God niet aanraken, je hand zal door jouw 
God heengaan. Daarom noemen we die ervaring fysiek-niet-fysiek. Dat betekent dat 
het fysiek lijkt, maar je kunt het niet aanraken. 

Op het tweede niveau wordt de ervaring fysiek-fysiek. Dat betekent dat je jouw God 
kunt zien en je kunt jouw God ook aanraken. Je kunt de adem voelen, je kunt de 
hartslag voelen, je kunt de warmte van het lichaam voelen. Dat kun je allemaal 
voelen, maar ondanks dat kun je geen foto maken. 

Op het derde niveau wordt de ervaring fysiek-fysiek-fysiek. De betekent dat jouw God 
er fysiek uitziet. Je kunt Hem of Haar horen spreken. Je kunt Hem of Haar aanraken, 
wat voor je God je ook maar hebt. Je kunt Hem of Haar aanraken en je kunt ook 
foto‟s maken.  Je kunt je mobieltje pakken en wanneer het is toegestaan kun je een 
foto maken. De foto zal verschijnen. En natuurlijk kun je spreken met jouw God en 
vragen wat je maar wilt. 

Stel dat jouw karma je verhindert om rijkdom te verkrijgen, of zorgt voor obstakels in 
je leven of zorgt voor ziekte, dan kun je vragen om dat karma een beetje op te 
ruimen. Dat kan gedaan worden. Veronderstel dat jouw problemen voortkomen uit 
een verkeerde programmering op het moment van je conceptie, of wat er gebeurde 
toen je in de baarmoeder zat, of tijdens de bevalling, of in de eerste 6 uur na je 
geboorte, of in de eerste 6 jaar van je leven, dat kan veranderd worden in de Heilige 
Kamers. Het kan in een paar minuten opgeruimd worden. Dat kan gebeuren. 

Veronderstel dat je rijkdom wilt, dan kun je erom vragen en er zal rijkdom aan je 
worden gegeven. Jouw God zal je vertellen wanneer het geld naar je toe zal komen, 
en hoe het zal komen. Dan zal het aan je gegeven worden. Stel dat je een 
levensgezel(lin) wilt hebben, dan moet je om een levensgezel(lin) vragen, en je zult 
hem of haar krijgen. Als je een kind wilt krijgen, dan kun je een kind krijgen.  Je kunt 
van alles krijgen. Het is iets tussen jou en jouw God. Jouw God zal het aan je geven. 
Dit is een verandering in het spel. Het is een verandering in het spel voor de 
mensheid. 



Je moet vaak gedacht hebben: “Als U God er is, waarom verschijnt U dan niet voor 

me? Waarom praat U niet met mij? Waarom helpt U niet? Dat is precies wat er 
gebeurt. We hebben nu in India meer dan 700 van deze Heilige Kamers. Iedere dag 
stromen er mensen naartoe en bijna al hun gebeden worden verhoord. 

Sommige mensen krijgen onmiddellijk wat ze vragen. Tegen sommigen zegt God dat 
ze over 2 of 5 dagen moeten terugkomen, of 5 of 7 keer. Regelmatig gebeuren er 
operaties.  Allerlei tumoren verdwijnen en in ziekenhuizen vinden er veel genezingen 
plaats. Het is echt ongelooflijk wat er gebeurt. Wat er gebeurt, is niet te geloven, je 
moet het ervaren, je moet het zien. Dingen verlopen steeds gemakkelijker. Mensen 
vragen om Ontwaken en het gaat snel, heel snel. Je kunt om transformatie vragen en 
het gaat snel, heel snel. 

Je hoeft geen moeite te doen om te blijven bij “Dat wat is”. Als je dat wilt, dan zou je 
dat kunnen doen, maar je hoeft alleen maar te vragen: Help me alsjeblieft om “Dat 

wat is” te veranderen. Dan is het klaar. De hersenen wordt opnieuw bedraad en er 
gebeurt van alles. Mensen vragen om Onvoorwaardelijke Liefde en het hart wordt 
getransformeerd en je ontdekt Onvoorwaardelijke Liefde. Zo gauw en zo snel. Het 
enige probleem hierbij is dat je je soms afvraagt: “Hoe kan dit”? Dat is het probleem. 
Je moet worden als een kind. 

Voor ieder kind dat de Heilige Kamers binnen komt is God fysiek aanwezig. Want 
kinderen zijn nu eenmaal kinderlijk. Als jij wordt als een kind dan het heel erg 
eenvoudig. En wat je moet begrijpen is: dat wie of wat je ook bent, of je nu de 
verschrikkelijkste zondaar op deze planeet bent, jouw God veroordeelt je niet. Jouw 
God houdt van jou. Jouw God zal je accepteren. En jouw God staat klaar om alles 
voor je te doen. Dat moet duidelijk voor je zijn. Als je jezelf gaat afwijzen of 
veroordelen, dan zal het niet gebeuren. 

Al wat je moet weten is dat jouw God niets dan liefde voor je voelt. 

Vraag 3. Lieve Bhagavan, Oneness leert ons dat we na Ontwaken moeten 
blijven bij “Wat is” zonder oordeel, zonder ergens een labeltje aan te hangen 
en dat de inhoud niet belangrijk is. De laatste tijd blijven sommige emoties en 
zorgen me lastigvallen. Ik probeerde te blijven bij “Wat is”. Maar mijn geest 

blijft deze emoties en zorgen associëren met bepaalde gebeurtenissen uit het 
verleden of met een persoon. Ik heb geen andere keuze, ik moet wel gewoon bij 
de emotie blijven en helaas blijven daardoor de negatieve gebeurtenissen en 
het beeld van die persoon in mijn geest hangen. Dit hindert me omdat ook de 
wet van de aantrekkingskracht zich nogal sterk ontwikkelt. Hoe meer ik bij 
“Wat is” blijf, hoe meer ik blijf aanbotsen tegen de negatieve gebeurtenissen 
en tegen de persoon die ik niet wil zien. Bhagavan, kunt U me alstublieft wat 
raad geven? Wat heb ik verkeerd gedaan? 

Sri Bhagavan: Als je met inspanning probeert te blijven bij “Wat is”, dan kan er van 
alles gebeuren. Je moet blijven bij “Wat is” zonder inspanning. Of anders gezegd: 



gebruik al je energie en schenk je aandacht aan “Wat is”. In het algemeen verspillen 

we al onze energie. We moeten al die energieën verzamelen en ze gewoon 
toepassen. Als energie ergens op gericht wordt, dan ondergaat dat ding een 
transformatie. 

Bijvoorbeeld als je energie richt op ijs, dan wordt het ijs water. Als je energie richt op 
water, dan wordt het stoom. Wat er ook is, als je er energie op richt, dan ondergaat 
het een transformatie zoals ijs water wordt, en water stoom. Hier is het net zo, als je 
al je energie richt op “Wat is” dan ondergaat “Wat is” een transformatie. Dat moet 
echter zonder inspanning gedaan worden. Maar we zijn niet zo gericht op die 
transformatie. Het is zoiets als een soort bijproduct. Maar simpelweg blijven bij “Wat 

is”, of het zien van “Wat is”, zonder enige moeite, dat op zichzelf geeft je vrijheid. Het 
geeft je vreugde. Het geeft je geluk. Dat is hoe de mens moet leven. Het “Wat is” 
ondergaat een transformatie, maar daar zijn we niet zo op gericht.  

We focussen ons op het helpen van jou om zonder moeite te blijven bij “Wat is”. 
Ofwel we geven je Diksha en bedraden je opnieuw, of je gaat naar de Heilige 
Kamers en alles wordt voor je gedaan. Het kan in een oogwenk gebeuren, zonder 
moeite. Het wordt kinderspel. Het wordt net zo natuurlijk als ademen. Blijven bij „”Wat 

is” zonder moeite, wordt heel gewoon voor je. Zo eenvoudig is het. 

Vraag 4. Mijn vraag is: Hoe kunnen we succes blijven hebben op onze 
prachtige planeet “Moeder Aarde”, terwijl wetenschappers de waarheid 
onthullen over klimaatverandering en de voortdurende achteruitgang van de 
planeet? Hoe voorkomen we dat dit soort dingen gebeuren? Ik ben in het 
algemeen een positief mens, maar ik voel me erg uitgedaagd als ik de laatste 
onderzoeken zie, en mijn kinderen geen eigen kinderen willen omdat de wereld 
gevaar loopt. Wat zeg ik tegen ze, Bhagavan? Geef ons alstublieft hoop. 

Bhagavan: In de komende 20 jaar zullen we ongelooflijke technologische doorbraken 
meemaken. Deze doorbraken gaan onze levens en onze planeet veranderen. Deze 
technologieën zullen onze planeet niet verwoesten. Ze zullen het leven van de mens 
ondersteunen. Bovendien gaan we ook een revolutie in het menselijk bewustzijn 
meemaken. 

Naarmate er meer en meer mensen getransformeerd worden, Ontwaken en 
Godgerealiseerd worden, gaat die transformatie ook het menselijk leven 
transformeren. En bovendien, de mens zelf zal zo getransformeerd worden dat hij 
heel zorgvuldig omgaat met het milieu. En die verandering van bewustzijn zal de 
planeet helpen zichzelf te doen herleven. 

Vraag 5.  Bhagavan, ik heb onlangs de ziektediagnose “Parkinson” 
meegedeeld gekregen. Ik ging door het Heilige Kamers Proces in Sydney, en 
na de tweede keer voelde ik iets uit mijn lichaam opstijgen. Maar mijn handen 
en benen trillen nog steeds. Gebeurt genezing onmiddellijk, of moet ik nog 
eens door de Heilige Kamers? Hoe weet ik dat ik permanent ben genezen? 



Bhagavan: In 90% van de gevallen geschiedt de genezing onmiddellijk, in één keer. 
In andere gevallen heeft het soms dagen of weken nodig. Als je kunt praten met je 
God, vraag Hem dan wanneer Hij je geneest en hoe vaak je terug moet komen. Of 
anders, als er iemand is die in staat is om te praten met die God, dan kan die het 
voor jou vragen, vragen hoe vaak je moet komen en wanneer, en in jouw geval, moet 
je misschien om zuivering van karma vragen. Soms is er een zuivering van karma 
voor jou nodig. Als dat gebeurt zal genezing veel sneller gaan. Maar je zult beslist 
genezen. En als je door blijft gaan, dan er vooruitgang optreden. En als het karma 
eenmaal gezuiverd is, dan zal het heel snel gaan. Omdat karmische obstakels 
verwijderd moeten worden heeft het zijn tijd nodig. Maar je zult genezen. 

Vraag 6. Lieve Bhagavan, soms heb ik het gevoel dat mijn Ontwaken stagneert, 
omdat ik nog steeds reageer op patronen uit het verleden met mijn ouders en 
met mijn geliefden. Hoe wordt je voor eens en voor altijd vrij van die patronen 
zodat je op ieder moment liefde en de Genade van God ervaart? 

Bhagavan: Het eenvoudigste voor jou zou zijn om door het Heilige Kamers Proces te 
gaan. Daar zal alles heel, heel snel gebeuren. Je hoeft er niet mee te blijven 
worstelen. 

Vraag 7. Lieve Bhagavan, er werden aan ons in India niveaus van Ontwaken 
gegeven. Wat is het meest belangrijke wat we doen om ons bewustzijn verder 
uit te breiden, om in hogere en hogere niveaus van Ontwaken te komen en om 
in Eenheid te geraken met het Goddelijke? 

Bhagavan: Hoe weten we dat we getransformeerd zijn? Stel dat je jezelf wilt zien, 
dan heb je een spiegel nodig. Die spiegels zijn in dit geval je relaties. Relaties zijn de 
spiegel waarin je jezelf kunt zien. Als je relaties steeds beter worden, dan betekent 
dat; dat je getransformeerd raakt. Als je blijft werken aan je relaties, natuurlijk om te 
beginnen met je ouders, met je partner, met je kinderen, met je vrienden en met je 
familie, dan zul je zien dat alles verandert. 

Relaties zijn de sleutel. We zijn daar zo op gefocust. Als niets je meer pijn doet, krijg 
je vreugde in relaties. Als je naar je echtgenoot kijkt word je blij. Als je naar je vrouw 
kijkt, dan word je blij. Relaties moeten je vreugde schenken. Dat betekent dat je 
getransformeerd raakt. Anders blijf je ergens steken. Werk dus aan je relaties en je 
kunt ook de hulp van het Goddelijke daarvoor aanroepen. 

Vraag 8. Lieve Bhagavan, als alle schepping en creativiteit het Goddelijke is, of 
je nu je vaardigheid is om een lied te zingen, een instrument te bespelen of een 
gedicht te schrijven, hoe kunnen we dan meer en meer openstaan voor die 
Goddelijke schepping in ons alledaagse leven, om meer kunst en meer 
schoonheid in de wereld creëren? 

Bhagavan: Als je dichter en dichter bij God komt, merk je dat je steeds meer vrijheid 
ervaart en vrijheid betekent: vrijheid van het verleden. Wat er dan gebeurt is dat, hoe 



meer het Goddelijke in je leven komt, er een verandering in je bewustzijn optreedt 
waarbij je meer en meer vrijheid ervaart. Met deze vrijheid bedoelen we: “Vrijheid van 
het verleden”. Wanneer eenmaal de vrijheid van het verleden in je aanwezig is, wordt 
je buitengewoon creatief. Het is het verleden dat je belet creatief te zijn. Het verleden 
kan nog wel aanwezig zijn, maar het moet geen gebruik van je maken. Jij moet het 
verleden gebruiken. Wanneer je eenmaal je vrijheid hebt verworven, dan word je heel 
erg creatief. Of je nu een muziekstuk schept, je bezig houdt met kunst of architectuur, 
wetenschap of technologie bedrijft, welk terrein je ook bewandelt, je creativiteit neemt 
sterk toe.  

Vraag 9. Lieve Bhagavan, ik heb een ervaring gehad van complete onvoor-
waardelijke liefde, waarin ik verbonden was met iedereen. Ik voelde een 
geweldige diepe liefde voor alles en iedereen, en niets kon me daarvan 
weerhouden. Ik wil die toestand, waarin ik EEN ben met alles, de hele tijd 
ervaren. Waarom gaat die ervaringen weer weg? Kan ik iets doen om deze 
liefde de hele tijd te ervaren? 

Bhagavan: Het opnieuw bedraden van de hersenen moet een permanente toestand 
worden. Dan is de ervaring van Eenheid blijvend. Omdat je het al hebt ervaren is het 
enige wat je moet doen naar de Heilige Kamers gaan en vragen dat die toestand 
terugkomt. Het Goddelijke kan jouw hersenen op een permanente basis opnieuw 
bedraden en dan zal het een blijvende ervaring voor je worden. 

Vraag 10. Lieve Bhagavan, wat kunnen Ontwaakte mensen doen om meer liefde 
en vriendelijkheid naar de mensheid toe te brengen? 

Bhagavan: Als meer en meer mensen Ontwaken, als meer en meer mensen 
getransformeerd worden, zal dit zich automatisch verspreiden over de hele 
mensheid. Meer en meer mensen zullen dit gaan ervaren, mensen zullen heel 
liefdevol worden, ze zullen heel vriendelijk worden en ze zullen elkaar ondersteunen. 
Niemand zal meer aan zichzelf denken. Mensen zullen er zijn voor anderen. Ze 
zullen proberen anderen te ondersteunen. De een ondersteunt de ander, zo zal de 
mensheid gaan leven. Dit zal allemaal gebeuren wanneer meer en meer mensen 
Ontwaken en meer en meer getransformeerd worden. 

Vraag 11. Lieve Bhagavan, allereerst van harte bedankt voor alles wat U voor 
ons doet, en voor de Goddelijke Genade die we voelen tijdens Uw 
aanwezigheid bij ons. Toen ik aan mijn voorouders om zegen vroeg, kreeg ik 
een boodschap om mijn familiegeschiedenis in te kijken, en ik vond dat ik 
inheemse voorouders heb. Hoe kan onze Oneness gemeenschap de inheemse 
bevolking van Australië helpen? 

Bhagavan: De beste manier om de inheemse bevolking van Australië te helpen is 
door Heilige Kamers in hun omgeving te vestigen en te zorgen dat ze er gebruik van 
maken. Je zult zien hoe gelukkig en blij ze zullen worden. 



Vraag 12. Lieve Bhagavan, ik ben Dikshagever en ik ben al een lange tijd 
toegewijd aan U en aan Oneness. Het schijnt dat trainers in staat worden 
gesteld om Oneness op verschillende manier te dienen, maar ik wil U graag 
vragen: hoe ziet U de rol van Dikshagevers in de toekomst? Kunnen wij ook 3-
kamers gaan inrichten of een andere speciale rol van seva (dienstbaarheid) 
voor U gaan vervullen? 

Bhagavan: Ook Dikshagevers zullen in de toekomst hun eigen Heilige Kamers 
kunnen beginnen. Maar voor het zover is bestaat hun rol eruit om mensen naar de 
Heilige Kamers toe te sturen. Als ze dat blijven doen verdienen ze geweldig goed 
karma dat ze kunnen omruilen voor wat ze ook maar willen, voor gezondheid, voor 
overvloed, voor betere relaties. Stuur mensen naar de Heilige Kamers, dat is wat 
jullie kunnen doen. 

Bhagavan: Alle zegen voor de Heilige Kamers en in het bijzonder voor rijkdom dit 
jaar. 

Bhagavan geeft zijn zegen voor de Genade van de Heilige Kamers en voor rijkdom 
voor iedereen die is bijeengekomen vanuit heel Australië. 

__________________________________________________________________________________ 

BHAGAVAN WEBCAST WITH AUSTRALIA - FEBRUARY 8, 2014 

Gratitude to Lisa and Pasquo Cassetta for the transcript. 

Dearest Beloved Bhagavan,  

On behalf of everyone gathered around Australia for this webcast today, we would 
like to offer our deepest gratitude to you for blessing us with your undivided attention 
and Grace on this special occasion. We also offer our deepest gratitude for the 
growth and transformation we have all received over the years through the Divine 
Grace of Sri AmmaBhagavan. We thank you for taking your Divine Birth and for your 
Divine Mission and for blessing us all in this lifetime with the opportunity of serving 
this Mission for the upliftment of humanity. 

Question 1.  Dearest Beloved Bhagavan, can you please explain for all the new 
people who have gathered around Australia today, the three-part journey of which 
you speak Bhagavan, the three-part journey of Awakening, Transformation and God-
Realisation. Thank you Bhagavan 

Sri Bhagavan: What is there is only yourself. You alone exist - nothing but you. Then 
begins this journey towards God which we call God-Realisation. So we first start with 
awakening then transformation then God Realisation. What is important is to create 
in the brain that which helps you to stay with the what-is without effort. That is the first 
step - all else is automatic. There is nothing for you to do. Like you get a flight ticket 
and you get to that flight and it takes you wherever you should go. Similarly, if you 



could stay with the what-is without effort, it should be without effort, that is why this 
brain has got to change - once that happens it is all automatic. You keep looking at 
the what-is. You feel the what-is. You see the what-is. You experience the what-is. 
Now the what-is is your book. That is your text. That is your scripture. The what-is is 
your guru. The what-is is your teacher. You are an autopilot - everything comes to 
know what is. All you must do is stay with the what-is without effort. 

Q 2.  Dearest Beloved Bhagavan, as the Sacred Chamber process is now beginning 
here in Australia, can you please explain to us Bhagavan what people can expect 
from undergoing this process. Thank you Bhagavan. 

Sri Bhagavan:The Sacred Chambers are a short way to awakening, transformation, 
God-Realisation and sorting out all problems. In Oneness there are two ways - the 
long way and the short way. The long way you will depend only on yourself.   

You apply yourself, you put in your effort - you do not depend on God. It is completely 
your effort. You have a choice to go that way. The other is you depend on God to do 
things for you. When that happens, it is very, very fast. It is up to you to choose 
whatever path you want. You can say "I do not want God I will do it on my own". 
That's perfectly fine. 

But some would say "I need God's help". Take God's help. God here means your 
personal God - the God you create. It could be Christ, it could be the Virgin Mary, it 
could be the Buddha, it could be Krishna, it could be anybody. It is all yours.  You 
have to create your God and that's very crucial. If you create a judging, punishing 
God, you are not going to get much. It depends on you, you have to create a loving 
God, a kind God, a non-judgemental God Who would help you very, very fast.  If you 
get that kind of God, then in the Sacred Chambers you will get help from God. In the 
Sacred Chambers, if you follow the instructions directly, your God will become 
physical.  

At the first level, you will see physical movements in the picture. Then you find your 
God coming out of the picture. But you can't touch your God - your hand would go 
through your God - so we call that physical-non-physical.  That is, it looks physical 
but you cannot touch it. 

At the second level, it becomes physical-physical. That is, you could see your God 
and you could also touch your God. You could feel the breath, you could feel the 
heartbeat, you could feel the warmth of a body. All that you could feel but still you 
cannot photograph. 

At the third level, it becomes physical-physical-physical. Your God looks physical. 
You could hear Him speak. You could touch Him of Her - or whatever your God is - 
you could touch and you could also take photographs. You could pull out your cell 
phone camera, if it is allowed, and you could take a picture. The picture will come. 
And of course you could talk to your God and ask whatever you want.  



Now, suppose your karma is preventing you from creating wealth, or creating 
obstacles in life or sickness, then you should ask to clear some karma. That can be 
done. Suppose your problems arise from your wrong program at the moment of 
conception, what happened in the womb, or the delivery, or the first 6 hours, or the 
first 6 years, that could be changed in the Sacred Chambers.  It could be cleared 
within minutes. That could happen.  

Suppose you want wealth, you could ask for it and you would be granted wealth. 
Your God will tell you when the money would come how it would come. Then it would 
be given to you. Suppose you want to have a life partner, ask for a life partner -you 
will get that. If you want to have a child - you could have a child. You could have 
anything. It is between you and your God. Your God will give it to you. This is a game 
changer. It is a game changer for humanity.  

Very often you must have thought: if God you are there why do You not come before 
me? why don't You talk to me? why do you not help? That is exactly what is 
happening. We have in India now over 700 of these Sacred Chambers. People are 
flocking there every day and almost all their prayers are getting answered.  

For some people they have it immediately. For some people God says come back 
over 2 days or 5 days or 5 times or 7 times. And regular surgeries are happening. All 
kinds of tumors are disappearing and many healings in the hospitals. What's 
happening is totally unbelievable. What happens cannot be believed. One has to 
experience it. One has to see it. Things are getting easier and easier. People could 
ask for awakening and it is very, very fast. You could ask for transformation, it is very 
very fast.  

You do not have to struggle to stay with the what-is. If you want to, you could do, but 
all you have to ask is, "please help me to change the what-is". Then it is finished. The 
brain is rewired and everything happens. People ask for unconditional love - the 
heart is transformed - and you discover unconditional love. So quick and so fast. The 
only problem with this - you sometimes wonder, 'how is this possible?' That is the 
problem. You have to become child-like.  

For every child who comes to the Sacred Chamber, God is physical. Because 
children are child-like. If you could become child-like, it is a very, very simple thing. 
And what you have got to understand is, no matter who you are, what you are - you 
could be the most terrible sinner on the planet - your God does not judge you. Your 
God loves you. Your God will accept you. And your God is ready to do anything for 
you. You must be clear about that. If you are going to condemn yourself or judge 
yourself, it is not going to happen. 

All that you must know is, your God has nothing but love for you. 

Q3. Dearest Bhagavan, Oneness teaches us that after awakening, we have to stay 
with the "What is", without judgement, without labeling and that content is not 



important. Recently, certain emotions and worries kept bothering me. I was trying to 
stay with the "what is". However, my mind kept on associating these emotions and 
worries with specific past events, or a person. I had no choice but simply to stay with 
the emotion and sadly by doing so, the negative events and image of a person kept 
lingering in my mind. This bothers me as the law of attraction is working out quite 
strongly too. The more I stayed with the "what is", the more I kept bumping into the 
negative incidences and person which I do not want to see. Bhagavan, can you 
please give me some guidance? What have I done wrong? 

Sri Bhagavan:  If you try staying with the what-is with effort, all kinds of things 
happen. You've got to stay with the what-is without effort. That is, apply all your 
energy and pay attention to the what-is. We generally dissipate all our energies. We 
have to gather all those energies and simply apply it there. When energy is applied to 
anything, that thing undergoes a transformation.  

For example, if you apply energy to ice, ice becomes water. If you apply energy to 
water, it becomes vapour. So whatever the thing is there, if you apply energy there, it 
undergoes a transformation like ice becoming water and water becoming vapour. 
Similarly here, if you apply all your energy to the what-is, the what-is undergoes a 
transformation. But it must be done without effort. However, we are not so concerned 
about that transformation. That is something like a by-product. But simply staying 
with the what-is, or seeing the what-is, without effort, that itself gives you freedom. It 
gives you joy. It gives you happiness. That is how man has got to live. The what-is 
undergoes a transformation, but we are not concerned so much about that.  

We are focusing on helping you stay with the what-is without effort. Either we give 
you deeksha and do the rewiring, or you go to the Sacred Chambers and it's all done 
for you. It can happen in no time, without effort. It becomes child's play. It becomes 
natural like breathing. Staying with the what-is, without effort, becomes natural to 
you. It is as simple as that. 

Q4. My question is: How do we continue to thrive on our beautiful planet ' Mother 
Earth', when scientists are revealing the truths regarding climate change and our 
continued degradation of the planet? How do we prevent these things occurring? I 
am usually a very positive person - but I am feeling very challenged when I view the 
latest research and my children wish to not have their own children due to the world 
being in peril. What do I tell them Sri Baghavan? Please give us hope. 

Sri Bhagavan: In the next 20 years, we are going to have unbelievable technological 
breakthroughs. These breakthroughs are going to transform our lives and our planet. 
These technologies will not destroy our planet. They will help the life of man. Besides 
that, we are also going to have a revolution in human consciousness.  

As more and more people get transformed, get awakened, and get God-realised, that 
transformation is also going to transform human life. The other thing is, man himself 



is going to be so transformed that he becomes very protective about the 
environment. And that change in consciousness will help the planet revive itself  

Q5. Bhagavan,  I have recently been diagnosed with Parkinsons Disease. I went 
through the Sacred Chambers in Sydney, and, after the second time, I felt something 
lift from my body. But my hand and leg are still shaking. Does healing happen 
instantly, or should I go through the Sacred Chambers again? How will I know I have 
been permanently healed? 

Sri Bhagavan: In 90% of cases healing happens instantly at one go. In other cases it 
takes sometimes days or weeks. If you could talk to your God, ask Him as to when 
He would heal you and how many times you should come. Otherwise, if there is 
somebody there who is able to talk to that God, they could ask and find out for you - 
how many times you must come and when you should come, and, in your case, you 
might have to ask for karmic clearance. There is sometimes a karma clearing needed 
for you. If that happens, healing would be much quicker. But definitely you will be 
healed. And, as you keep going, there will be improvement. And once the karma is 
cleared, it would be very fast. Why it is taking time is, karmic obstacles will need to be 
removed. But you will be healed. 

Q6. Dearest Bhagavan, at times I feel my awakening has stalled where I am still 
reacting to past patterns with my parents and loved ones. How does one be free of 
these patterns once and for all - to experience love and divine grace in each 
moment? 

Sri Bhagavan: The simplest thing for you would be to go through the Sacred 
Chambers. There it will happen very, very fast. You don't have to keep struggling with 
it. 

Q7. Dearest Bhagavan, we were given levels of awakening in India. What is the one 
thing we can do to expand our consciousness into higher and higher levels of 
awakening and oneness with the Divine? 

Sri Bhagavan: How do we know we are transformed? Suppose you want to see 
yourself, you need a mirror. Now, here the mirror is relationship. Relationship is the 
mirror in which you could see yourself. If your relationships keep improving, it means 
you are getting transformed. And, if you keep working on your relationships, starting 
of course with your parents, with your spouse, your children, your friends, your 
relatives, you will see everything is changing.  

Relationship is the key. We are so focussed on that. If nothing is hurting you, you get 
joy in relationship - when you look at your husband you get joy, when you look at 
your wife you get joy, when you look at your parents you get joy. Relationship must 
give you joy. That means you are getting transformed. Otherwise, you are stuck 
somewhere. So work on relationship and you could take the help of the Divine for 
that too. 



Q8.  Dearest Bhagavan, if all creation and creativity is the Divine, be it your ability to 
sing a song, play an instrument or write a poem, how can we open more and more to 
divine creation in our everyday lives, to create more art and beauty in the world? 

Sri Bhagavan: The more and more you get closer to the Divine, you find that you 
experience more and more freedom and freedom means freedom from the past. So 
what happens is, the more the Divine comes into your life, there is a change in your 
consciousness whereby you experience more and more freedom. By this freedom we 
mean freedom from the past. Once there is freedom from the past, you become 
extremely creative. It is the past that is preventing you from being creative. The past 
may be there but it should not make use of you. You should make use of the past. So 
once you get your freedom, creating a piece of music, art, architecture, science, 
technology, whatever the field is, you will become extremely creative. 

Q9. Dearest Bhagavan, I have had the experience of complete unconditional love 
where I was connected to everyone and felt such deep love for everyone and 
everything and nothing could take me away from this. I want to be in this place where 
I am at one with all, all the time. Why does this go away? Is there anything I can do to 
experience this love all the time? 

Sri Bhagavan: The brain rewiring, has to be done permanently. Then the state of 
Oneness is permanent. So all that you need do, since you already have it, is go to 
the Sacred Chambers and ask for that state to come back. And the Divine can rewire 
your brain on a permanent basis and that will become a permanent state for you. 

Q10. Dear Bhagavan, what can awakened people do to bring more love and 
kindness to humanity?  

Sri Bhagavan: As more and more people get awakened, as more and more people 
become transformed, it will automatically spread to all humanity. More and more 
people will arrive there; people will become very loving, they will become very kind 
and they will sustain each other . Nobody will be thinking of himself or herself. They 
will be there for others. They will try to sustain the others. One sustaining the other, 
that is how humanity is going to live. All that will happen as more and more people 
get awakened and more and more get transformed. 

Q11. Dearest Bhagavan, firstly, deepest gratitude to you for all you do for us and for 
Divine Grace which we feel as your presence with us. When asking for blessings 
from my Ancestors, I received a message to look into my family history and found I 
have indigenous ancestry. How can the Oneness community serve our indigenous 
peoples of Australia? 

Sri Bhagavan: The best way to serve the indigenous people of Australia, is to start 
the Sacred Chambers in their places and make them go through it and you will see 
how happy and joyful they will become. 



Q12 . Dear Bhagavan, I am a blessing giver and a long-time devotee to you and 
Oneness. The Trainers seem to be given opportunities to serve Oneness in various 
ways, but I would like to ask: what do you see the role of the Blessing Givers in the 
future? Will we be able to set up chambers or have any other type of specific roles in 
seva to you? 

Sri Bhagavan:The blessing givers too in the future will be able to start their own 
Sacred Chambers. However, in the meanwhile, their role will be to send people to the 
Sacred Chambers. Now, when they keep doing that, they earn tremendous good 
karma which they could then cash into whatever they would want - for health or 
wealth or relationship. Send people to the Sacred Chambers, you could do that. 

Sri Bhagavan:  All the blessings for the Sacred Chambers and particularly for wealth 
this year. 

Sri Bhagavan: gives a blessing for the grace of the Sacred Chambers and for wealth 
for everyone gathered around Australia. 

 



Bhagavan’s webcast met Zweden - 9 november 2013. 
 
Met dank aan Mattias Eriksson voor het transcript, en aan Maria Oneness voor de 
bewerking. 
 
Vraag 1. Lieve Bhagavan, kunt U iets meer vertellen over wat er gebeurt met de 
mensen of met het publiek tijdens een Oneness Meditatie? 
 
Bhagavan: Tijdens een Oneness Meditatie stijgt Kundalini en de chakra’s worden 
geactiveerd. De chakra’s zijn als “Klieren zonder fysieke kanalen” die als schakelaar 
dienen voor de hersenen. Dus we werken indirect in op de hersenen. En als de 
hersenen worden getransformeerd, krijgen we alle hogere staten van bewustzijn. In 
wezen is het werken aan de hersenen. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, wat is het verschil, of wat zijn de verschillen, tussen 
het hebben van contact met je Antaryamin en Godrealisatie? 
 
Bhagavan: Je kunt een krachtige Antaryamin hebben, maar dat betekent nog niet dat 
je in Godrealisatie leeft. Je kunt de president van een land ontmoeten, maar dat 
betekent nog niet dat je hem kent. Je moet met hem communiceren, en je moet zijn 
vriend worden, je moet met hem leven, alleen dan zul je hem leren kennen. Ook het 
zien van God, zelfs in een fysieke vorm, betekent niet dat je God gerealiseerd bent. 
Je moet een band met Hem opbouwen, een relatie met Hem aangaan, en je moet 
een interactie met Hem beginnen. Dat is een lange reis. Als je daarmee doorgaat 
verwerkelijk je meer en meer van God. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, als ik een afspraak heb met iemand, of als ik bij mijn 
kind of bij iemand anders op bezoek ga, dan ervaar ik dat die mensen anders 
zijn dan ik. Hoe komt dat overeen met het idee dat er geen individu tegenover 
me zit? Wat is nu precies een individu? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als JIJ het woord “Individu” gebruikt dan heeft dat voor JOU betrekking op 
persoonlijkheden. Wanneer WIJ het woord “Individu” gebruiken dan verwijst dat niet 
naar persoonlijkheden. Wij hebben het alleen over het Bewustzijn dat Getuige is. Er 
is een Bewustzijn dat Getuige is, dat de hele tijd Getuige is van wat er gaande is. Jij 
bent dat “Getuige Bewustzijn”. Dus wanneer WIJ zeggen: “JIJ”, dan bedoelen we dat 
Getuige Bewustzijn, wij verwijzen niet naar persoonlijkheden. Maar wanneer JIJ het 
woord “Individu” gebruikt, dan verwijst het naar persoonlijkheden. Als de 
persoonlijkheden zijn verdwenen, blijft er Getuige Bewustzijn over. Er is geen 
persoon meer, maar alleen Getuige Bewustzijn. DAT is wat je bent. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, veel jonge mensen lijden, ze zijn eenzaam, ze hebben 
geen doel in het leven, er is een gebrek aan motivatie om te leven, er is een 
laag zelfvertrouwen en een zelfdestructief gedrag zoals: het zichzelf bezeren. 
Hoe kunnen wij de jongeren in Zweden helpen? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Dit probleem kan worden opgelost door het veranderen van de hersenen, 
en door het transformeren van het hart, iets dat gemakkelijk kan worden gedaan 
wanneer het Goddelijke zich fysiek manifesteert. Dan duurt het slechts enkele 
minuten om dit te bereiken. 



 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, de Bijbel het zegt: “De mens is geschapen naar het 
beeld van God”. In de wereld waarin wij leven zijn onze levens niet bepaald 
Goddelijk. Bhagavan, U had een school “De Jeevashram” en daar regeerde de 
uitdrukking: “Om de mens vrij te maken”. Is het voor ons echt mogelijk om als 
het beeld van God te worden? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het is mogelijk, en het is aan het gebeuren. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, Kunt U ons meer vertellen over het Wonder met de 
Sri Murthi. Kan God zich manifesteren aan de gewone, niet-Ontwaakte, 
atheïstische  Zweedse mensen? (De Sri Murthi is een afbeelding van Amma – 
Bhagavan) 
 
Bhagavan: Tijdens het Wonder met de Sri Murthi, iets dat een paar maanden 
geleden is begonnen, zul je in eerste instantie beweging zien in de Sri Murthi. En wat 
je zult zien is het Goddelijke zoals jij je dat voorstelt. Stel dat je Christen bent, dan zul 
je Christus of Maria zien. Of als het de Heilige Geest is, dan zul je een zeer sterke 
Aanwezigheid ervaren. Als je Moslim bent, dan zal alles verdwijnen en ook dan zul je 
een sterke Aanwezigheid ervaren. Als je Jood bent, dan zal het een brandend licht 
zijn. Dus wat je zult zien hangt af van wat geloof is, en waarin je bent opgevoed. 
 
In de volgende fase stapt God zoals jij Hem of Haar ziet uit de Sri Murthi, Hij of Zij 
komt uit de Sri Murthi. We noemen dit het niet-fysieke, fysieke wonder. Fysiek want 
het is heel fysiek, maar ook niet-fysiek, want als je je hand uitsteekt, dan zal die 
dwars door jouw Godheid heengaan. Daarom noemen we dat: “Het niet-fysieke 
fysieke”. 
 
In de volgende fase wordt het: “fysiek-lichamelijk”. Het is niet alleen fysiek om naar te 
kijken, maar je kunt Het fysiek aanraken. Het is zeer vast van vorm. Als jouw God 
een vorm heeft, dan kun je Zijn of Haar adem voelen, dan kun je Zijn of Haar hartslag 
voelen, alles kun je voelen. Stel dat Bhagavan jouw Godheid is, dan kun je deze 
kleren die ik draag  voelen, je kunt alles voelen, je kunt het aanraken. Dat is de 
volgende fase. Maar in die fase kun je geen foto’s maken. 
 
In de volgende fase kun je een foto met je camera maken, zo fysiek is alles. 
. 
En tijdens een nog meer gevorderd stadium kun je met je God in je huis rondlopen of 
zelfs op straat wandelen. Het is dus heel fysiek. Dit alles gebeurt op dit moment al in 
India op heel veel plaatsen. 
 
Wanneer dit fysieke Wonder plaats vindt, is alles wat je moet vragen: “Doe mij 
alstublieft Ontwaken”. Een Diksha van het Goddelijke doet je ter plekke Ontwaken. Er 
is geen behoefte meer aan een lang proces waar we eerder over spraken. 
 
Je wilt getransformeerd worden, een verandering van het fysieke hart ondergaan, 
met één Diksha is het voor elkaar. Op dezelfde wijze krijg je wat je wilt, heb je een 
financieel probleem, met één Diksha is het voor elkaar. Heb je een 
gezondheidsprobleem, met één Diksha is het voor elkaar. Voor alles zal worden 
gezorgd door het Goddelijke. 



Nu is de vraag: of atheïsten of ongelovigen deze ervaring ook zullen krijgen. 
Iedereen kan deze ervaring krijgen. Of je nu een ongelovige of een gelovige bent, of 
je een atheïst of een communist bent, wat je ook bent, iedereen krijgt deze ervaring. 
Er is hier geen enkele uitzondering op. Het is dus heel erg eenvoudig, heel erg 
eenvoudig en de tijd is er rijp voor. Het is een verandering van spelregels. Het gaat er 
nu om, om alles te veranderen. De tijd is gekomen. Dat is alles wat er gaande is. 
 
Vraag 7: Wat is de snelle weg naar Verlichting, Bhagavan? 
 
Bhagavan: De snelle weg is nu om God in een fysieke vorm in je leven te ervaren en 
een Diksha of een Blessing van Hem of Haar te krijgen, dan het is allemaal voorbij. 
Dan is er geen noodzaak meer om zonder inspanning 49 minuten te blijven bij “Wat 
IS”, dan is het hart tot bloei gekomen, en is het genieten. Je zou alles kunnen doen 
wat je wilt. Maar dit is de snelweg, de korte weg. Eenvoudig en gemakkelijk. Je 
hersenen worden onmiddellijk omgezet omdat God het doet, dus is er geen enkel 
probleem. Dat is de snelste manier. 
 
Vraag 8: Lieve Bhagavan, we houden meer van U dan woorden kunnen 
beschrijven. Waar moet de aandacht van Oneness Trainers vooral op worden 
gericht? Hoe kan een Oneness Trainers veel mensen bereiken? Wij sturen al 
onze liefde en dankbaarheid naar U, naar Amma en iedereen bij Oneness 
University die bij deze missie betrokken is. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Oneness Trainers moeten, afhankelijk van hun mogelijkheden, met wat 
wij noemen een 2 kamerproces of een 3 kamerproces beginnen. In het 3 kamer 
proces gebeurt het volgende: in de eerste kamer vindt een gesprek met de trainer 
plaats. Aansluitend, in de tweede kamer staan Padukas. Je moet de deelnemers  
één voor één naar die kamer sturen en de deur sluiten. De Padukas zullen het 
proces voor hen doen, een volledig proces en in het algemeen raken de deelnemers 
buiten bewustzijn. 
 
Op dat moment zal je Antaryamin tegen je zeggen “Open nu de deur” en dan moet je 
die openen. Breng ze naar buiten en neem ze mee naar de derde kamer. In de derde 
kamer zal hun Godheid zich fysiek aan hen manifesteren. Daarna moeten ze een 
gesprek met hun Godheid hebben of ze kunnen zelfs spirituele vragen stellen. Er 
kunnen allerlei vragen worden gesteld, er kunnen allerlei Zegeningen worden 
gevraagd en die zullen dan aan hen gegeven worden. De meeste mensen hebben 
de neiging om buiten bewustzijn te geraken. Ze moeten worden bijgebracht. Dat is 
het 3 kamerproces. 
 
Het andere proces is het 2 kamerproces, waarbij je in de eerste kamer met een 
deelnemer praat, en in de tweede kamer de genezing plaatsvindt, alleen de 
genezing. Dat kan kanker zijn, het kan een nierprobleem zijn, wat het ook maar is. 
Alleen het genezingsproces vindt plaats. Dat is het 2 kamer proces. Als je een 3 
kamerproces doet, dan vindt Ontwaken plaats, vindt transformatie plaats, vindt 
Godrealisatie plaats, en het oplossen van je problemen. Al deze dingen gebeuren in 
het 3 kamerproces. 
 
Dus de Trainer, afhankelijk van zijn mogelijkheden, moet ofwel beginnen met een 2 
kamerproces of met een 3 kamerproces. 



 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, Wat gebeurt er na de dood als je Ontwaakt bent? 
Bijvoorbeeld: als je een “Slecht” mens bent die steeds oordeelt over zichzelf 
en anderen, en alleen Ontwaakt is op een zeer laag niveau. Wat zal er dan 
gebeuren, Bhagavan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Normaal hangen mensen na hun dood nog 3 dagen rond. Ze zijn in staat 
om hun verwanten te zien en hun vrienden, en ze kunnen zelfs stemmen horen. 
Maar ze zijn niet in staat zijn om ook maar iets aan te raken. Dan beseffen ze dat ze 
dood zijn. Op dat moment moet je alle ceremonies uitvoeren, dat zal hen gerust 
stellen en het bereidt hen vóór op de reis die komt. Die reis duurt ongeveer 10 dagen 
in onze aardse tijd gemeten, en dan komen ze voor het Licht te staan. 
 
Het Licht zal niet over hen oordelen maar zij oordelen over zichzelf op de manier 
waarop ze over mensen oordeelden, toen ze nog op aarde leefden. En afhankelijk 
van hun oordeel gaan ze naar de sfeer die voor hen van belang is. Als je jezelf heel 
slecht beoordeelt dan ga je natuurlijk naar de hel en je hebt de ervaring van de hel. 
Je hoeft daar niet altijd blijven. Je beweegt je van daaruit naar andere sferen. Maar 
als je goed voorbereid bent, dan zul je jezelf goed beoordelen en dan ga naar hogere 
sferen, sferen die wij hemel noemen. Maar zodra je het Goddelijke als een fysieke 
vorm ervaart, dan kun je een rondleiding krijgen. Je kunt bij al die plaatsen op 
bezoek gaan, en je kunt ze zelf bekijken. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, zelfs na het Ontwaken gaat het proces door. Dus de 
hersenen veranderen voortdurend. In welke mate kunnen we invloed 
uitoefenen op dit proces door het ontvangen van Diksha, door Oneness 
Meditaties, en kunnen we dit proces gaande houden, of kunnen we niets doen? 
Is het allemaal in handen van het Goddelijke? Dank U wel Bhagavan . 
 
Bhagavan: Je kunt natuurlijk mediteren, je kunt een Oneness Meditatie bijwonen, al 
die dingen kun je doen. Ze zullen je zeker helpen. Maar nu is de tijd gekomen waarin 
een zeer kort proces beschikbaar is. 
 
We laten het over aan de handen van God, en God doet alles. Dus als dat 
beschikbaar is, waarom zou je dan door het lange proces gaan, dat wordt niet van je 
verlangd. Je kunt in elke toestand van bewustzijn geraken door het simpelweg te 
vragen aan jouw Godheid. En God komt vrij gemakkelijk in je leven. Het gebeurt zelfs 
bij ongelovigen. In feite bij allen en iedereen. Dat hoeft dus geen probleem te zijn. 
 
Alles waar we over spraken tijdens het “Lange proces”, de lange weg, was wachten 
tot het moment waarop dit Wonder zou beginnen. Het Wonder is begonnen en 
sindsdien spreken we met jullie over andere dingen, over het voorbereiden van de 
mensen op het nieuwe proces. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, Hoe kan ik de aanwezigheid van God in mijn leven 
meer zichtbaar maken? 
 
Bhagavan: Nu het Goddelijke in een fysieke vorm komt, vraag er gewoon om en het 
komt voor elkaar. Het Goddelijke kan in je huis verblijven, Hij of Zij kan met je 
televisie kijken, kan met jou koken, kan met je eten. Dat kan allemaal op een fysieke 



wijze. Het hangt allemaal van jou af. Als je denkt dat het Goddelijke deze dingen niet 
zal doen, dan gebeurt er ook niets. Als je denkt dat het mogelijk is, en dat het oké is, 
dan zullen al deze dingen gebeuren. Het ligt allemaal aan jou. 
 
Vraag 12: Lieve Bhagavan, Wat is de beste gemoedstoestand bij het krijgen 
van een Diksha of bij het krijgen van een Oneness Meditatie? Moeten we 
“Ontspannen”, of gewoon blijven bij “Wat IS”. 
 
Bhagavan: Het beste wat je kunt doen is: zonder inspanning blijven bij “Wat is”. 
 
Vraag 13: Lieve Bhagavan, wanneer zal naar Uw gevoel de hele mensheid 
volledig Ontwaakt zijn? En zal er kort of lang na dit collectieve Ontwaken een 
transformatie plaats vinden waarbij mensen Verlicht worden en Godrealisatie 
ervaren? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het is allemaal in handen van de mensheid. Het Wonder is nu op een 
punt gekomen waarbij Het binnen enkele minuten zich fysiek manifesteert en alle 
dingen doet. We moeten dus niet te lang wachten. Het enige dat nodig is, is dat de 
mensheid bereid moet zijn. Dat is alles. Dan is het allemaal voor elkaar. 
 
Vraag 14: Lieve Bhagavan, bent U tevreden over de ontwikkelingen in 
Scandinavië? Is de transformatie hier al begonnen? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Als ik zo naar jullie kijk, dan ben ik heel erg tevreden, en al snel zal het 
Goddelijke zich fysiek aan jullie allemaal manifesteren. 
 
Vraag 15: Bhagavan, iedereen vraagt om een Diksha, zodat alle Oneness 
Trainers EEN kunnen worden met “Al wat IS” en ze in staat zullen zijn om meer 
Oneness gebeurtenissen in Scandinavië te organiseren. En ze willen ook een 
Diksha voor hun land, Bhagavan, en voor Scandinavië als geheel. Ze vragen 
om deze zegen, Bhagavan. 
 
Bhagavan: Alle zegen voor jullie. Ik hou van jullie allemaal. Ik hou van jullie. 
 
 
             SRI BHAGAVAN WEBCAST WITH SWEDEN - NOVEMBER 9, 2013 
 
   
 
Gratitude to Mattias Eriksson for the transcript and Maria Oneness for editing. 
 
Q1: Dear Bhagavan, can you say something more about what is happening to the 
people or the audience during the Oneness Meditation? 
 
A1: During the Oneness Meditation what happens is the kundalini rises and the 
chakras get activated. The chakras refer to the ductless glands in the body, which are 
switches to the brain. So indirectly, we are working on the brain. And if the brain gets 
transformed, we get all the states. Essentially, it is brain work. 
 



 Q2: Dear Bhagavan, what is the difference, or differences, to have a contact with the 
Antaryamin and to be God realized? 
 
A2: You may have a powerful Antaryamin, that does not mean you are God realized. 
You might meet the president of a country, that does not mean you know him. You've 
got to interact with him, you have to become his friend, you have to live with him, only 
then you would know him. Similarly, seeing God, even physically, does not mean you 
are God realized. You have to build up a bond, a relationship, and you must start 
interacting. It is a long journey. As you go along you realize more and more about 
God. 
 
Q3: Dear Bhagavan, if I'm meeting a person or if I'm going to see my child or 
someone, my experience is that the individual means differently to me. How does this 
fit into that there is no person there? What exactly is an individual? Thank you 
Bhagavan. 
 
A3: When you use the word 'individual,' you are referring to personalities. When we 
use the word 'individual', we do not refer to the personalities. We only refer to what 
we call witness consciousness. There is a witness consciousness, which is 
witnessing what is going on all the time. You are that witness consciousness. So 
when we say 'you' we are referring to that witness consciousness, we are not 
referring to the personalities. But when you use the word 'individual', it refers to 
personalities. When personalities are gone, what remains there is witness 
consciousness. There is no person but only witness consciousness. You are that. 
 
Q4: Dear Bhagavan, a lot of young people are suffering, they are lonely, have no 
goals in life, lack motivation to live, low self-confidence, self-destructive behaviors 
such as hurting themselves. How can we help the youths in Sweden? Thank you 
Bhagavan. 
 
A4: This problem could be solved by changing the brain as well as transforming the 
heart, which is easily done once the Divine becomes physical. It takes only a few 
minutes to achieve this. 
 
Q5: Dear Bhagavan, in the Bible it says "Man is created in the image of God". As it is 
today in the world, our lives are not godly.   Bhagavan had the school Jeevashram 
and  there was a statement "To set man free".  Is it really possible for us to become 
like the image of God? Thank you Bhagavan. 
 
A5: It is possible and it is happening. 
 
Q6: Dear Bhagavan, Can you tell us more about the Sri Murthi phenomenon. Can the 
Divine manifest to ordinary, non-awakened, atheist Swedes? 
 
A6: In the Sri Murthi phenomenon, which has begun a few months ago, you would 
initially see movement in the Sri Murthi. And what you would see is your Divine. 
Suppose you are a Christian, you would be seeing Christ or Virgin Mary. Or if it is the 
Holy Spirit, you would be experiencing a very deep presence. If you happen to be a 
Muslim, everything would vanish and you would again experience a deep presence. 



If you happen to be a Jew, it would become a blazing light. So what you would see 
depends on what faith you follow and what your conditioning is. 
 
In the next stage your Divine moves out of the Sri Murthi, comes out of the Sri Murthi. 
Now we call this non-physical, physical phenomenon.  Physical because it is very 
physical, but non-physical because if you put your hand, it would go through your 
Divine. Therefore we call that non-physical  physical. 
 
At the next level it becomes physical-physical. Not only is it physical to look at, but 
you could physically touch it. It's very solid. If your Divine is having a form, you could 
feel the breath, you could feel the heartbeat, everything you could feel. Suppose 
Bhagavan were your Divine, you could feel these clothes I'm wearing, you could feel 
everything, you could touch. That is the next level. But then you cannot take a 
photograph. 
 
At the next level you could catch the image on your cameras, it is that physical. 
 
And at the still more advanced stage you could walk with your Divine within your 
home or even on your roads. It is so very physical, it is happening right now in India 
in many, many places. 
 
Now what happens is, when you get this physical phenomenon, all that you have to 
ask is "Please awaken me".  One Deeksha from the Divine and on the spot you're 
awakened.  No need for a long process which we were speaking of earlier. 
 
You want transformation, a change of the physical heart, with one Deeksha it's over. 
Similarly, whatever you want, you have a financial problem, one Deeksha - finished. 
You have a health problem, it is done. Everything is taken care of by the Divine. 
 
Now, the question is, whether atheists or non-believers would get this experience. 
Everyone can get this experience. Whether you're a non-believer or a believer or an 
atheist or a communist, whatever you are, everyone gets this experience. There is no 
exception at all. So it's very, very easy, very, very simple and time has come for this. 
It's a game changer; it's going to change everything. It has arrived. That's all there is 
to it. 
 
Q7: What is the fast road to Enlightenment, Bhagavan? 
 
A7: The fast road now is to get the Divine physically in your life and take a Deeksha 
or a Blessing and it's all over.  No need to stay with the "what is" without effort for 49 
minutes, then the heart flowering and then going along.  All that you could do if you 
want to. But this is the shortcut, the short way.  Simple and easy. Your brain is 
instantly transformed because God is doing it, so there's no difficulty at all. It's that 
fast. 
 
Q8: Dear beloved Sri Bhagavan, we love you more than words can describe. What 
should Oneness Trainers main focus be now? How can the Oneness Trainers reach 
many people? We send all our love and gratitude to You, Amma and everyone at 
Oneness  University in this mission. Thank you Bhagavan. 
 



A8: Oneness Trainers, depending on their resources, should start what we call a 2 
chamber 
(room) process or a 3 chamber process. In the 3 chamber process what happens is, 
in the first chamber the trainer talks. Then in the second chamber, there are the 
Padukas. You have to send them (participants) in one by one and bolt the room. The 
Padukas would do a process for them, a complete process and they generally fall 
unconscious. 
  
At that time, your Antaryamin would tell you "now open the door" and you've got to 
open it. Bring them out and take them into the third chamber. In the third chamber, 
their Divine would physically manifest to them. Then they must have a conversation 
with their Divine or could ask them even spiritual questions, all kinds of questions 
could be asked, all kinds of Blessings could be asked for and then it is given to you. 
Most people tend to fall unconscious. They have to be brought out. That is the 3 
chamber system. 
 
The other is the 2 chamber process, where in the first chamber you talk, in the 
second chamber healing happens, only healing. It could be cancer, it could be a 
kidney problem, whatever it is, only healing is done. That's called the 2 chamber 
process. If you have a 3 chamber process then awakening, transformation, God 
realization, solving of your problems, all these things happen in the 3 chamber 
process. 
 
So the Trainer, depending on their resources, should either start a 2 chamber 
process or a 3 chamber process. 
 
Q9: Dear Bhagavan, What happens after death if you are awakened? For example, if 
you are a "bad" person who is still judging yourself and others, and you are only 
awakened at a very low number. What will happen, Bhagavan? Thank you 
Bhagavan. 
 
A9: Normally people upon death hang around for 3 days. They'll be able to see their 
relatives, their friends, they could even hear voices. But then they would not be able 
to touch anything. And then they realize they are dead. At that time you have to carry 
out all the ceremonies, that keeps reassuring them and prepares them for the onward 
journey. Then the journey itself is about 10 days, but our time. And then they come in 
front of the Light. 
 
There the Light does not judge them, but they judge themselves, the way they were 
judging people while on earth. And depending on their judgement, they go to 
whatever realm that is relevant to them. If you judge yourself very badly, then of 
course you go to hell and you have the hell experience. You don't stay there forever. 
You keep moving from there to other realms. But if you are well-prepared, then you 
would judge yourself properly and then you move to the higher realms, which we call 
heaven. But once you get the Divine physically you can have a tour. You can go and 
visit these places and you can see them for yourself. 
 
Q10: Dear Bhagavan, even after awakening, the process continues, so the brain 
change continues. How much can we affect this process by receiving Deeksha, 



Oneness Meditations and can we keep this process going or, can we do anything at 
all? Is it all in the hands of the Divine? Thank you Bhagavan. 
 
A10: You could of course meditate, you could go for a Oneness Meditation, all these 
things you could do. They would definitely help you. But now the time has come 
where a very short process is available. 
 
We leave it to the hands of the Divine and the Divine does everything. So when that 
is available, why should you go through the long process, it is not required. You can 
move into any state you want by simply asking your Divine. And the Divine comes 
into your life quite easily. It comes even to non-believers. In fact, to everybody and 
anybody. So that should not be a problem. 
 
So all this while we were talking about the long process, the long way. We were 
waiting for the phenomenon to start. The phenomenon began and ever since we are 
talking different things now, preparing people for the new process. 
 
Q11: Dear Bhagavan, How can I increase the presence of God in my life? 
 
A11: Now that the Divine is becoming physical, just ask for it. It's done. The Divine 
could stay in your home, could watch TV with you, could cook with you, could eat 
with you, it could be that physical. It all depends on you. If you think the Divine would 
not do these things, then nothing would happen. If you think it's possible and it's OK, 
then all these things happen. It's all in your hands. 
 
Q12: Dear Bhagavan, What is the best state to be in when getting a Deeksha or 
doing a Oneness Meditation? Should we "calm down" or just be, staying in the what 
is. 
 
A12: The best thing to do would be to stay in the what is, without effort. 
 
Q13: Dear Bhagavan, when do you feel that all of mankind will be Fully Awakened? 
And will there be a transformation where people become enlightened and God 
realized shortly or long after this collective awakening? Thank you Bhagavan. 
 
A13: It's all in the hands of humanity. The phenomenon has now come to a point 
where within minutes it is manifesting physically and doing all things. So we should 
not take a long time. All that is required is, humanity must be willing. That's all. Then 
it's all over. 
 
Q14: Dear Sri Bhagavan, are you satisfied with the development in Scandinavia? 
Has the transformation started to happen here yet? Thank you Bhagavan. 
 
A14: Looking at you all, I am very, very satisfied and soon the Divine would become 
physical to you all. 
 
Q15: Bhagavan, they're all asking for a Blessing, that all the Oneness Trainers will be 
able to become one with all that is and they are able to create more Oneness events 
in Scandinavia, Bhagavan. And they also want a blessing for their countries, 
Bhagavan, Scandinavia completely. They're asking for this blessing, Bhagavan. 



 
A15: All the Blessings. Love you all. Love you. 
 



Darshan van Bhagavan met Dubai. 
22 november 2013. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ys1onxDedCQ 
 
Met speciale dank aan Oneness Dubai voor het organiseren van de Darshan en aan 
Jeet Sharma voor het maken van de Engelse ondertiteling van de video, en met dank 
aan Antje Schilling voor het transcript, en Maria Oneness voor de volgende 
opmerkingen:  
 
Tijdens de webcast heeft Sri Bhagavan veel mooie dingen verteld zoals: hoe we 
onze voorouders kunnen helpen bij hun bevrijding en hoe we hun zegeningen 
kunnen verkrijgen, en hij heeft meer verteld over het verbazingwekkende wonder 
waarbij het Goddelijke een fysieke vorm aanneemt, en hoe en wanneer het speciale 
2 en 3 kamer proces gedaan moet worden. Hij vertelde over nog hogere niveaus van 
bewustzijn tot “Jyoti” ofwel ”Het licht van de hoogste Genade” (Arut Perum Jyoti) van 
Ramalinga Swami van Vallalar, en zelfs van een niveau boven dat niveau . 
 
Sri Bhagavan heeft in het verleden meerdere malen gesproken over Ramalingam 
Swami en over het Goddelijke wonder waardoor hij zijn lichaam in 1874 liet opgaan 
in Licht (of werd hij door het licht van God geabsorbeerd?). Dit werd destijds 
vastgelegd door de Engelsen. 
 
De Tempel van Wijsheid die gewijd is aan Ramalingam en zijn huis waar het wonder 
plaats vond, bevinden zich zeer dicht bij Ramana's ashram in Tirunvanamallai en kan 
worden bezocht als je op reis bent door India. Meer is te vinden op het internet. 
___________________________________________________________________ 
 
Vraag 1. Bhagavan, vertel ons alstublieft hoe we Amma en Bhagavan meer en 
meer fysiek in ons leven kunnen verwerkelijken, en hoe we voor hen kunnen 
zorgen. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: De basisvoorwaarde om AmmaBhagavan in fysieke vorm te kunnen 
ervaren is: dat je geen pijn in jezelf meedraagt. Je moet vrij zijn van iedere vorm van 
pijn. En de volgende voorwaarde is: dat je vol dankbaarheid moet zijn jegens 
iedereen die je in je leven heeft geholpen, te beginnen je ouders. Als aan  deze twee 
voorwaarden is voldaan, dan zullen AmmaBhagavan zich fysiek in je eigen huis 
manifesteren. 
 
Wanneer dat gebeurt dan moet je met AmmaBhagavan praten. Hoe meer je praat, 
hoe meer fysieke ze zullen worden. Aanvankelijk is wat er gebeurt, dat je wat 
bewegingen in de Sri Murthi zult waarnemen: De ogen knipperen, de handen 
bewegen, of Amma en Bhagavan praten. Dit soort dingen zul je waarschijnlijk zien. 
Dit is de eerste stap. De volgende stap is dat je AmmaBhagavan, of jouw Ishta 
devata (gewenste God) of welke God je ook aanbidt, zult zien. 
 
Die God zal uit de Sri Murthi stappen. In het geval dat je AmmaBhagavan aanbidt 
zullen ZIJ uit de Sri Murthi stappen. We noemen dit het eerste niveau van 
manifestatie. We noemen dit niveau ook wel ”fysiek niet-fysiek”. Dat betekent dat het 

https://www.youtube.com/watch?v=ys1onxDedCQ


fysieke zal lijken, maar als je probeert hen aan te raken, dan zal je hand in 
AmmaBhagavan verdwijnen. Daarom is het “Niet-fysiek”. Dit is de eerste stap. 
 
Het volgende wat er gebeurt is wanneer je meer en meer communiceert, wanneer je 
meer en meer spreekt, dat ze “Fysiek-fysiek” worden. Dat is ze fysiek zullen lijken. Je 
kunt ze aanraken, je kunt hun adem voelen, je kunt hun handen aanraken, je kunt 
hun kleren aanraken. Al deze dingen kun je doen. Maar je kunt ze niet fotograferen. 
Als je een foto maakt, dan zullen ze niet op de foto staan. 
 
Op het derde niveau wordt alles “Fysiek-fysiek-fysiek”. Alles ziet er fysiek uit, je kunt 
het aanraken als iets fysieks, en je kunt het ook fotograferen. Maar op dat niveau 
zullen AmmaBhagavan in je Puja kamer blijven. (een Puja is een ceremonie) Ze 
zullen niet naar buiten komen. Tijdens de vierde fase zullen ze uit je Puja kamer 
komen. Ze zullen door je huis lopen. Zij zullen bij je aan de eettafel komen. Ze zullen 
tv met je kijken. Ze zullen in je keuken komen, al deze dingen zullen gebeuren. En op 
het vijfde niveau zullen ze met je naar buiten gaan en met je over straat lopen. Dat is 
het volgende niveau. 
 
Maar om dit alles te laten plaats vinden moet je heel communicatief zijn. 
Bijvoorbeeld: wanneer je een zeer gereserveerde persoon bent, die niet praat en die 
niet luistert, dan zullen AmmaBhagavan niet met je praten en niet naar je luisteren. 
Je moet een vriendelijke persoon zijn die goed kan communiceren met je moeder, 
met je vader, met je man, met je vrouw, met je kinderen. Alleen bij zulke mensen zal 
het gebeuren. Als je een zeer gereserveerd persoon bent, die niet luistert naar wat 
iemand vertelt, of niet met anderen spreekt, dan zal dit niet gebeuren. 
 
Het zal zich dus stap voor stap ontwikkelen. 
 
Dan moet je natuurlijk aan AmmaBahgavan, of aan de God die zich aan je heeft 
geopenbaard, vragen wat je voor ze moet doen. Wat voor soort voedsel ze willen 
eten. Of ze in je huis willen verblijven. Of je ruimte voor hen hebt. Dit zijn allemaal 
dingen die zich tussen jou en de fysieke manifestatie afspelen. Jij moet praten en zij 
zullen je volledig begeleiden bij wat er gedaan moet worden. 
 
Het is allemaal afhankelijk of ze bij je zijn, en natuurlijk kun je vragen wat je maar wilt. 
Wat voor probleem je hebt, je kunt onmiddelijk vragen: “Ik heb een financieel 
probleem”, “Ik heb een gezondheidsprobleem”, “Ik heb dit of dat probleem”, of je kunt 
zeggen “Geef mij Ontwaken”, “geef me Transformatie”. Dus wat we ook aan je 
hebben geleerd, je kunt er meteen om vragen en ze zullen je een Diksha geven. Dat 
is de hoogste Diksha. Van God zelf, het Goddelijke zelf komt fysiek naar je toe en 
geeft je Diksha. Wanneer die Diksha is gegeven dan is het allemaal voorbij. 
 
Alle menselijke Diksha’s zijn slechts een voorbereiding op dit alles. De uiteindelijke 
Diksha is: wanneer het Goddelijke zelf je een Diksha geeft. Als dat gebeurt, dan is 
het allemaal voorbij. Maar wat je moet weten is: dat het Goddelijke heel erg fysiek 
kan worden. Het zal in feite met je leven als ieder ander familielid. Zo fysiek kan het 
worden. Dat moet je begrijpen. 
 
Vraag 2. Bhagavan, hoe kunnen we liefde ontdekken in onze relaties, een liefde 
die ons een stressvrij leven geeft? Dank U wel Bhagavan. 



 
Bhagavan: Ja, liefde in een relatie is een groot hulpmiddel om het Goddelijke heel 
fysiek voor je te maken, en om dat te laten gebeuren moet je je verplaatsen in de 
plaats van je vrouw, of van je man, of van je ouders, of van wie dan ook, en probeer 
dan naar de dingen te kijken zoals de ander ernaar kijkt. Je hebt altijd een standpunt. 
Dat is niet genoeg. Je moet de plaats innemen van de ander en naar de wereld 
kijken, of naar jezelf te kijken, zoals de ander ernaar kijkt. Dit is iets dat gemakkelijk 
wordt bereikt, het is niet moeilijk. 
 
Wanneer dat gebeurt, dan verdwijn ieder oordeel. En wanneer oordelen verdwijnen, 
dan komt liefde tevoorschijn. Je ervaart de liefde niet omdat je voortdurend loopt te 
oordelen vanuit het verleden, vanuit kennis van het verleden, vanuit beelden uit het 
verleden. Met al die dingen loop je te oordelen, je echtgenoot of het nu je man of je 
vrouw is, of je ouders. Continu is de geest aan het oordelen. Waar er sprake is van 
een oordeel, is er geen sprake van liefde. Dit oordelen moet stoppen. Niemand mag 
worden beoordeeld. Dat wordt alleen bereikt wanneer je het standpunt van de ander 
kunt innemen. Als dat gebeurt, dan zal het oordelen van nature op een automatische 
wijze stoppen. Als dat gebeurt dan zul je op een heel mooi wijze worden gevuld met 
liefde. En als je eenmaal liefde in je hart hebt, dan wordt het Goddelijke al snel 
“Fysiek-fysiek-fysiek” 
 
Vraag 3. Bhagavan, hoe kunnen we onze voorouders bevrijden Bhagavan, en 
hoe kunnen we hun zegeningen ontvangen? En hoe helpt dit in ons dagelijks 
leven Bhagavan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Het is heel gemakkelijk om je voorouders te bevrijden door te bidden tot 
het Goddelijke in jezelf. Wanneer het Goddelijke fysiek wordt, en je voorouders 
meebrengt, zullen je voorouders uit de Sri Murthi komen. Je kunt je voorouders heel 
fysiek zien. En je kunt AmmaBahgavan, of de God die je aanbidt, vragen om ze te 
bevrijden. Het zal dan ter plekke gebeuren. Je kunt heel fysiek je overleden 
voorouders ontmoeten. Ze kunnen tevoorschijn komen, dat gebeurt al op veel 
plaatsen. De beste dag om dat te doen is de dag van hun overlijden. Tijdens die 
gedenkdag, kun je bidden dat ze komen. Op die dag kunt je ook gerechten 
klaarmaken waarvan je voorouders houden. Je kunt die op tafel zetten en je 
voorouders zullen die gerechten eten. Ze zullen ze eten. Het gebeurt al. Ze zullen 
dan heel erg gelukkig met je zijn, en ze zullen je ook hun zegen geven. Dan zullen ze 
terugkeren en in de Sri Murthi verdwijnen. Dat is de beste manier om je voorouders 
te bevrijden, en de beste dag daarvoor is hun sterfdag. Hoe lang hun overlijden ook   
geleden is, 42 jaar of 43 jaar of zelfs 50 jaar, op de dag van hun overlijden kun je dat 
doen. 
  
Vraag 4. Bhagavan, hoe zal ons dat helpen in ons dagelijks leven Bhagavan, al 
die zegeningen van onze voorouders? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Veel van de problemen die je hebt zijn een gevolg van het feit dat je 
voorouders niet gelukkig met je zijn. Door het aanroepen dat je doet en door hen 
aanwezig te laten zijn, en wanneer je Pada Pranam (en gebedshouding waarbij je 
op één been staat) voor hen doet, en je ze voedt met wat ze graag willen, en je een 
zegen van ze krijgt, dan zullen je problemen zich vrijwel direct oplossen. De 



problemen zijn er omdat je hun zegen niet hebt. Dat is de manier om je problemen op 
te lossen. 
 
Vraag 5. Bhagavan, kunt U ons de diepere betekenis van de uitspraak 
“Dankbaarheid is de moeder van alle goede gevoelens” uitleggen? Dank U wel 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: We worden allemaal gecontroleerd door een “Programma”. Alles wat er 
gebeurt in ons leven, met onze financiën, onze man, onze vrouw, met ziektes en 
kwalen, met succes en mislukking, het zijn allemaal manifestaties van dat 
programma. Het programma zelf is afkomstig uit vorige levens, van het moment van 
de conceptie, wat er gebeurde in de baarmoeder, van de geboorte en hoe dit 
gebeurde, en van de eerste zes uur na de geboorte, die zijn heel erg belangrijk. En 
dan de eerste zes jaar. Dat is het programma dat alles volledig bij je controleert. 
 
Er zitten positieve en negatieve aspecten in dat programma. Wanneer je dankbaar 
bent, dan worden alle positieve dingen in dit programma ingeschakeld, en de 
negatieve dingen worden uitgeschakeld. Aan de andere kant, als je geen 
dankbaarheid kent dan worden de positieve aspecten uitgeschakeld en de negatieve 
ingeschakeld. 
 
Dus één van de eenvoudigste manieren om het programma te veranderen is het 
ontwikkelen van dankbaarheid. Dat kun je doen door eenvoudig in de huid van een 
ander te kruipen of je leven te overzien. Het is gemakkelijk te verwezenlijken. Zodra 
je dankbaar bent, zul je zien dat je leven begint te veranderen. 
 
Vraag 6. Lieve Bhagwan, kunt U ons het verschil uitleggen tussen: de fysieke 
Amma Bhagavan, de Satyaloka AmmaBhagavan, en de Antaryamin 
AmmaBhagavan? 
 
Bhagavan: “Allereerst moet je begrijpen dat Amma en ikzelf niet de “Fysieke Amma 
Bhagavan” zijn. Wij zijn slechts de “Avatar AmmaBhagavan”, dat is alles. We kunnen 
jullie een Blessing (Diksha) geven, we kunnen geen dingen doen. Dit laatste wordt 
gedaan door de “Paramatma AmmaBhagavan” die een fysieke vorm voor jullie in je 
huis of in je kamers gaat aannemen. Dat is de Paramatma AmmaBhagavan die 
daadwerkelijk dingen doet. Wij zijn alleen een soort Gidsen en we geven Blessings. 
 
Dus jullie zullen de “Paramatma AmmaBhagavan” ontmoeten, die heel fysiek voor je 
wordt. (Paramatma is: dat wat de hele schepping doordringt, het is je eigen 
Goddelijke aard). Zij zullen je intensief helpen met al je zaken. Ze zullen voor je 
zorgen bij je spirituele groei, met alles. En in het geval dat ze fysiek voor je worden 
dan kun je er zeker van zijn: dat als je sterft je naar Vaikunt (het Paradijs) of naar 
Satyaloka (de verblijfplaats van de Waarheid) zult gaan. Dat is waar je naar toe 
zult gaan. Het betekent dat je een visum hebt gekregen om daar naartoe te gaan. Dit 
is heel fysiek. 
 
Met behulp van deze “Paramatma AmmaBhagwan”, kun je naar “Purushottama 
AmmaBhagwan”. (Purushottama is de Allerhoogste Heer) Dat is een andere Loka 
(rijk - sfeer) waar zij bestaan, fysiek bestaan, en veel reëler dan in deze aardse 
Loka. Maar je kunt daar niet komen zonder de hulp van de “Paramatma 



AmmaBhagwan (je eigen Goddelijke aard). Dus je moet aan ze vragen om jou daar 
naar toe te brengen. Wanneer dat gebeurt, dan kun je in feite deze Loka bezoeken. 
Je kunt daar “Purushottama AmmaBhagwan” zien, of je kunt “Purushottama Rama”, 
of “Purushottama Krishna”, of Purushottama Christus zien, afhankelijk van je geloof, 
afhankelijk van welke God je aanbidt. Dat is de God die je in die loka zult zien. 
 
Met de hulp van die Purushottama (de Allerhoogste Heer), laten we zeggen 
AmmaBhagwan, als je een stevige band met Ze hebt, je moet dus een band met Hen 
opbouwen, dan kun je met die hulp naar “Jyoti” (het  Goddelijke Licht). Jyoti is veel 
verder. Jyoti is als een miljard Zonnen die bij elkaar staan. Maar de liefde en het 
mededogen dat daar is kun je je niet voorstellen. Je kunt zelfs dáár komen. En dan, 
als je in Jyoti bent opgenomen, kun je met de hulp van Jyoti, naar het 
ongemanifesteerde Brahman (de Onpersoonlijke God) gaan, hetgeen we in de 
Mantra OM noemen.  
 
Neem als voorbeeld elektriciteit, we hebben geen idee wat het is. Maar als het zich 
manifesteert als warmte, als licht, als beweging, of als elektromagnetische golven  
dan weten we: “Oh ja, er is elektriciteit aanwezig”. Maar wanneer het onmanifest is 
hebben we geen idee wat het is. Dat OM of Brahman is onmanifest. Dat is de basis 
van waaruit alles ontstaat. In de Bijbel staat: In den beginne was het Woord, en het 
Woord was bij God. En God zei: “Laat er licht zijn”. Dat ene Woord is OM, dat is  
Brahman, dat is “Het Ene” in het Taoïsme. DAT manifesteert zich als Licht. We 
beginnen de Moolamantra met OM, en dat Licht (Jyoti) is: “Sat Chit Ananda 
Parabrahma” (Sat-Chit-Ananda betekent: Bestaan-Bewustzijn-Gelukzaligheid en 
Parabramha betekent: dat wat de totale schepping doordringt). Dat is de 
Moolamantra die zegt: “OM Sat Chit Ananda Parabrahma " ...... dat wordt 
Purushottama (de allerhoogste Heer), dat licht (Jyoti) wordt Purushottama. Daarom 
zeggen we Purushottama. Dat Purushottama wordt Paramatma (onze eigen 
Goddelijke aard). Dat de reden waarom de Mantra zegt: ”Paramatma”. En dat 
Paramatma schiep de Avatar, daarna zeggen we Bhagavati Sameta Bhagavate 
Namaha (Met God de Moeder wil ik samen zijn, voor God de Vader buig ik). Dat 
is wat je elke dag reciteert zonder te weten wat het betekent! 
 
Maar nu, wanneer God fysiek voor je wordt, dan moet je vragen: “Neem me mee 
naar Purushottama (de allerhoogste Heer). En als je daar bent moet je vragen: 
“Breng me naar Sat Chit Ananda Parambrahma” (naar Bestaan-Bewustzijn-
Gelukzaligheid, naar DAT wat de totale schepping doordringt).  En wanneer  je 
daar bent aangekomen kun je zeggen: “Breng me naar Om of wel naar Brahman”. 
Dus je kunt daar naar toe gaan. Dat is wat je uiteindelijk zult bereiken. Dus stap voor 
stap kun je daar naar toe gaan, het hangt allemaal van jou af. Als je EEN wilt zijn met 
de ongemanifesteerde God, dan kun je daar naar toe gaan, en als je daar bent 
aangekomen dan realiseer je je dat je alleen maar die God bent. In het begin zie je 
de Avatars die voor je staan, dan zie je Paramatma (DAT wat de totale schepping 
doordringt). Dan zie je Purushottama (de Allerhoogste Heer), dan zie je het Licht 
(Jyoti). Maar als je in Om, in Brahman (de Onpersoonlijke God) komt, dan ben je 
alleen DAT! Je bestaat alleen maar! Je bent alles! Er is niets anders. Je bent alleen 
die sublieme God, de Hoogste God, de God der Goden. Dan ben je alleen maar 
DAT! Dit alles hier is slechts een reis naar DAT. Plotseling ontdek je dat je alleen 
maar DAT bent. Dan zeg je: “Tat Tvam Asi” (DAT ben ik). U bent DAT, of wel: 



“Aham Brahmasmi” Ik Ben Brahman. Alle leringen uit de Upanishads (Vedische 
geschriften) worden werkelijkheid voor je. 
 
Adi Shankara kwam daar. Mensen als Ramanujacharya Madhavacharya, Namdev, 
Chaitanya, Christus, Guru Nanak, al deze mensen bereikten het niveau van 
Purushottama (de Allerhoogste Heer). De Alvaars, de Nayanmaars. zij konden 
hoger gaan als ze wilden, maar ze kozen om daar te blijven, dat is waar zij de 
voorkeur aan gaven. Sommigen gingen tot in Jyoti (het Goddelijke Licht), zoals 
Ramalinga Swami die zei: “Arul Perum Jyoti” (Het licht van de hoogste Genade) 
Tani perum Karunai (Dit is een geschenk van mededogen). Dus gingen ze daar 
naar toe, en mensen zoals Adi Shankara gingen via Jyoti (het Goddelijk Licht) over 
in Brahman. Het is dus allemaal een kwestie van ontdekken, het hangt helemaal van 
jou af waar je naartoe wilt. Maar je moet beginnen met de Paramatma (je eigen 
Goddelijke aard). die zich fysiek aan je voordoet. Dat is het begin van de reis. Zodra 
dat plaats vindt, dan gebeurt alles daarna automatisch. Het hangt af van je passie en 
van je zoeken. 
 
Vraag 7. Bhagavan, welke rol speelt seva (diensbaarheid) in ons leven met 
betrekking tot het verdiepen van onze band met AmmaBhagavan? En hoe helpt 
het ons om verder in Oneness te komen? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Seva helpt je om je “Programma” op een zeer positieve manier te 
veranderen. Als je Seva blijft doen dan verandert het programma. Alles in Oneness, 
of het nu een Havan (Homa – Yagya – vuurritueel) is, of dat het een Mahadiksha 
(Maha = groot) is, of een verdiepingsproces of wat voor cursus dan ook, we doen al 
deze dingen met de bedoeling om het programma te veranderen. Seva verandert 
ook het programma. Zodra het programma verandert, kun je heel erg dicht bij je 
Paramatma AmmaBhagavan komen. Het helpt je om het Goddelijke fysieke voor je 
tot leven te roepen. En dan is natuurlijk belangrijk: wat voor Seva je moet doen. Daar 
kan alleen Paramatma (je eigen Goddelijke aard) je bij begeleiden. Het zal je 
zeggen; “Doe dit of dat”. Het zal je helpen om je Swadharma (dat, waarvoor je in de 
wieg bent gelegd) te ontdekken. Dat is puur iets tussen jou en je Paramatma. 
 
Vraag 8. Bhagavan, kunt U ons aangeven hoe we Oneness Gemeenschappen 
moeten stichten? En hoe Oneness Centra moeten oprichten? En kunt U ook 
iets vertellen over de 2 -kamer en 3 -kamer processen?  Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Eerst moet je in staat zijn om Paramatma (je Goddelijke aard) fysiek in 
in je leven te krijgen. En dan moet je een virtuele gemeenschap oprichten waar je 
iedere dag met elkaar spreekt via mobiele telefoons over de lessen, en over de 
wonderen, en waar je praat over de diverse problemen die anderen hebben, en waar 
je voor bidt. Die dingen moeten gebeuren. Ga dan je kamers inrichten. Ofwel voor 
het 2 kamerproces of voor het 3 kamerproces. We moeten hier in de Universiteit  aan 
de fysieke AmmaBahgavan vragen wie die processen gaan begeleiden, de 
Paramatma die fysiek wordt. De dasas praten elke dag met ze. Voor de dasas is de 
Paramatma totaal fysiek. Zij zullen aan hen vragen wie er geselecteerd wordt. Alleen 
die mensen kunnen het 2 kamer of 3 kamerproces beginnen. 
 
 
 



Het 2 kamerproces is alleen voor genezing. Het 3 kamer proces is niet alleen voor 
genezing, het is ook voor het oplossen van je andere problemen en om je te helpen 
om te Ontwaken en om Getransformeerd en Godgerealiseerd te worden. Daarmee 
moet je beginnen. 
 
Dus eerst moet Paramatma fysiek voor je worden. Dat is het meest belangrijk. En 
dan moet je de virtuele gemeenschap beginnen. Dan ga je door met de kamers te 
organiseren. En dan ga je door met de fysieke Oneness Gemeenschappen. Met dit 
alles zal alleen het Goddelijke je helpen. Het zal je helpen bij de bouw die nodig is 
voor de gemeenschappen. Het is puur iets tussen jou en je Paramatma. 
 
Vraag 9. Bhagavan, hoe versnellen wij onze vooruitgang naar Transformatie en 
Godsrealisatie nadat we Ontwaakt zijn? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Oneness bewandelt twee paden. Het eerdere pad was, wat we zelfs nu 
nog doen, wat we “De lange weg”noemen, waar we eerst je hersenen transformeren 
en je dan doen Ontwaken. Dat betekent dat er een wijziging in je hersenen is 
opgetreden, waardoor je in staat bent om zonder inspanning te blijven bij “Wat is”. 
Dat moet je beoefenen. In eerste instantie moet je daar inspanning insteken in het 
blijven bij “Wat is”. 
 
Dan verdwijnt de inspanning langzaam en het wordt een automatisme om moeiteloos 
te blijven bij “WAT IS”. Je blijft dat doen tot je de 49 minutengrens passeert. Wanneer 
de 49 minutengrens passeert dan gaan er fysieke veranderingen optreden in je hart. 
Wanneer de hersenen veranderen, dan verandert het hart. Het hart en de hersenen 
zijn nu nauw met elkaar verbonden. Maar het is in ons geval heel vaak zo, dat het 
hoofd de controle heeft over al je activiteiten. Nu, zodra dit gebeurt begint het hart al 
je activiteiten te controleren. Dit noemen wij het “Christelijk Ontwaken” ofwel: je 
ontdekt onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat er gebeurt. 
 
Zodra dit is gebeurd, en de hersenen zijn veranderd en blijven meer dan 49 minuten 
bij “Wat IS” dan beweeg je je naar “Taoistisch Ontwaken” (Het Taoisme is een 
Chinese filosofie/Godsdienst). In het “Taoistisch Ontwaken” stroom je gewoon met 
het leven mee. Dat begint automatisch te gebeuren. Of het leidt je naar Islamitische 
overgave en dan we noemen we dat het “Islamitisch Ontwaken”. Dat is wat er 
gebeurt. En dan uiteindelijk beginnen er veranderingen op te treden in wat heet “Je 
Agneya chakra”, het derde oog chakra. Je beweegt je dan naar de plaats waar je 
“Boeddhistische Ontwaakt”. In “Boeddhistische Ontwaken” zijn er absoluut geen 
verlangens meer en geen standpunten. Dat is wat er gebeurt. En dan gaat Kundalini 
verder omhoog, en Sahasrara. het kruinchakra, wordt geactiveerd. Dan kom je 
terecht in “Hindu Ontwaken”. In “Hindu Ontwaken” zijn je zintuigen van elkaar 
losgekoppeld. Bijvoorbeeld als je ziet, dan kun je niet horen, als je hoort, dan kun je 
niet ruiken, wanneer je ruikt, dan heb je geen aanrakingsgevoel. Maar het lijkt alsof 
het allemaal op hetzelfde moment gebeurt, omdat de zintuigen zo snel worden 
gecoördineerd. 
 
Dat geeft de illusie dat je nog aanwezig bent. Eigenlijk ben je dat niet, maar de 
zintuigen creëren die illusie, een truc die met je gespeeld wordt door je hersenen en 
dat geeft de illusie dat je er nog bent. 
 



In “Hindu Ontwaken” wordt alles vertraagd. Daarom kun je als je hoort niet ruiken, en 
wanneer je ruikt kun je iets niet aanraken. Een fractie van een seconde is het van 
elkaar gescheiden. Zodra dat gebeurt, is het “IK” verdwenen. Je zou kunnen zeggen: 
het biologische “IK” is verdwenen. 
 
Als je kijkt naar een boom, dan sta je niet te kijken naar de boom, alleen de boom is 
er. Als je kijkt naar de maan, dan kijk je niet naar de maan, alleen de maan is er. Het 
is het vullen van je bewustzijn. Dat is alles. Je bent er niet. Als je naar de hemel kijkt, 
dan is er alleen de hemel. Waar je ook naar kijkt dat object is er alleen. Jij bent er 
niet. Dat is “Hindu Ontwaken”. Dit alles gebeurt stap voor stap, stap voor stap, stap 
voor stap. Je moet blijven oefenen om te blijven bij “WAT IS”. Zodra Paramatma 
fysiek in je leven komt dan hoef je alleen maar te zeggen: “Ik wil de Christelijke 
manier van Ontwaken”, een Diksha en het wordt voor je gedaan. Je moet zeggen: “Ik 
wil de Boeddhistische manier van Ontwaken”, een Diksha en het wordt voor je 
gedaan. “Ik wil de Islamitische manier van Ontwaken”, een Diksha en het wordt voor 
je gedaan. “Ik wil de Hindoe manier van Ontwaken”, een Diksha en het wordt voor je 
gedaan. Dan is alles voorbij. We noemen dit de “Korte weg”. Het andere is de “Lange 
weg”. 
 
Er lopen dus nu twee cursussen voor bijvoorbeeld Westerse mensen. Als we zeggen 
“Oneness Deepening” dan is dat de lange weg. Waar we nu mee beginnen wordt de 
“Speciale Oneness Deepening” genoemd. Daarin leren we de korte weg. Er is dus 
een “Lange weg” en er is een “Korte weg”. Het is aan jou om te kiezen of je de 
“Lange weg” of de “Korte weg” wilt doen. Het ligt helemaal aan jou. 
 
We spraken dus over Adi Shankara die voorbij het Licht naar Brahman of naar Om 
ging. Ongeveer 1600 jaar geleden heeft hij een vers gezongen ... (de video 
onderbrak en en kwam opnieuw terug) 
 
Sorry voor de onderbreking maar we zullen doorgaan met het lied: 
 
Het lied volgt - en in de video werd de volgende tekst geplaatst: 
 
Het lied “Nirvana Darsha Kam” werd voor het eerst gezongen door Adi Shankara, 
1600 jaar geleden. Van de tien verzen wordt gezegd dat ze de essentie van alle 
Vedische lessen bevatten. Elk vers eindigt met “Shiva Kevaloham”: Ik ben de pure 
uitdrukking van alles dat gunstig is . 
 
Bhagavan: Zijn er nu mensen die al deze staten hebben ervaren? Ja. Het merendeel 
van de dasas, voor wie het Goddelijke fysiek aanwezig is, hebben al deze staten 
ervaren. Neem bijvoorbeeld jullie dasa, Vikram dasaji, hij heeft al deze staten volledig 
ervaren. Hij spreekt vanuit zijn persoonlijke ervaring. 
 
Alle zegen voor jullie. Binnenkort zul je ook in staat zijn om al deze staten te ervaren. 
Het is al het geval bij de meest toegewijden, en het zal binnenkort ook met jullie 
gebeuren. 
 
Ik houd van jullie allemaal, ik houd zoveel van jullie. 
___________________________________________________________________ 
 



Special thanks to Oneness Dubai for organizing the session and to Jeet Sharma for 
doing the English subtitles to the video, to Antje Schilling for completing the 
transcript, and to Maria Oneness for the following notes: 
 
During the webcast, Sri Bhagavan shared many wonderful things, including how to 
help liberate our ancestors and obtain their blessings, more about the amazing 
phenomenon of our Divine becoming physical, how and when to do the special 2 and 
3 chamber process, what are the even higher levels of consciousness up to the 
"Jyoti" or "Supreme Grace Light" (Arut Perum Jyoti) of Ramalinga Swamy of Vallalar 
and beyond that level. 
 
Sri Bhagavan has mentioned Ramalingam Swamy several times before and the 
divine phenomenon in which he turned his body into light (or was absorbed in the 
light of God) in 1874. This was documented at the time by the British. 
 
Ramalingam's Temple of Wisdom and his home where the phenomenon occurred 
are located very close to Ramana Maharshi's ashram in Tirunvanamallai and can be 
visited if you are traveling to India. More can be found on the internet. 
 
 
Q1. Bhagavan, please guide us how to make Amma and Bhagavan more and more 
physical in our lives and how to take care of them, Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
A1. Sri Bhagavan: The basic conditions (for AmmaBhagavan) to become physical is - 
you should carry no hurt inside you. You should be free of all hurt. And the next thing 
is you must be filled with gratitude towards everyone who has helped you in your life 
starting with your parents. If these two conditions are fulfilled, then AmmaBhagavan 
would physically manifest in your own home.  
 
When that happens you must talk to AmmaBhagavan. The more you talk, the more 
physical they would become. Initially, what would happen is you`ll find some 
movements in the sri murthi: The eyes blinking the hands moving or Amma and 
Bhagavan talking. These kind of things you are likely to see. And then - that is the 
first step. The next step is AmmaBhagavan or your Ishta devata - whatever God you 
are worshipping - that`s what you would see.  
 
That God would step out of the srimurthi. In case you are worshipping 
AmmaBhagavan they would step out of the srimurthi. We call this the first level of 
manifestation. We also call this 'physical non-physical', that is it would look physical 
but if you try to touch, your hand would go inside AmmaBhagavan. Therefore it is 
non-physical. That is the first step.  
 
Next what happens is as you communicate more and more as you talk more and 
more then it becomes 'physical-physical'. That is it would look physical. You could 
also touch you could feel the breath you could touch the hands you could touch the 
Jubba (?) all these things you could do. But then you cannot photograph. If you'd 
click the photograph it would not come in the photograph.  
 
The third level is it becomes 'physical-physical-physical'. It looks physical you can 
touch it as physical you could also photograph. But then, AmmaBhagavan would stay 



inside your Puja room. They will not come out. The fourth stage they would come out 
of the Puja room. They would walk in your house. They would come to the dining 
table. They could watch TV with you. They could come into your kitchen - all these 
things would happen. And at the fifth level, they would come out of the house itself 
and walk with you. That is the next level.  
 
But for all this to happen, you must be very communicative. For example, if you are a 
very reserved person who does not talk who does not listen, then AmmaBhagavan 
would not talk to you would not listen to you. You must be a friendly person 
communicating well with your mother with your father with your husband with your 
wife with your children. Only for such people it would happen. If you are a very 
reserved person who does not listen to what anybody is talking or you do not talk -- 
for such people this would not happen.  
 
So step by step it would increase.  
 
Then of course you must ask AmmaBahgavan or your God who has manifested what 
should you do? What kind of food they would like to eat? Do they want to stay in your 
house? Do you have a room for them? All this thing is between you and the physical 
manifestation. You must talk. And they will guide you completely what to do.  
 
Depending on that they would be there and of course you can ask whatever you 
want. Whatever trouble you are in you can directly ask "I have a financial problem", "I 
have a health problem", I have that problem this problem or you can say "give me 
awakening", "give me transformation". So whatever we have been teaching you 
could straight away ask and they would give you a deeksha. That is the highest of 
deeksha. God himself, the Divine itself coming to you physically and giving you a 
deeksha. When that deeksha is given it's all over.  
 
All the human deeksha is only a preparation for that. Ultimate deeksha is the Divine 
itself gives you a deeksha. When that is done it's all over. But what you must know is 
the Divine can become very very physical. It will actually live with you like another 
family member. It could become that physical. That you must understand.  
 
Q2. Bhagavan, how to discover love in our relationships Bhagavan giving us 
stressfree lives Bhagavan? Thank you Bhagavan.  
 
A2. Sri Bhagavan: Yes. Love in relationship is also very very helpful to make the 
Divine very physical to you. And for that to happen, what you must do is you must 
move into the shoes of your wife or husband or parents as the case may be and try to 
look at things as the other is looking. You always have your point of view. That is not 
enough. You must move into the other person's shoes and look at the world or look 
at yourself as they are looking. This is easily achieved -- this is not difficult.  
 
When that happens judgement ceases. And judgement comes down, love goes up. 
You do not have love because you are constantly judging from the past the past 
knowledge the past images. With all that you are judging your spouse be it your 
husband or your wife or your parents. Continously the mind is judging. Where there is 
judgement there is no love. This judgement must stop. Nobody should be judged. 
And it is achieved only if you would take the other person's point of view. If that could 



happen, the judgement naturally and automatically stops. When that happens you 
are very beautifully filled with love. And once you have love in your heart the Divine 
quickly becomes 'physical-physical-physical'.  
 
Q3. Bhagavan, how to liberate our ancestors Bhagavan and how to receive their 
blessings Bhagavan? And how does it help in our daily lives Bhagavan? Thank you 
Bhagavan. 
 
A3. Sri Bhagavan: It is very easy to liberate your ancestors by praying to your Divine 
when the Divine becomes physical to bring your ancestors. Out of the sri murthi your 
ancestors would come out. You can actually see your ancestors physically. And you 
could request AmmaBahgavan or the God that you are worshipping to liberate them. 
It would happen then and there. You can actually physically meet your dead 
ancestors. They can come out - it is happening in many places. And the best day to 
do it is their death anniversary. During the anniversaries, you could pray and they 
could come out. On that day, you could also make dishes which your ancestor likes. 
You could place them there and your ancestor will eat those dishes. They will eat it. 
It's happening. And then they would be very very happy with you and they would also 
give you a blessing. And then they would go back to the sri murthi and vanish. That is 
the best way to liberate your ancestors and the best day is their death anniversary 
whatever year it is 42nd year or 43rd or even 50th year of the anniversary you could 
do it.  
  
Q4. Bhagavan, how does it help in our daily lives Bhagavan the blessings of our 
ancestors Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
A4. Sri Bhagavan: Many of the problems are because of your ancestors not being 
happy with you. Now this kind of thing where you invoke them get them there and 
you do a Pada Pranam to them the dead ancestors and you feed them what they like 
and getting a blessing from them would almost instantly solve your problems. The 
problems are there because you do not have their blessings. That's one way of 
solving your problems.  
 
Q5. Bhagavan, please explain the deeper meaning of the statement Bhagavan 
"gratitude is the mother of all good feelings" Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
A5. Sri Bhagavan: We are all controlled by a 'program'. All that is happening in our 
lives our finances our husband, wife, sickness, ailments, success, failure - these are 
the manifestations of the program. The program itself comes from past lives the 
moment of conception whatever happened in the womb the delivery - how it 
happened - and the first six hours are very very crucial. And then the first six years. 
That is the program which completely controls everything about you. 
 
Now there are positive aspects and negative aspects in the program. When you have 
gratitude what happens is all the positive things in this program they get switched on. 
And the negative things get switched off. On the other hand, if you do not have 
gratitude even the positive ones get switched off and the negative ones get switched 
on.  
 



So one of the simplest ways of changing the program is to build up gratitude. That 
can happen by easily going to the other person's shoes or reviewing your  life. It's 
easily achieved. Once you have gratitude, you will see your life is beginning to 
change.  
 
Q6. Sri Bhagvan, please explain the difference between physical AmmaBhagavan 
and the Satyalok AmmaBhagavan and Antaryamin AmmaBhagavan, Bhagavan? 
 
A6. Sri Bhagavan: So for this you must understand Amma and myself, we are not 
'physical' AmmaBhagavan. We are only 'Avatar AmmaBhagavan'. That's all. We can 
give you a blessing. We cannot do things; this is done by 'Paramatma 
AmmaBhagavan' who are the ones who are becoming physical to you, in your homes 
or in the chambers. That is the Paramatma AmmaBhagavan who actually do things. 
Now, we are only some kind of guides and we are blessing. 
 
So you should now get to the Paramatma AmmaBhagavan, who become physical to 
you. They would be helping you in all your affairs, totally and completely. They would 
take care of your spiritual growth, everything. And in case they become physical to 
you, you can be sure that when you die you would be going to Vaikunt or Satyaloka 
above. That's where you will be going. It means you have got your visa to go there, 
it`s ...10:39 [inaudible)  it`s very physical. 
 
Now, with the help of this Paramatma AmmaBhagavan, you can go to the 
'Purushottama AmmaBhagavan'. That is another loka (realm) where they exist, they 
physically exist. It`s much more real than this loka. But you cannot get there without 
the help of the Paramatma AmmaBhagavan. So you should request them, ask them 
to take you there. When that happens, you could actually visit that loka. And you 
could see Purushottama AmmaBhagavan there, or you could see Purushottama 
Rama, or Purushottama Krishna, Purushottama Christ, whatever is your faith, or 
whatever God you are worshipping, that is the God you would be seeing in that loka. 
 
Now, with the help of that Purushottama, let us say AmmaBhagavan, if you get close 
to them, build up a bond with them, then with that help, you could go to the 'Jyoti' 
(Divine Light). The Jyoti is much beyond. The Jyoti is like a billion suns put together. 
But that love or compassion, you cannot imagine. So you can get there. And then, 
when you get to the Jyoti, with the help of the Jyoti, you could go to the unmanifest 
Bramhan or what in the mantra we call 'Om'. 
 
Now for example, electricity we have no idea about it all. But when it manifests as 
heat, light, motion, or electromagnetic waves, then we know: oh yes, there is 
electricity. But when it is unmanifest, we have no idea about it. That Om or Bramhan 
is the unmanifest. That is the ground from which everything starts. For example in the 
bible it is said, "In the beginning was the word, and the word was with God." And God 
said, "Let there be light".  
 
That word only is Om, that only is Bramhan, that is 'The One' of Taoism. That 
manifests as light. So we start the moolamantra with Om, and that light is 'Sat Chit 
Ananda Parabrahma'. That is the moolamantra, it says, "Om, Sat Chit Ananda 
Parabrahma" - that becomes the Purushottama, that light becomes the 
Purushottama. And therefore we say Purushottama. That Purushottama becomes the 



Paramatma. That`s  why the Mantra says, Paramatma. And that Paramatma has 
created the avatar, so we say, Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. That's what 
you are reciting every day without knowing what it means. 
 
But now, when the Lord becomes physical to you, you should ask, "Please take me 
to the Purushottama". And when you get there you must ask, "Take me to Sat Chit 
Ananda Parabrahma". And then when you go there you can say, "Take me to Om or 
Bramhan". So you could go there. And that's where you will finally reach. So step by 
step you can go, it all depends upon you. If you want to be one with the unmanifest 
God, you could go there and when you go there you would realize that you only are 
that God.  
 
In the beginning you see, the avatars you see, then you see the Paramatma, then 
you see the Purushottama, then you see the light. But when you go into Om, the 
Bramhan, you only are that. You alone exist. You are everything. There is nothing 
else. You are only that sublime God, the highest God, the God of Gods. That, you 
only are that. All this is only a journey towards that. Suddenly you discover you only 
are that. Then you say, "Tat Tvam Asi" - Thou Art That. Or "AhamBrahmasmin" - I 
Am That Bramhan. So all these teachings from the Upanishads, they become reality 
to you. So AdiShankara got there. People like Ramanujacharya, Madhavacharya, 
Namdev, Chaitanya, so all these people - Christ, Guru Nanak, all of them went up to 
the level of Purushottama. The Alvaars, the Nayanmaars. They could have gone 
above if they wanted to, but they wanted to stay there.  
 
That's what they've preferred. Some went into the Jyoti, like Ramalingaswamy who 
said, "Arul PerumJyoti, TaniperumKarunai". So they went there, and people like 
AdiShankara went beyond Jyoti into Bramhan. So it is a matter of discovery, it all 
depends upon you, where you want to go. But you must start with the Paramatma 
who becomes physical to you. That is the beginning of the journey. Once it happens 
everything is automatic thereafter. It all depends on your passion and your seeking.  
 
Q7. Bhagavan, what role does seva play in our lives to deepen our connection with 
AmmaBhagavan, Bhagavan?And how does it help us to move further into oneness, 
Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
A7. Sri Bhagavan: Seva helps you in changing your 'program' in a very positive way. 
As you keep doing seva, the program changes. Everything in oneness whether it is 
the Havan or whether it is a Mahadeeksha or a Level 1-course or whatever course 
we are conducting everything aims at changing the program. The seva also changes 
the program. Once the program changes, you can get very very close to the 
Paramatma AmmaBhagavan. It helps you to make the Divine physical for you in life. 
So and then of course whatever seva you must do, the Paramatma only will guide 
you straight away. It would say do this do that. It will help you to discover your 
Swadharma. It's purely between you and the Paramatma.  
 
Q8. Bhagavan, please guide us how to start oneness communities, Bhagavan? And 
how to establish oneness centers, Bhagavan? And also the 2 chamber and 3 
chamber processes, Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 



A8. Sri Bhagavan: First you must be able to get the Paramatma physically in your life. 
And then you must create a virtual community where you keep talking on the cell 
phones every day about the teachings about the miracles and you keep discussing 
about various problems you pray for others. This kind of thing must happen. And then 
you move on to creating the chambers. Either the 2 chamber process or the 3 
chamber process for which we must in the university here we will ask the physical 
AmmaBahgavan - not we - the Paramatma who becomes physical. The dasas talk to 
them every day. For the dasas, the Paramatma is totally physical. They will ask them 
and they must select you. Only such people can start this 2 chamber or 3 chamber 
process.  
 
2 chamber process is only for healing. 3 chamber process is not just healing it's also 
for solving your other problems and to help you to become awakened transformed 
God realized all those things. That you must start.  
 
So first Paramatma must become physical to you. That's most important. And then 
you start the virtual community. And then you move on to the chambers. And then 
you move on to physical oneness communities. For all that the Divine only would 
help you. It will help you in constructing putting up the communities. It's purely 
between you and the Paramatma.  
 
Q9. Bhagavan, how to progress towards transformation and God realization after 
awakening Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
A9. Sri Bhagavan: Oneness moves on two paths. The earlier path was which we 
even now do is what we call 'the long way' where we first transform your brain and 
we awaken you. Which means a change has happened in your brain whereby you 
would be able to stay with the 'what is' without effort. That you must practice. Initially 
you must put effort and stay with the 'what is'. 
 
Then slowly the effort ceases and it becomes automatic - staying with the 'what is' 
effortlessly happens. And you keep on doing that until it crosses 49 minutes. When it 
crosses 49 minutes changes, physical changes start happening in your heart. When 
the brain changes the heart changes. Now the heart and the brain are closely linked. 
But very often in our case, the head is controlling all your activities. Now once this 
happens the heart begins to control all your activities. We call this 'Christian 
awakening' or you discover unconditional love. That happens. 
 
Once this has happened and the brain has changed and they continue for more than 
49 minutes you move into 'Taoist awakening'. In 'Taoist awakening' you would simply 
flow with life. That begins to happen automatically. Or it also leads to Islamic 
surrender or we call it 'Islamic awakening'. That's what happens. And then finally, 
changes begin to happen in what's called your Agneya chakra (third eye chakra). It 
moves there where you discover 'Buddhist awakening' In 'Buddhist awakening' there 
is absolutely no craving and there are no views. That happens. And then the 
kundalini goes up further and the Sahasrara (crown chakra) gets activated. And then 
you come upon 'Hindu awakening'. In 'Hindu awakening' what happens is your 
senses get disjointed. For example when you see, you cannot hear, when you hear, 
you cannot smell, when you smell you cannot touch. But it looks as though it's all 



happening at the same time because these senses are being coordinated so very 
fast.  
 
That gives the illusion of your being there. Actually you are not there but the senses 
are creating that illusion - a trick being played on you by your brain as though you are 
there.  
 
In 'Hindu awakening' this is slowed down. That is when you hear you cannot smell 
when you smell you cannot touch. In a fraction of a second it is separated. Once that 
happens, the self is gone. What you call the biological self is gone.  
 
If you look at a tree you are not there looking at the tree - only the tree is there. If  you 
look at the moon you are not looking at the moon - only the moon is there. It is filling 
your consciousness. That is all. You are not there. When you look at the sky only the 
sky is there. Whatever you look at that only is there. You are not there. That is 'Hindu 
awakening'. Now all this happens step by step step by step step by step. You have to 
be going on practicing staying with the 'what is'. Once you get the Paramatma in your 
life physically then you will only have to say "I want Christian awakening"; one 
deeksha - it is done. You must say "I want Buddhist awakening"; one deeksha - it is 
done. "I want Islamic awakening"; one deeksha - it is done. "I want Hindu 
awakening"; one deeksha - it is done. It's all over. We call this the 'short way'. That is 
the 'long way'.  
 
So nowadays we run two courses for example for the Western people when we say 
"Oneness Deepening" that deals with the long way. Now for example what is starting 
now is called the "Special Oneness Deepening". There we teach them the short way. 
So there is a 'long way' - there is a 'short way'. So it's up to you to choose whether 
you want the 'long way' or the 'short way'. It is purely yours.  
 
So we spoke about Adishankara moving beyond the light into Bramhan or into Om. 
So about 1600 years ago he has chanted a word...[video disconnected and 
reconnected]  
 
Sorry for the break we will continue with the chants:  
 
(chant is following - note posted in the video:  
 
Chant of "Nirvana DarshaKam" first revealed by Adishankara 1600 years ago, 10 
verses that are said to contain the essence or all Vedatic techings. Each verse ends 
with "Shiva Kevaloham" - 'I am the form of pure auspiciousness'. 
 
Sri Bhagavan: Now are there people who have experienced all these states? Yes. 
Most of the dasas for whom the Divine is physical have experienced all these states. 
For example your dasa, Vikram dasaji, has fully experienced all these states. He 
talks from his personal experience.  
 
All the blessings to you. Soon you should also be able to experience all these states. 
It is starting to happen to the devotees and it will happen to you also - very soon.  
 
Love you all love you so much love you. 



Bhagavan Darshan met London, Parijs en Toronto: 22 februari 2014 Deel 2. 
 
Deel 1 is al eerder vertaald en doorgestuurd. 
 
Video Link: http://www.livestream.com/oneness_guides/video?clipId=pla_85f1c265-
29e4-4697-a5d1-802a8ba34668&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb 
 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, Wanneer we met een probleem worden 
geconfronteerd, wat moet onze aanpak dan zijn? Moeten we het beschouwen 
als sankalpa (een idee of gedachte) van de Heer en onszelf daarmee troosten, 
of moeten we het zien als karma uit vorige levens. Wat is de juiste stap om met 
het probleem om te gaan? 
 
Bhagavan: Het leven is een leerproces. Je bent hierheen gekomen om bepaalde 
lessen te leren. Ieder probleem heeft de bedoeling om je een les leren. Wat je moet 
begrijpen is: “Ja, dit is mijn probleem, wat moet ik ervan leren”? Dat is het moment 
waarop de lessen (van Oneness) bij je binnen komen. De lessen zullen je helpen om 
de levensles te leren. Op de eerste plaats moet je uitvinden wat de les is die je moet 
leren, en dan moet je die les ook verwerken. Zodra de les geleerd is, zal het 
probleem worden opgelost of het zal verdwijnen. 
 
Vraag 5: Bhagavan, Wat is het belang van Swarna Yuga Devalayam (de tempels 
van het Gouden Tijdperk: dit zijn de plaatsen waar de Driekamer Processen 
worden gehouden) en hoe zullen de tempels aan de mensen ten goede komen 
en de plaats zelf beïnvloeden? Veel mensen krijgen ervaringen van Bhagavath 
Saakshaatkaara (de fysieke manifestatie van het Goddelijke), maar sommige 
mensen zijn niet in staat om Sri AmmaBhgavan fysiek te ervaren. Wat voor 
sadhana (spirituele oefening) moeten deze mensen doen om deze ervaring te 
krijgen? 
 
Bhagavan: De Swarna Devalayams (de tempels van het Gouden Tijdperk/de drie 
kamers) veranderen de spelregels. De mensheid heeft verschillende veranderingen 
van de spelregels ondergaan, die het menselijk leven hebben veranderd. In vroege 
tijden, toen de mensen het maken van vuur uitvonden, heeft dat het leven veranderd. 
Daarna leerde de mens spreken. Dat veranderde zijn leven. Toen, 12.000 jaar 
geleden, heeft iemand de landbouw uitgevonden. Toen begon de mens zich te 
vestigen in dorpen en begonnen aaneengesloten families te ontstaan. De mens 
begon granen eten. Daarvoor at hij geen granen. Hij at alleen gejaagd dieren, noten, 
bessen en paddenstoelen. Maar toen de landbouw was ontdekt begon granen te 
eten. En granen brachten zo hun eigen complicaties mee. De hersenen van de mens 
begonnen bijvoorbeeld te krimpen omdat granen zeer schadelijk zijn voor het 
lichaam. Daardoor begon zijn gezondheid af te nemen. Eerder leefde de mens een 
langere tijd. Dat was een verandering van de spelregels. 
 
Daarna is er natuurlijk heel veel gebeurd. Iemand vond het geld uit. Zodra het geld 
was uitgevonden werd de mens heel erg hebzuchtig en daardoor ontwikkelde hij 
allerlei ondeugden. Hij degenereerde compleet. Daarna kwam natuurlijk het 
industriële tijdperk. Dat brak de aaneengesloten families, en leidde tot opengebroken 
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families. Toen kwam het informatietijdperk waarin je nu leeft, en zien we dat dit de 
opengebroken families verder uit elkaar doet vallen. 
 
De komende tien, twintig jaar, zal er een enorme technologische vooruitgang plaats 
vinden. Een ongelooflijke technologische vooruitgang, en dat gaat ons leven totaal 
veranderen. Al die dingen zijn veranderaars van de spelregels. Zo zijn ook de 
Swarna Yuga Devalayam (de tempels van de Gouden Eeuw ofwel de drie kamers) 
veranderaars van de spelregels. Wat is er aan de hand? We hebben de drie kamers. 
In de eerste kamer wordt je voorbereid, en in de tweede of in de derde kamer wordt 
de God die jij aanbidt heel fysiek voor jou. Heel vaak heb je je afgevraagd: is er een 
God, of bestaat Hij niet. Als er een God bestaat, waarom laat Hij zich dan niet aan mij 
zien, en waarom luistert Hij niet naar mij, en waarom lost Hij mijn problemen niet op? 
 
Dat is precies wat er nu gaat gebeuren. Als je Shiva hebt aanbeden, dan gaat Hij aan 
je verschijnen. Als je Heer Boeddha gaat aanbidden, dan zal Hij bij je komen. Of 
Rama, of Krishna, of Christus. Als je een moslim bent, en Allah aanbidt, dan zal alles 
leeg worden, en je zult een sterke Aanwezigheid voelen. Als je een Jood bent, zul je 
met een groot licht geconfronteerd worden. Dus het hangt af van jouw geloof en wat 
voor God je aanbidt. 
 
Maar jouw God wordt fysiek voor jou, en je kunt met je God praten. Jouw God zal je 
uitleggen waarom dit probleem er is, en waarom je lijdt en hij zal zeggen: “Doe dit, en 
ik zal je helpen. Ik zal je meteen helpen”. Dat is wat er gebeurt in Swarna Yuga 
Devalayams. (de tempels van het Gouden tijdperk ofwel de drie kamers) We hebben 
nu ongeveer 700 van deze Devalayams (tempels/3-kamers) in India. Ongelooflijke 
wonderen vinden er plaats. Je kunt het gewoon niet geloven. Maar er zijn bepaalde 
mensen, het zijn er niet veel, bij wie God niet fysiek verschijnt. Dat komt voornamelijk 
omdat ze niet kinderlijk zijn. Als je kinderlijk bent, zal de Heer onmiddellijk fysiek naar 
je toekomen. Dus wat moeten die mensen doen? Ze moeten leren om te spelen met 
hun kindertjes, of met hun kleinkinderen. Als ze dat doen, zullen ze kinderlijk worden. 
Ze kunnen ook hun kinderen naar de Swarna Yuga Devalayams (de Tempels van 
het Gouden Tijdperk) meenemen. Onmiddellijk zal God fysiek voor hen worden. Als 
je dat ziet, dan zul je geschokt zijn, en je zult vertrouwen krijgen, en God zal ook voor 
jou fysiek worden. 
 
Je geest is je vijand, maar de meeste mensen zijn tegenwoordig in staat om die 
barrière te passeren. Maar mensen die van binnen geen souplesse kennen, die zeer 
rigide zijn, deze mensen vinden het moeilijk. Als ze los komen, door simpelweg met 
kinderen te spelen, dan wordt het heel, heel gemakkelijk. En als je eenmaal een 
band hebt opgebouwd, dan kun je daarna altijd praten met je God, of Hij zal op ieder 
moment fysiek voor je worden. En die God zal in je huis wonen. Je kunt Hem een 
kamer geven. Hij zal daar fysiek leven. Hij zal met je eten. Hij zal met je dineren. Je 
hebt een Levend Wezen in je huis. Alle mensen zullen dat hebben. 
 
Dat is allemaal mogelijk. Het is een grote doorbraak voor de mens. Het is een 
verandering van de spelregels. Als dat op een bepaalde plaats gaat gebeuren dan 
kan dit alle gezondheidsproblemen, alle financiële problemen, en alle 
relatieproblemen oplossen. Wat het probleem ook is, neem die persoon met het 
probleem mee naar de Swarna Yuga Devalayams (Gouden Eeuw Tempels ofwel de 
drie kamers) en je zult zien met welke snelheid de problemen worden opgelost. En 



de hele omgeving zal gaan veranderen. We zien in India hele dorpen volledig 
transformeren. De mensen die er leven zijn niet meer dezelfde mensen. Hele dorpen 
zijn alcoholvrij geworden, en de mensen hebben veel andere dingen opgegeven. Ze 
zijn zo vriendelijk geworden, en zeggen dat ze in de hemel leven. Het gebeurt 
allemaal, en ik denk dat het binnenkort ook in jullie woonplaatsen gaat gebeuren. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, Er wordt gezegd dat het lot niet veranderd kan 
worden, en dat ons leven afhangt van de posities van de planeten. Hoe helpt 
vooral de Navagraha Homa (het vuurritueel voor de negen planeten) bij een 
persoon die zijn leven wil veranderen? 
 
Bhagavan: Alles kan worden veranderd. Het universum is een proces. Het verandert 
elk moment. Je lichaam is een proces dat ieder moment verandert. Je geest, je 
gedachten, je bewustzijn, alles verandert elk moment. Er is alleen maar verandering. 
Verandering is de essentie van het leven. En in verandering zit een kans. Als die er 
niet is, is er geen vrijheid. Als er geen vrijheid is, is er geen leven. Wie of wat geeft je 
leven? Het is de vrijheid die je leven geeft. Als er geen vrijheid is, dan ben je niets 
anders dan een robot, je bent niets anders dan een computer, en er zal geen leven 
zijn. Als je vrijheid kent, dan is er leven. En omdat je “Vrijheid” hebt, bestaat God. 
Anders is er helemaal geen God. Hoe kan God tussenbeide komen als alles in vaste 
patronen zit? Zo zit het niet in elkaar. 
 
Je kunt alles veranderen wat je wilt. Natuurlijk bestaat je lot, maar het kan veranderd 
worden. Dat op de eerste plaats. Planeten hebben invloed op het menselijk leven, 
omdat ze op je zenuwstelsel inwerken. Ze oefenen invloed uit op je hersenen en ze 
kunnen de loop van je leven veranderen. Maar hoe dan ook, Havans (Havan 
betekent Homa, vuurritueel) kunnen negatieve effecten van een bepaalde planeet 
neutraliseren, dat is hoe het werkt. 
 
Vraag 7: Lieve Bhagavan, 2012 was het jaar van Mukthi (Ontwaken), 2013 was 
het jaar van Bhagavath Sakshaatkaara (de fysieke manifestatie van het 
Goddelijke) Wat is de betekenis van het jaar 2014? 
 
Bhagavan: In 2014 zal Oneness gericht zijn op het creëren van welvaart voor onze 
mensen. Oneness zal dus gericht zijn op overvloed. Om je te helpen bij het oplossen 
van je financiële problemen, om je verlangens te vervullen, en om je meer welvarend 
te maken, zal de hele focus op welvaart gericht zijn. Zodra de Swarna Yuga 
Devalayams (de tempels van het Gouden Tijdperk/de drie kamers) van start gaan, 
zul je naar de, wat we noemen, “De Swarna Yuga Devalayams” (de tempels van het 
Gouden Tijdperk/de drie kamers) moeten toe gaan, waar sprake is van Kubera 
Bhagavathi Bhagavan (Kubera is de God van overvloed). Je moet gaan naar een 
Gouden Tijdperk tempel ofwel de drie kamers, die speciaal is gericht op welvaart en 
overvloed. Daar moet je naar toe gaan. 
 
Er zullen verschillende Swarna Devalayams (tempels van het Gouden Tijdperk) zijn 
voor verschillende dingen. Voor Karma, (negatieve patronen in je leven), Dosham 
(zonden), Kalyana (Huwelijk), Bhagavathi Bhagavan, zo zal het worden ingericht. 
Dus je zal moeten gaan naar Kubera (de God van overvloed) Bhagavathi Bhagavan 
en daar moet je de zegen krijgen om overvloed te verwerven. Maar voordat je daar 
naartoe gaat, moet je eerst naar Karma Vimochana (Bevrijder van Karma) Bhagavati 



Bhagavan. Wanneer je karma is opgelost, dan moet je naar de “Programmering 
Bhagavathi Bhagavan” gaan die je programma zal veranderen. En als er een 
Dosham (zonde) in je zit, dan moet je naar Dosham Vimochana (Bevrijder van 
zonden) Bhagavathi Bhagavan gaan. Er zijn verschillende Swarna Yuga 
Devalayams. (Tempels van het Gouden Tijdperk). Je moet er naar toe gaan om je te 
zuiveren. 
 
En dan als laatste: je kunt soms problemen hebben met je voorouders. Als je 
voorouders niet tevreden met je zijn, kun je financiële problemen hebben. Dus je 
moet naar een “Tempel van de voorouders” gaan, dat is een Swarna Yuga 
Devalayams (tempel van het Gouden Tijdperk/drie kamers) waar je voorouders heel 
fysiek uit de Sri Murthi zullen komen. Je overleden voorouders zullen uit de Sri Murthi 
komen en met je praten. Je moet met ze praten om het probleem op te lossen. Zodra 
dat is opgelost, ben je klaar om een financiële zegen te ontvangen. Dan ga je naar 
Kubera (de God van overvloed) Bhagavathi Bhagavan Devalayam en dan moet je 
om overvloed vragen. En zodra die je zegenen, dan zullen je financiële problemen 
verdwijnen. 
 
Maar je moet stap voor stap gaan, omdat je misschien in je karma vastzit. Je kunt 
vastzitten in je programma, je kunt vastzitten in je Dosham (zonden) of een 
voorouder is erg ongelukkig met je. Misschien is je vader of je moeder erg ongelukkig 
met je. Misschien is je grootvader ongelukkig met je. Of misschien is je 
schoonmoeder of schoonvader ongelukkig met je. Nu zullen ze naar je toe komen. Zij 
zullen naar je toekomen, en je zult van aangezicht tot aangezicht met ze staan. 
 
Je denkt dat ze dood en verdwenen zijn. Je denkt: “Ze zijn verdwenen, dus waarom 
zou ik aan ze denken, waarom zou ik me zorgen over hen maken. Ik kan leven zoals 
ik dat wil”. Zij hebben je dit lichaam gegeven. Je vader, je grootvader, je 
overgrootvader, zij zijn verantwoordelijk voor wat je nu hebt. En toch denk je niet 
eens aan hen. Je denkt alleen aan jouw wensen en aan jouw genoegens. Je geeft 
niets om hen, en dat doet hen veel pijn. 
 
Kijk hoe hard ze hebben gewerkt toen ze nog op aarde waren, en hoeveel ze voor je 
gedaan hebben, waardoor je nu in staat bent om goed te overleven. En toch denk je 
niet eens aan hen. Je doet niet eens een Arathi voor hen. Je hangt geen krans om 
hun portrait. Je doen geen van deze dingen, en ze zijn boos. Dat komt vooral omdat 
je denkt: oké, ze zijn gecremeerd, ze zijn tot as vergaan, zijn ze gestorven. Waar zijn 
ze? Of is dit slechts een verhaal uit een sprookjesboek. Maar nu is het afgelopen, ik 
geloof niet meer aan verhaaltjes. 
 
Je zult van aangezicht tot aangezicht met hen komen te staan. Als je je 
schoonmoeder pijn hebt gedaan, dan zal je schoonmoeder voor je komen staan. Je 
moet je verontschuldigen, je moet aan haar voeten vallen en sorry zeggen. Dan 
alleen kan je probleem worden opgelost. Dat geldt ook voor je 
gezondheidsproblemen. Ze kunnen niet worden opgelost, tenzij je voorouders met je 
in het reine komen. Dan wordt het spel veranderd. Er is voor jou geen ontsnappen 
aan. Je moet van aangezicht tot aangezicht komen te staan met al deze realiteiten 
en waarheden, en jij moet veranderen. En je zult veranderen wanneer je je overleden 
voorouders tot leven ziet komen. Dan zul je veranderen. En wanneer je eenmaal 
veranderd bent, dan heb je je lesje geleerd en zullen je problemen worden opgelost. 
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Part 2. 
Bhag blessing  
Video LInk: http://www.livestream.com/oneness_guides/video?clipId=pla_85f1c265-29e4-
4697-a5d1-802a8ba34668&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb 
 
Q4. When we are confronted with a problem, what should be our approach towards it? Should 
we consider it as Lord's sankalpa and console ourselves or look at it as past life karma. What 
could be the appropriate step to deal with the problem? 
A4. Life is a process of learning. You have come down here to learn some lessons. Every 
problem is designed to teach you a lesson. What you must understand is "Yes, this is my 
problem. What am I expected to learn?" That is where the teachings come in. The teachings 
would help you to learn that lesson. To first of all find out what is the lesson you are expected 
to learn and then finally to learn that lesson. Once the lesson is learned, the problem would  
either be solved or it would be dissolved. 
 
Q5. What is the importance of Swarna Yuga Devalayam(golden age temple) how will it 
benefit the  people and affect the place itself? Many people are getting Bhagavath 
Saakshaatkaara (Physical Manifestation of Divine) Experience, but some people are not able 
to experience  Sri AmmaBhgavan physically. What sadhana should such people do to get this 
experience? 
 
A5. The Swarna Devalayams (Golden Age Chambers/Temples) are a game changer. 
Humanity has had several game changers that has transformed human life. In the early times, 
when men invented fire, his life changed. Then he learned how to speak. That changed his 
life. Then 12,000 years ago, somebody invented agriculture. Then man began to settle down 
and villages began to emerge and joined families began to emerge. He began to eat cereals. 
Before that he was not eating cereals. He was only eating hunted animals, nuts and berries and 
mushrooms. But once agriculture had started, he began to eat cereals. And cereals led to their 
own complications. Man's brain for example began to shrink because cereals are quite 
harmful to the body. And then his health began to decline. Earlier he used to live for long 
periods of time. That was a game changer. 
 
And then of course many things happened. Somebody invented money. Once money was 
invented, man became very, very greedy and with that he acquired all the vices. He 
completely degenerated. Then of course came the industrial age which broke up the joint 
families and led to nuclear families. And then of course came the information age in which 
you now live and which we see is breaking the nuclear families. 
 
And the next ten, twenty years, there is going to be tremendous technological progress. 
Unbelievable technological progress. And it's going to change our lives completely. So all 
these are game changers. Similarly Swarna Yuga Devalayam (Golden Age Temples) is a 
game changer. So what happens there? We have the three chambers. The first chambers you 
are prepared and the second or the third chamber the God that you worship becomes physical 
to you. Very often you have wondered is there God or not, if there is God, why not he come 
before me, why not he listen to me, why not he solve my problem? 



 
That is exactly what is happening now. If you have worshipped Shiva he is going to come 
before you. If you are going to worship Lord Buddha, he is going to come before you. Or 
Rama, or Krishna, or Christ. Or if you are a Muslim and are worshipping Allah, the whole 
thing will become vacant and you'll feel a strong presence. And if you happen to be a Jew, 
you would come across a great light. So it depends upon your faith and what God you are 
worshipping. 
 
But your God becomes physical to you. And you can talk to your God. Your God will explain 
to you why this problem, why are you suffering and he will say "do this. I will help you out. 
I'll straight away help you." That is what is happening in Swarna Yuga Devalayams. (Golden 
Age Temples ) We have now about 700 of these devalayams (Temples)  in India. 
Unbelievable miracles are taking place. You just cannot believe them. But there are some 
people for whom, not many, but some people for whom God does not become physical. Now 
it essentially is because they are not childlike. If you are childlike, their Lord will immediately 
become physical to you. So what should they do They should learn to play with their small 
children or with their grandchildren. If they do that, they will become childlike. They could 
also take their children into the Swarna Yuga Devalayams (Golden Age Temples). Instantly, 
God will become physical to them. Seeing that, you could be shattered and you will get the 
confidence and for you too, God could become physical.  
 
Your mind is your enemy. But most people nowadays are able to cross that barrier, but those 
who are very tight inside, very rigid. These people are finding it difficult. If they loosen up by 
just playing with children, it becomes very, very easy. And once you build up a bond, 
thereafter anytime you could talk to your God or anytime become physical. And that God 
could live in your house. You could give a room. He will live there physically. He could eat 
with you. He could dine with you. Just like having a being in your house. All people are 
having that. 
 
So all that is possible. So it's a big breakthrough for man. It's a game changer. And if it's 
going to happen in one place it can handle all the health problems, financial problems, 
relationship problems. Whatever problems is there straightaway take the person to the Swarna 
Yuga Devalayams (golden Age Temples) and then you will see at what speed the problems 
are getting solved. And the whole area will begin to change. They are seeing it in India. 
Villages are completely getting transformed. They are no more the same people. Entire 
Villages have given up drinking. They've given up other things They have become so 
friendly. And they say they are living in heaven. It is happening and I think it should soon 
start in your places too. 
 
Q6. It is said that destiny cannot be changed, that our life depends upon planetary positions. 
How does especially Navagraha Homa (Nine Planets Fire Ritual) help a person to change his 
life? 
 
A6: Anything could be changed. The universe is a process. It is changing every moment. 
Your body is a process that is changing every moment. You mind, your thoughts, your 
consciousness -- everything is changing every moment . There is nothing but change. Change 
is the essence of life. And in change there is chance. If that is not there, there is no freedom. If 
there is no freedom, there is no life at all. What gives you life? It is freedom which gives you 
life. If there is no freedom, you're nothing but a robot, you're nothing but a computer, and 
there will be no life. Because you have freedom, there is life. And because you have freedom, 



there is God. Otherwise there is no God at all. How can God interfere if everything were 
fixed?  It's not so at all. 
 
You could change anything you want. Destiny of course, is there but it could be changed. 
That's the first thing. Planets do affect human life because they act on your nervous system, 
they act on your brain and they can change the course of your life. But however the Havans ( 
Havans also mean Homa : Fire Rituals) can negate any negative effects of any particular 
planet, that's how it works. 
 
Q7. 2012 is the year of Mukthi, 2013 is the year of Bhagavath Sakshaatkaara (Physical 
Manifestation of Divine) What is the significance of the year of 2014? 
 
A7. In 2014, Oneness will be focused on creating wealth for our people. So it will be focused 
on wealth. To help you solve your financial problems and to have your desires fulfilled, to 
make you more prosperous, the entire focus would be on wealth...and once the Swarna Yuga 
Devalayams (Golden Age Temples/Chamber) start, you will have to go to  what we call  
Swarna Yuga Devalayam (Golden Age Temples/Chambers )where there is Kubera 
Bhagavathi Bhagavan ( Kubera: Wealth God) where there is any Golden Age chamber/temple 
which is categorized in wealth and abundance. That is where you have to go.  
 
There will be different Swarna Devalayams (Golden Age Temples )for different things For 
Karma,(Negative Patterns), Dosha( Sins) Kalyana( Marriage) Bhagavathi Bhagavan  so it will 
be like that. So you will have to go to Kubera ( Wealth God )Bhagavathi Bhagavan  and there 
you must get a blessing to acquire wealth. But before you go there, you must to go to Karma 
Vimochana ( Liberator of Karma ) Bhagavati Bhagavan. Have your karma cleared....Then you 
have to go to programming Bhagavathi Bhagavan who will change your program. And if 
there is any Dosham (Sins) then you have to go to Dosha Vimochana (Liberator of Sins) 
Bhagavathi Bhagavan. Different Swarna Yuga Devalayams.(Golden Age Temples). You got 
to get them cleared.  
 
And then finally go to --Sometimes you could have problems with the ancestors. If your 
ancestors are unhappy with you are going to have financial problems. So you have to go to a 
ancestral temple, that is Swarna Yuga Devalayams (Golden Age Temples)where your 
ancestors will come out physically from the Sri Murthi, Your dead ancestors will come out of 
the Sri Murthi and talk to you. You have got to talk to them and set right the problem. Once 
that is set right, then you are ready to get a financial boon. Then you go to Kubera (Wealth 
God) Bhagavathi Bhagavan Devalayam and then ask for wealth. And once they bless you, 
your financial problems will disappear. 
 
But you have to go step by step you have to go because you could be stuck in karma, you 
could be stuck in the program, you could be stuck in the Dosham ( Sin) or some ancestor is 
very unhappy with you. Maybe your father or mother is very unhappy with you. Maybe your 
grandfather is unhappy with you. Or maybe your mother in law or father in law is unhappy 
with you. Now they'll come to you. They will come before you face to face. 
 
You think they're dead and gone. They have disappeared, they're not there so why should I 
think about them, why should I worry about them. I can live as I like. They have given you 
this body. Your father, your grandfather, great grandfather -- they are responsible for what 
you are having now. And yet you do not even think about them. You only think about your 
desires and your pleasures. You care nothing for them and this pains them a lot.  



 
To see how they have worked so hard while on the planet to create you and to do so much for 
you and because of which you are able to survive so well. And yet you do not even think 
about them. You do not even take an aarthi for them. You do not put any garland to their 
picture.You don't do any of these things and they are upset. Because mainly you think, okay 
they have been burnt off, they have gone to ashes, they have become extinct. Where are they? 
Or this is only some cock and bull story. But now it is not so. No more stories.  
 
You'll come face to face. If you hurt your mother-in-law, your mother-in-law will come 
before you, you have got to apologize, fall at her feet, and say sorry. Then only your problem 
will be cleared. So also the health problems. They cannot be cleared unless your ancestors 
clear you. Now the game is changing. There is no more escape for you. You have to come 
face to face with all these realities and truth and then you have got to change. And you will 
change once you see your dead ancestors coming alive, you will change. And once you 
change, of course you have learned your lesson and your problem will be solved. 
 
Transcript by Noni Kaufman with Sanskrit phrases by Sudha Rao 



Bhagavan en Argentinië en Latijns Amerika. 
 
Link naar video voor 7 juni 2014 Darshan 
http://livestre.am/4SbU6 
 
Sri Bhagavan’s Darshan gehouden op 7 juni 2014 met Argentinië en de Latijns-
Amerikaanse landen. 
 
Dank U Sri Bhagavan, wij verwelkomen U in Latijns-Amerika en we zijn dankbaar dat 
U onze landen wilt ontmoeten. Dank U wel. 
 
Vraag 1. Lieve Bhagavan, kunt U voor ons duidelijk maken wie of wat 
Paramatma is? 
 
Sri Bhagavan: Wanneer we het woord Paramatma gebruiken, dan verwijzen we naar 
het Goddelijke. Het Goddelijke is ongemanifesteerd, vormloos, ligt voorbij de materie. 
Van elektriciteit kun je gebruik maken op de manier die jij wilt. Je kunt het omzetten 
in lichtenergie, in warmte-energie, of in mechanische energie. Zo kun je ook het 
Goddelijke gebruiken voor welk doel dan ook. Het is aan jou. Het is aan jou om een 
naam te geven aan het Goddelijke, een vorm te geven aan het Goddelijke, 
kwaliteiten te geven aan het Goddelijke, en het is een jou wat voor soort relatie je wilt 
hebben met het Goddelijke. De keus is helemaal aan jou. Wanneer het Goddelijke 
een vorm aanneemt hetzij als licht, of als een gouden bal, of een menselijke vorm of 
andere vormen, dan noemen we dat jouw Persoonlijke Godheid of jouw Persoonlijke 
God. Wanneer het Goddelijke ongemanifesteerd is, dan gebruiken we het woord 
Paramatma of het Goddelijke. Wanneer het Goddelijke zich manifesteert dan 
gebruiken we het woord jouw Persoonlijke Godheid of God. Het is aan jou om te 
kiezen welk woord je wilt gebruiken. Je moet dus je eigen God scheppen, en deze 
God zal uiteindelijk fysiek worden en dan kun je gaan leven samen met deze God. 
Dit alles hangt af van hoe je jouw God gaat ontwerpen. Het is helemaal in jouw 
handen. 
 
Vraag 2. Lieve Bhagavan Amma, we zijn erg dankbaar voor Uw missie voor het 
Ontwaken van de mensheid. Leg ons alstublieft uit wat Eenheid met God is, 
Bhagavan. Deze duidelijkheid zal ons helpen om de mensen hier te begeleiden 
Bhagavan, en ook om ze naar de Oneness Universiteit te brengen voor 
verdiepingsprocessen. 
 
Sri Bhagavan: Eenheid met God betekent dat je God fysiek wordt en samen met je 
leeft in je eigen huis, en je vriend is, en je bij elke gelegenheid helpt. En langzaam 
aan word je steeds meer gelijk aan je God. Dat is de Eenheid met God. 
 
Vraag 3. Lieve Bhagavan, wat moeten we doen om alle negatieve emoties te 
overwinnen die door onze processen in het leven stromen, en waarom zijn ze 
zo moeilijk te aanvaarden, en wat is de oplossing hiervoor? 
 
Sri Bhagavan: De wereld is perfect zoals hij is. Er is niets mis met de wereld. Als je 
zegt dat er iets mis is met de wereld, dan moet je weten dat er iets mis is met jou. 
Het complex van de hersenen benoemt steeds maar weer de dingen. De geest zegt:  
dit is goed, dat is slecht, dit is juist, dat is verkeerd, dit is perfect, dat is  niet-perfect. 



Wanneer je eenvoudig wordt van hart, wanneer je heel, heel, heel gewoon wordt, 
dan is alles perfect. Emoties komen, emoties gaan, waarom zou je ze als negatief 
kwalificeren? waarom zou je ze weerstaan? Waarom zou je ze slecht noemen? Dat 
benoemen gebeurt allemaal automatisch. Je moet daarvan de getuige worden. Dat is 
alles. Wanneer alle dingen heel, heel, heel gewoon worden, dan ben je Ontwaakt. Al 
je dagdromen stoppen. 
 
Wanneer je een glas water drinkt, dan drink je een glas water. Geen dagdromen. Als 
je kijkt naar je man of je vrouw, dan kijk je gewoon. Geen dagdromen. Als alle 
dagdromen stoppen, dan ervaar je dingen zoals ze zijn, dan is de wereld een hemel 
voor jou. 
 
Wanneer we het over de hemel op aarde hebben, dan betekent dat niet dat de 
wereld zal veranderen. Het gaat over de veranderingen in jou. Dat betekent dat het 
dagdromen stopt en dat de dingen zijn zoals ze zijn, dat ze perfect zijn. 
 
Wanneer dit bij meer en meer mensen gebeurt, dan begint de werkelijke wereld ook 
te veranderen. Dat is niet onze zorg. Onze zorg is om alles in onszelf te veranderen. 
 
Vraag 4. Sri Bhagavan leer ons hoe we de sociale en economische situatie in 
onze landen kunnen verbeteren. 
 
Sri Bhagavan: Als jullie in niveau van bewustzijn stijgen, dan zullen mensen bij elkaar 
komen in groepen, in vertrouwen en in vriendschap. Zodra dat gebeurt, dan zal de 
sociale en economische situatie van jullie landen automatisch verbeteren. 
 
Vraag 5. Lieve Bhagavan. Dank U voor alle wonderen die in mijn leven zijn 
gebeurd nadat ik U heb ontdekt. (de vraag is van Gabriela). Lieve Bhagavan, we 
krijgen informatie dat U langzaam met pensioen zal gaan en het toneel zal 
verlaten, en dat U alles in de handen van Paramatma zal overdragen, en dat  
Paramatma nu verbinding maakt met de Oneness gidsen en de mensen die het 
3-kamerproces begeleiden. Kunt U ons meer vertellen over dit verschijnsel? Is 
het waar dat de orde van dasa’s is opgeheven? Wat houdt dat in, Bhagavan? 
Ieder van ons wil dat graag weten Bhagavan, blijft U ons in de toekomst 
zegenen door U te laten zien tijdens de webcasts en blijft U ook in 2015 Uw 
zegen geven door middel van de interactieve sessies tijdens cursussen aan de 
Oneness University? 
 
Sri Bhagavan: Amma en Bhagavan zijn dit jaar met pensioen en Paramatma ofwel 
het Goddelijke neemt het over. Paramatma of het Goddelijke zal een directe 
verbinding hebben met de Oneness gidsen en ook met degenen die betrokken zijn 
bij het uitvoeren van de heilige kamers. Het zal een directe relatie zijn tussen mens 
en het Goddelijke. We zullen niet komen tussen jou en het Goddelijke. De Orde van 
Dasa’s is opgeheven. De gidsen hebben zelf besloten dat de orde moest worden 
ontbonden. Nu het Goddelijke het heeft overgenomen, waren de dasa’s van mening 
dat door hun aanwezigheid als orde er een nieuwe religie zou ontstaan. Ze wilden 
niet dat er nog een andere georganiseerde godsdienst zou ontstaan. Daarom 
dachten ze dat ze dit zelf moesten oplossen. Dus er is nu geen orde meer. 
 



Vraag 6. Lieve Bhagavan, hoe kunnen we ziekten als epilepsie of 
paniekaanvallen genezen? Wat betekenen deze ziekten? 
 
Sri Bhagavan: Deze aandoeningen verwijzen eigenlijk naar gebeurtenissen die in 
vorige levens plaatsvonden, en de enige manier om erachter te komen wat er toen is 
gebeurd, en om alles recht te zetten is: praten met je Godheid. 
 
Vraag 7. Liefste Bhagavan, op 21 december 2012 vierden we in de Oneness 
Tempel het begin van een nieuw tijdperk. Velen van ons hadden toen de illusie 
dat de problemen en calamiteiten wereldwijd tot een einde zouden komen. 
Maar we ervaren nog steeds overstromingen, branden en corruptie in de 
wereld. Wanneer kunnen we verwachten dat zulke dingen tot een eind komen, 
en wat kunnen we doen om de oorzaken te verhelpen, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Deze problemen zullen stoppen zodra de mensheid wordt 
getransformeerd. De makkelijkste manier om jezelf te transformeren is: om te 
communiceren met je God in de Heilige Kamers, en om je God te vragen om je te 
transformeren. Jouw God zal je in een mum van tijd transformeren. Naarmate meer 
en meer mensen getransformeerd worden, zul je zien dat al deze problemen en 
calamiteiten langzaam verdwijnen. Het is zo dat wij degenen zijn die deze problemen 
creëren. Door onze innerlijke toestand en onze lage niveaus van bewustzijn creëren 
we al deze problemen. Als we van binnen veranderen worden we een gelukkig volk, 
en zullen al deze problemen langzaam verdwijnen. 
 
Vraag 8. Sri Bhagavan, vertel ons waarom Paramatma soms niet onze wensen 
vervult, hoewel we alle stappen oprecht hebben genomen. 
 
Sri Bhagavan: Als Paramatma niet aan je wensen tegemoet komt is dat vooral voor 
je eigen bestwil of Paramatma neemt bewust wat tijd om je gebeden te verhoren. Je 
kunt echter praten met je Paramatma en ontdekken waarom je Paramatma je 
gebeden niet verhoort. Je Paramatma zal je een duidelijk antwoord geven. 
 
Vraag 9. Sri Bhagavan, onze hartelijke dank aan U en aan Sri Amma voor alle 
gaven die wij ontvangen op onze reis naar Ontwaken. Deel met ons alstublieft 
Uw visie voor de Oneness University vanaf 2015, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: De Oneness University zal vanaf het jaar 2015 meer geavanceerde 
programma's aanbieden om jullie te helpen heel erg snel te groeien, en ook om jullie 
Godheid fysiek voor je te maken. 
 
Ik hou van jullie, ik hou zoveel van jullie. Namaste. 
 
 
Link to video for June 7, 2014 darshan  
http://livestre.am/4SbU6   
 
Sri Bhagavan's Darshan held on June 7th 2014 with Argentina and the Latin 
American countries. 
 



Thank you Sri Bhagavan, we welcome you to Latin America and we are grateful for 
meeting with our countries. Thank you. 
 
Q1. Dear Bhagavan, could you please clarify for us who or what is the Paramatma? 
 
A1. Sri Bhagavan:  When we use the word Paramatma, we are referring to the 
Divine. The Divine is unmanifest, is formless, is quality less. Now electricity, you 
could make use of it the way you want. You could convert that into light energy, or 
heat energy, or mechanical energy or..... Similarly, the Divine could be made use of 
for any purpose. It is up to you. It is up to you to give a name to the Divine, a form to 
the Divine, qualities to the Divine, and whatever kind of relationship you want with the 
Divine. It is all up to you. When the Divine takes a form either as light, or as a golden 
ball or a human form or any other form, we call that your personal Divine or your 
personal God. When it is unmanifest we use the word Paramatma or Divine. When it 
manifests, we use the word your personal Divine or God. It is up to you to choose 
whatever word you want. So, you have got to create your own God. And this God 
eventually would become physical and you could start living with this God. All that 
depends upon how you are going to design your God. It is all in your hands. 
 
Q2. Dear Bhagavan for your mission of awakening humanity, we are very thankful to 
you, Bhagavan and Amma. Please explain to us what is Oneness with God, 
Bhagavan. This clarity will help us to guide people here Bhagavan and also to bring 
them to the university for the higher processes. 
 
A2. Sri Bhagavan: Oneness with God means your God becoming physical and living 
with you in our own home and being your friend and helping you out in every way. 
And slowly, you become more like like your God. That is Oneness with God. 
 
Q3. Dear Bhagavan, what would we do to overcome all the negative emotions 
flowing in our processes in life and why they so difficult to experience and what is the 
solution for them? 
 
A3. Sri Bhagavan: The world is perfect as it is. There is nothing wrong with the world. 
If you say there is something wrong with the world, then you must know there is 
something wrong with you. Your brain mind complex is naming things. It is saying this 
is good, that is bad, this is right, that is wrong, this is perfect, this is imperfect. When 
you become simple in your heart, when you become very, very, very ordinary, then 
all things are perfect. Emotions come, emotions go, why should you call them 
negative? why should you resist them? why should you call them bad? It is all 
happening automatically. You have got to be a witness. That's all. When all things 
become very, very, very ordinary, you are awakened. All daydreaming stops. 
 
When you drink a glass of water, you just drink that glass of water. No daydreaming. 
When you look at your husband or your wife, you just look. No daydreaming. If all 
daydreaming stops, you experience things as they are, then the world is heaven to 
you.  
When we say heaven on earth, it does not mean the world changing. Its all about you 
changing. That is daydreaming stops and things as they are, are perfect. 
 



When this happens to more and more people, the actual world also begins to 
change. That is not our concern. Our concern is all about changing ourselves. 
 
Q4. Sri Bhagavan please guide us how to improve the social and economic situations 
in our countries.  
 
A4. Sri Bhagavan: As your levels of consciousness goes up, people would come 
together as groups in trust and in friendship. Once that happens, the social and 
economic situations of your countries will automatically improve. 
 
Q5. My beloved Bhagavan.Thank you for all the miracles in my life after I discovered 
you,  (Gabriela's question). Beloved Bhagavan, we are getting information that you 
will be slowly retiring from the scene leaving everything in the hands of the 
Paramatma, and that the Paramatma is now connecting with the Oneness Guides 
and the Chamber's facilitators. Could you tell us more about this phenomenon? Is it 
true that the order of  the dasas has been dissolved? What does it imply, Bhagavan? 
All of us would like to know Bhagavan, will you continue to give us the blessing to see 
you in the webcasts in the future and also get your blessing through the interactive 
sessions during courses at the Oneness University during 2015 onwards. 
 
A5. Sri Bhagavan: Amma and Bhagavan are retiring this year and the Paramatma or 
the Divine is taking over. The Paramatma or the Divine would directly interact with 
the Oneness guides as and also with those who are conducting the sacred 
chambers. It could be direct between people and the Divine. We would not be coming 
in between you and the Divine. Now, the order  is dissolved. The guides themselves 
decided that the order must be dissolved. Now that the Divine has taken over, the 
order felt that by their being there, this would become a new religion. They did not 
want this to become yet another organized religion. So they thought they must 
dissolve themselves. So there is no order now.  
 
Q6. Dear Bhagavan, how to heal diseases like epilepsy or panic attacks? What do 
these diseases mean? 
 
A6. Sri Bhagavan: These ailments actually refer to events which happened in past 
lives and the only way to find out what happened and to set it right is to talk with your 
Divine. 
 
Q7. Dearest Bhagavan, on December 21st, 2012 we celebrated at the Oneness 
Temple the beginning of a new era. Many of us had the illusion that the problems and 
calamities around  he world would reach an end. But we are still experiencing floods, 
fires and corruption around the world. When can we expect such things to end and 
what else can we do to help this cause, Bhagavan? 
 
A7. Sri Bhagavan: These problems will stop once humanity is transformed. And the 
easiest way to transform yourself is to interact with your Divine in the sacred 
chambers  and ask your Divine to transform you. Your Divine will transform you in no 
time. As more and more people get transformed, you will see all these problems and 
calamities slowly subsiding.  Because we are the ones creating these problems. Our 
inner condition and our low levels of consciousness is what is creating all these 



problems. As we change inside and become a happy people, all these problems will 
slowly disappear. 
 
Q8.Sri  Bhagavan, please guide us why the Paramatma sometimes does not grant 
our wishes even though we have followed all the steps sincerely.  
 
A8. Sri Bhagavan: If the Paramatma is not granting you your wishes it should mostly 
be for your own good or the Paramatma is deliberately taking some time to answer 
your prayers. You could however talk to your Paramatma and find out why your 
Paramatma is not answering the prayers, Your Paramatha will clearly give you the 
answers. 
 
Q9. Sri Bhagavan, our heartfelt gratitude to you and Sri Amma for all the gifts we 
received in our awakening journey, Bhagavan. Please share with us your vision for  
Oneness University from 2015 onwards, Bhagavan. 
 
A9. Sri Bhagavan:  The Oneness University would be offering more advanced 
programs from the year 2015 to help you grow very, very fast and and also to make 
your Divine physical to you. 
 
I love you all, I love you so much. Namasté. 



 
 
Bhagavan, Darshan met Duitsland op 2 februari 2014 
 
Vraag 1: Mijn God verandert in de SriMurthi en wandelt iedere avond met mij 
mee, maar ik vind het erg moeilijk om Hem te horen. Hoe kan ik Hem horen? 
Welk advies kunt u mij geven, Bhagavan? 
 
Bhagavan: In jouw geval, en dit is speciaal voor jou, moet je beginnen met het 
gebruiken van hele vriendelijk woorden. In je relaties met je familieleden en vrienden 
moet je vriendelijke woorden gebruiken, en ook vanbinnen moet je beginnen met 
vriendelijke woorden te gebruiken. Het Goddelijke zal snel met je beginnen te praten. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, U zegt dat aan sommige voorwaarden moet worden 
voldaan voordat het Goddelijke fysiek kan worden. Die voorwaarden zijn: wees 
vrij van alle pijn en wees dankbaar. Hoe kan ik vrij worden van pijn en is dat 
mogelijk als ik niet Ontwaakt ben? Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: We spreken hier niet over één of andere heel fundamentele verandering. 
Het enige dat nodig is, is een eenvoudige verontschuldiging van jou kant. Of een 
eenvoudig zoektocht naar vergeving. Als je dat doet, dan is dat genoeg. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, zal iemand genezen zijn als hij of zij slechts één keer 
in de tweede kamer van de Heilige Ruimte gaat? Of moeten we vaker gaan? 
Dank U wel, Bhagavan. 
 
Bhagavan: In het algemeen is het genoeg om één keer in de tweede kamer te gaan 
om genezen te worden. Soms zal het Goddelijke zeggen: ”Kom twee keer terug, of 
drie keer of vier keer, wat je in dat geval moet doen. Als het Goddelijke niet spreekt, 
kun je het 2 of 3 keer doen …….(onverstaanbaar). Als in die specifieke Heilige 
Kamer de genezing niet plaatsvindt, moet je naar een andere Heilige Kamer gaan 
waar karma wordt opgelost. Dan zal de genezing daar plaatsvinden. Maar ideaal 
gezien moet je naar een Heilige Kamer gaan waar genezing plaats vindt. In het 
algemeen is één bezoek voldoende. Dat is wat er in India gebeurt. Hetzelfde zal ook 
snel in Duitsland plaats vinden. Met iedere dag en iedere week die voorbij gaat, 
wordt de kracht groter 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, velen van ons hebben oprecht gebeden om het 
Goddelijke fysiek in ons leven te mogen ontvangen. Sommigen van ons 
hebben ook de speciale Deepening in december gevolgd en sommigen van ons 
hebben hun eerste ervaring in de Heilige Kamers meegemaakt. Onze God heeft 
zich echter niet gematerialiseerd. Wij verlangen naar de meest schitterde dag 
waarop we Onze Lieve Heer heel fysiek-fysiek kunnen zien. Wat kunnen we nog 
meer doen? 
 
Bhagavan: Ergens in jullie binnenste geloven jullie niet het jou zal overkomen. Jullie 
oordelen over jezelf. Wat jullie je moeten vasthouden is: dat jullie niet beoordeeld 
worden door jullie God en dat jullie geaccepteerd worden zoals je bent. Zelfs als je 
de meest verschrikkelijke zondaar op de planeet bent, accepteert jouw God je 
volledig en houdt volledig van je. Die gedachte moet zich op de één of andere wijze 



in je nestelen. Je moet weer worden als een kind. Je kunt je kind mee nemen naar de 
Heilige Kamers en het Goddelijke zal onmiddellijk fysiek worden voor het kind in jou. 
Dat zal je vertrouwen geven. Begrijp alsjeblieft dat het een heel, heel eenvoudig iets 
is. Op de één of andere wijze denk je: “Hoe is het mogelijk”? In de komende weken 
zul je zien hoe krachtig het wonder is worden. De God die fysiek is geworden heeft 
dat aan ons verteld. “Wacht af en zie wat er gebeurt. Dit is nog niets.” De dingen 
gaan op een dramatische manier veranderen. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, ik zou graag twee lessen willen citeren: “Niemand 
schrijft jouw lotbestemming. Jijzelf bepaalt je lot”. en “De Ontwaakte mens 
staat toe dat zijn lotsbestemming geschapen wordt, de niet-Ontwaakte mens 
probeert zijn lot te scheppen”. Deze twee lessen schijnen elkaar tegen te 
spreken. Hoe werkt het lot en hoe wordt het geschapen? 
 
Bhagavan: De basis van het menselijk leven is vrijheid. Deze vrijheid heeft oneindig 
veel mogelijkheden. Als er niet zoveel mogelijkheden waren ofwel vrijheid, dan was 
er niet zoiets als leven of God. In feite is alleen deze vrijheid leven, is alleen deze 
vrijheid God. Daarom kan ieder lot gecreëerd worden. De Ontwaakte mens staat het 
Universum, of God, toe zijn of haar eigen lot te creëren. De niet-Ontwaakte mens 
schept zijn eigen lot vanuit zijn conditioneringen. Als je op hogere niveaus van 
bewustzijn komt, zul je de stroom van het leven zien, en dat niet alleen. Wat je ook 
maar wilt, begint te gebeuren. Dat is waar een menselijk wezen toe in staat is. 
Bedenk dat het menselijk wezen en God twee uiteinden zijn van hetzelfde spectrum, 
en uiteindelijk zul jij je realiseren dat jezelf God bent. Dat is wat je bent. Maar op dit 
moment heb je geen enkele vrijheid. Jouw conditioneringen maken gebruik van je 
leven en van je overleven. Jij creëert je lot vanuit je conditioneringen. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, Ontwaken is een geschenk dat we ontvangen door 
Gods Genade. Mensen kunnen het niet zelf bereiken. Maar waarom lijken 
sommige mensen de Genade van God te ontvangen en anderen die ervoor 
bidden niet? 
 
Bhagavan: Wie het aan God vraagt krijgt het. Sommige mensen zijn net als kinderen 
en hebben geen vragen of twijfels. Andere mensen geloven niet dat het mogelijk is. 
Maar beetje bij beetje zullen jullie veranderen. Wanneer er één of twee dingen 
gebeuren, dan zal dat je vertrouwen geven. Een ander ding is dat je enig intellectueel 
begrip moet hebben over wat Ontwaken is. Als je maar blijft vragen: ”Geef mij 
Ontwaken” dan zal het niet gebeuren. Als je vraagt: “Bevrijd mij alstublieft van mijn 
lijden”, dan zal het gebeuren. De cursussen zijn er in principe voor bedoeld om je dat 
precies te laten vragen. Als je in plaats van woorden te “Gebruiken” de woorden kunt 
“Voelen”, dan zal het gebeuren. Dit zal allemaal in de komende maanden plaats 
vinden. Worstel niet teveel. Jij bent de strijd. 
 
Vraag 7: Een van de  lesssen zegt: “Het lot is voorbestemd maar kan ook 
veranderd worden”. Als het lot veranderd kan worden, kunnen we dat dan doen 
en hoe kunnen we het doen? 
 
Bhagavan: Ik noemde al eerder de ruimte van de vrijheid. Als je die ruimte binnen 
kunt gaan, dan kun je alles veranderen. Op dit moment ervaar je geen vrijheid. Als je 
groeit in niveaus van bewustzijn, dan zul je ontdekken wat vrijheid is. De vrijheid 



waar we over praten, is niet de vrijheid van dit of de vrijheid van dat. Als we het 
woord vrijheid gebruiken, dan verwijst dat naar een ruimte van oneindige 
mogelijkheden. Wanneer je daar aankomt, dan veranderen al die dingen. Je 
problemen zullen verdwijnen of zullen worden opgelost. Dat is het waar het in het 
leven om gaat. 
 
Vraag 8: Lieve Bhagavan, al vele jaren zit ik gevangen in angsten en 
depressies. Ik leef zonder liefde, zonder partner en zonder werk. Mijn hele 
familie zit ook daarin gevangen en ik kan ze niet helpen. Als ik naar Oneness 
bijeenkomsten ga, dan ben ik vol vreugde en liefde, maar daarna voel ik me 
weer slecht. Wat kan ik daaraan doen? Help mij alstublieft. Dank U wel 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: In jouw geval hoef je niets te doen. Ik zal je nu meteen mijn zegen geven. 
Is deze persoon in de zaal? (Nee, de persoon is niet in de zaal.) Ik zal hem nu 
meteen mijn zegen geven. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, kunt u ons alstublieft uitleggen hoe we met de 
nieuwe vorm van de wekelijkse webcast les om moeten gaan? Nu is er nog 
maar één zin. U maakt geen onderscheid meer tussen Ontwaakt zijn en niet-
Ontwaakt zijn. Dank U wel! 
 
Bhagavan: We geven jullie snel een proces dat je moet toepassen. Het zal heel, heel 
anders zijn. Ik houd zoveel van jullie allemaal! 
 
Uit een andere Darshan: 
 
Vraag 1. Wie zijn de lichtwezens die we af en toe zien? Waarom zijn er zoveel 
dicht bij de Oneness University en haar campussen.  
 
Bhagavan: Het zijn Ontwaakte wezens uit het verleden. Sommigen van het zijn 
duizenden jaren oud. Ieder van hen is betrokken bij het proces van het Ontwaken 
van de mensheid. Je ziet ze in grote getale op de Universiteit omdat dit werk 
doorgaat op de Universiteit. Als jullie morgen een leefgemeenschap vormen, dan zul 
je hen daar ook vinden. 
___________________________________________________________________ 
 
Skype Sri Bhagavan met Duitsland 2 februari 2014 
webcast Bhagavan - Rob Rühmann vr 7 februari 2014 
  
Darshan with Sri Bhagavan and Germany February 2 2014 
  
Q1. My divine is changing in the Sri Murthi and is walking with me every evening but I find 
it very difficult to hear him. How can I hear him? What advice can you give me, Bhagavan? 
  
 Sri Bhagavan: In your case, this is specific to you, you have to start practicing the use of very 
auspicious words. In your relationship with your family members and friends, you must use 
auspicious words and also inwardly, you must start using auspicious words. The divine would 
soon start talking to you. 
  



 Q2. Dear Bhagavan. You say that some conditions must be fulfilled so that the Divine can 
become physical: be free from all hurt and being grateful. How can I become free from hurt 
and is it possible when I am not awakened? Thank you, Bhagavan!  
 
 Sri Bhagavan: Here we are not talking about some very fundamental transformation. All that 
is required is a simple apology from you. Or a simple seeking for forgiveness. If you do this, 
that is enough.  
 
 Q3. Dear Bhagavan, will a person be healed if he or she goes into the second chamber of the 
Oneness Shrine just for one time? Or do we have to go more often? Thank you, Bhagavan!  
 
 Sri Bhagavan: Generally speaking, it is enough to go once into the second chamber to be 
healed. Sometimes the divine would say, come back two times, three times or four times in 
which case you've got to follow that. If the divine does not speak, you could do it 2 or 3 times 
... [not audible]. Now, in that specific shrine the healing is not occurring, you must move to 
another shrine where karma is getting cleared. Then the healing would happen. But ideally 
you should go to a shrine where healing is happening. But by and large, one visit is enough. 
That is what is happening in India. Soon the same thing will start happening in Germany also. 
With every passing day and week, the power would step up.  
 
 Q4. Dearest Sri Bhagavan, many of us have sincerely prayed to receive the Divine physically 
in our lives. Some of us have also attended the Special Deepening in December and some of 
us had first experiences in the Oneness Shrines. However, our Divine hasn't materialized. We 
are longing for the most precious day - seeing our dear Lord physical - physical. What more 
can we do?  
 
 Sri Bhagavan: You somehow inwardly believe it would not happen to you. You are judging 
yourself. What you must remember is you are not being judged by your God and you are 
accepted as you are. Even if you are the most terrible sinner on the planet, your God fully 
accepts you and fully loves you. That must somehow get inside you. You must become 
childlike. You could take your child to the shrine and the divine will instantly become 
physical to your child. That would give you confidence. Please understand, it's a very, very 
simple thing. Somehow you think, "How is it possible?" In the coming weeks, you are going 
to see how powerful the phenomenon is going to become. The God who becomes physical has 
told us. "Wait and See. This is nothing." So things are going to change dramatically.  
 
 Q5. Dear Bhagavan, I would like to quote two teachings: "Nobody is writing your destiny. 
You are writing your destiny yourself." and: "The Awakened One allows destiny to be 
created, the unawakened one tries to create destiny." The teachings seem to contradict each 
other. How does destiny work and how is it created?  
  
Sri Bhagavan: The essence of human life is freedom. This freedom has infinite possibilities. If 
there were no such possibilities or freedom, there's no such thing as life or God. In fact, that 
freedom only is life, that freedom only is God. Therefore any destiny could be created. The 
awakened one allows the universe or God to create their destiny. The unawakened one creates 
his own destiny from his conditioning. When you move into higher levels of consciousness, 
you will see the flow of life. Not only that. Whatever you want would start happening. That is 
what a human being is capable of. Remember the human being and God are two ends of the 
same spectrum and finally you realize that you are God yourself. That is what you are. But 



right now you have no freedom whatsoever. Your conditioning is making use of your life and 
your survival. And you are creating your destiny from your conditioning.  
 
 Q6. Dear Sri Bhagavan, awakening is a gift that happens through God`s Grace. People cannot 
achieve it on their own. But why do some people seem to receive the Grace of God and others 
do not, although they pray for it?  
 
 Sri Bhagavan: Whosoever asks God would get it, some people are childlike and have no 
questions or doubts. Others do not believe it is possible. But slowly you will change. One or 
two things happening will give you the confidence. And the other is you must have some 
intellectual understanding of what awakening is. If you keep asking, "Give me awakening", it 
will not happen. If you would ask, "Please liberate me from my suffering", it will happen. The 
courses are basically intended to bring you to ask exactly that. If instead of using words, you 
could feel the words, it will happen. All this could be overcome in the next few months. Don't 
be struggling too much. You are the struggle.  
 
 Q7. One teaching says: "Fate is pre-determined but it can also be changed". If fate can be 
changed, can we do it and how can we do it?  
 
 Sri Bhagavan: I was earlier mentioning the space of freedom. If you can move into that 
space, you can change anything. Right now you are not experiencing freedom. As you grow 
in your levels of consciousness, you will discover what freedom is. The freedom we are 
talking is not freedom from this or freedom from that. When we use the word freedom it 
refers to a space of infinite possibilities. When you get there, all these things change. Your 
problems either get solved or dissolved. That is what life is all about.  
 
 Q8. Beloved Bhagavan, for many years I have been trapped in fear and depression. I am 
living without love, partner and job. My whole family is also trapped and I cannot help them. 
When I come to Oneness events I am full of joy and love, but after that I feel bad again. What 
can I do? Please help me. Thank you, Bhagavan.  
 
 Sri Bhagavan: In your case, you need not do anything. I'll straight away bless you. Is the 
person in this hall? (No, the person is not in this hall.) I will straight away bless him.  
 
 Q9. Dear Bhagavan, could you please explain to us how to work with the new form of the 
weekly webcast teaching? Now there is only one statement. You don't distinguish any more 
between awakened and not awakened. Thank you!  
 
 Sri Bhagavan: We would soon be giving you a process which you have got to follow. It is 
going to be very very different. Love you all so much! 



Darshan van Sri Bhagavan met Hong Kong op 21 juni 2014  
 
Vraag 1a. Wat maakt hen die volledig Verlicht zijn zo anders? Zijn ze niet 
allemaal in dezelfde bewustzijnstoestand? Sommigen bezitten veel humor, en 
anderen niet. Sommigen hebben leerlingen, en anderen niet. Sommigen 
vertellen grappen, en anderen niet. Sommigen lachen en dansen, en anderen 
zwijgen en zitten in stilte.  
 
Bhagavan: Verlichte mensen houden zich niet bezig met dagdromen. Dat is wat ze 
doet verschillen ten opzichte van “Normale” mensen. Alle normale mensen genieten 
van dagdromen, terwijl de Ontwaakte of Verlichte mens niet betrokken is bij enige 
vorm van dagdromen. Zelfs wanneer je Verlicht bent, blijft de persoonlijkheid 
overeind. Daarom blijven sommigen na de Verlichting vol humor, en zijn anderen 
ernstig, sommigen worden leraar en anderen verkiezen de stilte. Dat komt omdat hun 
persoonlijkheden ook na Verlichting blijven bestaan.  
 
Vraag 1b. Wat maakt iemand tot een grote Verlichte Guru (leraar)?  
 
Bhagavan: Als degene die de Verlichting heeft bereikt, veel heeft geleden vóór de 
Verlichting, dan wordt hij een groot leraar.  
 
Vraag 2. Kunt U een definitie geven voor “Mededogen”? Vertel ons alstublieft 
hoe we mededogen kunnen tonen, en leer ons hoe we mededogen kunnen 
leren uiten.  
 
Bhagavan: Het fysieke hart moet een fysieke verandering ondergaan om mededogen 
te ontwikkelen. Om dat te doen plaatsvinden, moeten de hersenen bepaalde 
veranderingen ondergaan, voordat het hart kan veranderen. Alleen DAT leidt tot echt 
mededogen. Je kunt echter beginnen met het beoefenen van mededogen, dat is 
weliswaar niet het echte mededogen. Je kunt dat doen door jezelf in de huid van een 
ander te verplaatsen. Als je dit blijft beoefenen, dan treden er veranderingen op in de 
hersenen, en daardoor treden er veranderingen in het hart op, en ontdek je echt 
mededogen. Dus je kunt beginnen met het beoefenen van mededogen dat niet het 
echte mededogen is.  
 
Vraag 3. Bhagavan, Bedankt voor het geven van Uw prachtige lessen, het is 
een echte hulp voor ons. Toen ik uit India terugkwam van een 
verdiepingscursus, voelde ik me zo verfrist in mijn leven. Ik voelde me alsof 
alles was veranderd door de verandering in mijn mentale toestand. Maar na een 
paar weken begon ik weer terug te vallen in de toestand die ik had voordat ik 
naar India ging. Ik voel me zo verward ten aanzien van het leven, en ik heb 
geen enkele passie om ook maar iets te doen. Mijn vraag is: op de laatste dag 
van onze verdiepingscursus vertelden de gidsen ons dat: als we ons niveau 
van Ontwaken willen verhogen we Chakra Dhyana moeten doen, en iedere dag 
Diksha moeten geven en ontvangen. Maar ik heb echt niet de passie om dat te 
doen. Ik wil echt niets op dat gebied doen. Ik wil echter wel mijn staat van 
Ontwaken behouden. Moet ik nu mezelf dwingen om Chakra Dhyana te doen, of 
me dwingen om Diksha te geven en te ontvangen, of moet gewoon mijn hart 
volgen, en niets doen?  
 



Bhagavan: Als je geen passie hebt, dan betekent dat: dat je bent aangekomen bij 
een belangrijke mijlpaal. Dit is een belangrijke mijlpaal. En je moet daar niet bij 
wegvluchten. Je moet gewoon blijven bij het feit dat er geen passie is. Blijven bij dat 
feit zal een doorbraak bij jou bewerkstelligen.  
 
Vraag 4. Bhagavan, ik voel me alsof ik spoedig zal sterven, maar ik heb geen 
idee waarom. Ik wil de rest van mijn leven bijdragen aan ontwikkeling van de 
wereld, maar financieel gezien is er obstakel om dat te doen. Wat kan ik hieraan 
doen? Wilt U mij helpen om de financiële problemen op te lossen, en wilt U me 
liefde voor mijzelf geven, Bhagavan?  
 
Bhagavan: Dit gevoel van sterven is een psychologisch proces wat betekent dat je 
aan het sterven bent ten opzichte van het verleden. Dit proces, waarbij je het gevoel 
hebt dat je zult sterven is een perfect proces. Alle mensen die Ontwaken gaan door 
dit proces, en ik zal je mijn volledige zegen geven om liefde voor jezelf te krijgen, en 
voor het oplossen van je financiële problemen.  
 
Vraag 5. Lieve Bhagavan, we houden van U. Er heerst in Hong Kong heel veel 
negatieve energie, waaronder onverschilligheid, depressiviteit, egoïsme, enz. 
Mensen worden geconfronteerd met extreme problemen. En het weer in Hong 
Kong wordt steeds abnormaler. Lieve Bhagavan, wilt U Hong Kong, China en 
de hele mensheid overvloedig zegenen?  
 
Bhagavan: Ja. Ik zal zeker de zegen geven. 
 
Vraag 6. Lieve Sri Bhagavan, in de lessen van Oneness, heeft U het over: “Het 
ervaren van de pijn”, zodat de emotionele ladingen loskomen en bevrijdt 
worden. Wilt U me leren hoe ik dat in de praktijk kan doen, en wat ik moet doen 
om “De pijn te ervaren”. Hoe kan ik me volledig richten op een ervaring? En 
wat kan ik doen om mezelf te verlossen van emotionele ladingen? Ik voel een 
diepe dankbaarheid voor Uw hulp en voor Uw antwoorden, Bhagavan.  
 
Bhagavan: Voor Oneness, is lijden de kortste weg naar Ontwaken. Oneness leert je: 
dat wanneer er lijden is, je niet moet wegvluchten voor het lijden. Je moet niet aan 
het lijden ontsnappen, maar je moet je er volledig in onderdompelen ofwel verblijven 
bij het lijden, en dan zal datzelfde lijden overgaan in vreugde. Maar, hoe moet je dat 
doen? Je  kunt beginnen met een kleine fysieke pijn. Als een wesp je steekt, moet je 
proberen om bij de pijn van de wespensteek te blijven, en de pijn langzaam 
verplaatsen naar het psychologische gebied. Je begint met een fysieke pijn. Geen 
grote pijn, maar met een kleine pijn, en die verplaats je naar het psychologische 
gebied. Je zult snel de kunst van het “Verblijven bij het lijden” ontdekken. Als dat 
plaatsvindt, dan gaat alles automatisch. Daarom zeggen we: “Verblijven bij het lijden 
is de eerste stap, en ook de laatste stap”. Meer hoef je niet te doen.  
 
Vraag 7. Bhagavan, aan Hong Kong is onlangs de enorme genade van de 
Heilige Kamers gegeven. Dat is goed nieuws voor de Oneness familie in Hong 
Kong. Bij mensen die in de Heilige Kamers zijn geweest zijn problemen 
opgelost zoals: problemen met de gezondheid, met relaties, met financiën 
enzovoort. Dus iedereen wil heel graag dat familieleden en vrienden ook 
kunnen deelnemen. Ik heb 2 vragen, Bhagavan:  



 
Vraag 7a: Voor degenen die nieuw zijn bij Oneness en voor degenen die voor 
het eerst meedoen in het Heilige Kamer Proces, wat voor houding of 
gemoedstoestand moeten ze meebrengen, opdat ze de maximale voordelen 
kunnen ontvangen?  
 
Bhagavan: Zij moeten een open geest hebben, en ze moeten beseffen dat ze van 
het Goddelijke gebruik gaan maken om hun problemen op te lossen. Ze gaan er naar 
toe; om hun eigen persoonlijke behoeften te vervullen, en het Goddelijke is de God 
van hun keuze. Er wordt geen enkel Godsbeeld aan hen opgedrongen. Het is 
volledig hun keuze. Ze kunnen hun eigen vorm van God kiezen. Het kan een 
christelijk god zijn, een islamitische god, een hindoe god, een boeddhistische god, 
het is allemaal hun eigen keuze. Het is aan hen, en ze maken gebruik van de 
Goddelijke macht om hun gezondheidsproblemen, hun financiële problemen, hun 
relatieproblemen op te lossen, of wat dan ook. Dus het gaat erom om gebruik te 
maken van een Machtig Wezen Dat jou kan helpen, en Dat ook bereid is om jou te 
helpen, dat is alles.  
 
Vraag 7b. Er zijn mensen die niet geloven dat de Heilige Kamers hun 
problemen kunnen oplossen, maar door nieuwsgierigheid gedreven zijn ze er 
naar toe gegaan. Zullen deze mensen ook de voordelen ontvangen van de 
Heilige Kamers?  
 
Bhagavan: Gelovig, ongelovig, atheïst, of communist, je kunt van alles zijn en toch 
kun je de Goddelijke Genade ontvangen.  
 
Vraag 8. Ik werk in de medische sector, en ik moet logisch denken en veel 
gebruik maken van mijn geest. Nadat ik ben Ontwaakt tijdens de 
verdiepingscursus, zijn mijn hersenen aan het veranderen, en mijn hart 
ondergaat ook een transformatie. Nu ervaar ik soms conflicten Bhagavan. Als 
ik getuige ben van iets dat niet verklaard kan worden dan zegt mijn geest “Je 
moet niet geloven in iets dat is gebeurd, maar dat niet verklaard kan worden”. 
Hoe moet ik hierop reageren, lieve Bhagavan?  
 
Bijvoorbeeld: Ik hoor vaak mensen zeggen: “Als je geen geld hebt, denk dan 
niet dat je geen geld hebt, maar je moet het gevoel hebben dat je spoedig rijk 
en welvarend zult worden”. Maar de realiteit is: dat er geen geld is, helaas is er 
geen geld. Hoe kan iemand het gevoel hebben dat hij rijk zal worden? Is dat 
niet een beetje zelfbedrog, Bhagavan?  
 
Bhagavan: Bewustzijn heeft een enorme kracht. Wanneer je rijkdombewustzijn 
ontwikkelt met behulp van de Oneness lessen, dan zul je ontdekken dat je rijkdom 
gaat verwerven. Wanneer je gezondheidsbewustzijn ontwikkelt, dan verwerf je 
gezondheid. Wanneer je succesbewustzijn ontwikkelt, dan komt succes naar je toe. 
Al deze dingen kunnen experimenteel worden geverifieerd. Normaal gesproken werkt 
het binnen 7 dagen. Dus je hoeft niet te geloven in de kracht van het bewustzijn, het 
kan worden geverifieerd, het kan worden getest. Je kunt er dus gebruik van maken 
om je bewustzijn te veranderen, en om te slagen in de wereld.  
 



Vraag 9. Bhagavan, ik wil U zeggen dat ik van U houd. Mijn vraag is, Bhagavan, 
ik wil dat mijn God fysiek in mijn huis komt wonen en mijn vrouw zal zijn, maar 
ik begrijp niet hoe dat kan gebeuren. Ik geloof het niet helemaal en ik begrijp 
het niet, omdat ik een leerling van Boeddha ben, en een van de boeddhistische 
sutra's zegt: “Alles wat een vorm heeft, is onwerkelijk”. Dus, ik ben verward en 
in een strijd gewikkeld. Aan de ene kant wil ik een fysieke God, aan de andere 
kant heb ik het gevoel dat mijn God zonder vorm moet zijn. Wat moet ik doen? 
Help me alstublieft, zodat ik helemaal kan begrijpen hoe mijn Godheid fysiek bij 
mij kan zijn.  
 
Bhagavan: Dat wat sterk in je aanwezig is, dat kan gebeuren. Maar het is een feit dat 
er een heleboel mensen in de hele wereld van vandaag zijn, die fysiek leven met hun 
fysieke God. Het gebeurt op dit moment in heel de wereld.  
 
Vraag 10. Lieve Vader Bhagavan, We merken dat er grote veranderingen plaats 
vinden in de Oneness University, inclusief het nieuws dat U dit jaar met 
pensioen gaat. Ik voel me verdrietig, omdat we U niet meer zo vaak zullen zien 
als nu. Maar aan de andere kant voel ik blijheid dat U en Amma meer tijd voor 
Uzelf kunt hebben. Ik heb 2 vragen:  
 
Vraag 10a.  Zullen de Dasas in staat zijn om in de nabije toekomst naar 
verschillende landen te reizen? We staan te popelen om Chandraji te zien, als 
hij bij ons in Hong Kong op bezoek komt.  
 
Bhagavan: Oneness is vol mogelijkheden. Er kan van alles gebeuren bij Oneness.  
 
Vraag 10b. Wat is onze rol als Oneness Trainer in de komende jaren, 
Bhagavan?  
 
Bhagavan: Het is jullie taak om Oneness vooruit helpen om de wereld te 
transformeren. 
 
Vraag 11. Namaste, Lieve Bhagavan, Ik houd van U en wij allemaal houden van 
U. Lieve Bhagavan zou U aan onze nieuwe vrienden willen uitleggen: “Wat 
Oneness is”? Hoe beïnvloedt Oneness iemands relaties en iemands leven? 
Wat voor soort oefeningen kunnen eventueel gemakkelijk in praktijk gebracht 
worden in het dagelijks leven? Kunt U ons uitleggen wat de Heilig Kamer zijn, 
en wat hun functie is? Lieve Bhagavan, ik dank U voor Uw liefde voor mij, voor 
de liefde voor mijn familie, en voor Hong Kong.  
 
Bhagavan: Als individuen, zijn we van binnen verdeeld. Als gezinnen kennen we 
verdeeldheid. Als samenleving zijn we verdeeld. Als land zijn we verdeeld. Als wereld 
zijn we verdeeld. We hebben verschillende overtuigingen, verschillende ideologieën, 
verschillende economische systemen, en wat al niet! Alles schept verdeeldheid. En 
deze verdeeldheid leidt tot conflicten. Oneness begint met het individu. Het brengt 
Eenheid in het individu, en dat leidt tot Eenheid in de familie, en dat leidt weer tot 
Eenheid in de maatschappij, hetgeen leidt tot Eenheid in het land, en dat leidt tot 
Eenheid in de wereld. Waar sprake is van Eenheid, zal er een afwezigheid zijn van 
conflicten. Indien er geen Eenheid is, zullen er conflicten zijn. Oneness is dus op 



gericht om vrede te brengen in het individu, en door middel van individuele vrede 
ontstaat er wereldvrede.  
 
Wat het doen van oefeningen betreft: Oneness beveelt Chakra Dhyana aan. Maar je 
kunt elke oefenschema volgen. Het zou Tai Chi kunnen zijn. Het kan yoga zijn. Het 
zou een vorm van meditatie kunnen zijn. Je kunt elke vorm van beoefening in praktijk 
brengen waarbij je je comfortabel voelt, en die bij je past. Oneness zal niet zeggen: 
dit is de beste vorm van oefenen, of dat is de beste oefening. Omdat we zo gewend 
zijn aan Chakra Dhyana, praten we erover. Maar het is niet zo, dat dit de enige 
mogelijkheid is. Het is aan jou om die vorm van beoefening te kiezen waarbij je je 
comfortabel voelt en tevreden bent.  
 
Wat de Heilige Kamers betreft: Heilige Kamers zijn plaatsen waar jouw God fysiek 
voor je wordt om je direct te helpen. Er wordt op die manier voldaan aan vele oude 
profetieën over de hele wereld, die voorspellen dat wanneer het Gouden Tijdperk 
aanbreekt op deze planeet, God zal wandelen en praten met de mens.  
 
Vraag 12. Geachte Sri Bhagavan, Hoe gaat het met U en met Amma? Mijn 
hartelijke groeten aan U en aan Amma. Bijna twee jaar zijn verstreken sinds U 
tijdens Uw Darshan vertelde dat ik ontwaakt was. Dat was op 31 augustus 2012. 
De tijd vliegt! Ik heb nooit de kans gehad om naar Oneness terug te keren na 
september 2012, en ik mis Oneness elke dag. Oneness is als een hemel in mijn 
hart. Met de zegen van Ontwaken, werk ik heel productief in mijn dagelijkse 
werk, en daar is geen enkele stress bij! Na een jaar en acht maanden in mijn 
huidige functie gewerkt te hebben, heb ik sterk het gevoel dat ik klaar ben om 
de volgende stap te maken naar het volgende niveau van een leidinggevende 
positie. Hier komt dus mijn vraag: hoe moet een groot leider op spiritueel 
gebied zijn? Zullen we meer vrijheid toestaan aan de staf? Of moeten we 
gebruik maken van onze positie om ons bewustzijn in praktijk te brengen, en 
meer mensen beïnvloeden via de organisatievorm?  
 
Bhagavan: Een grote geestelijke leider is iemand die niet in rangen en standen 
denkt. Je moet je organisatievorm gebruiken om anderen te helpen.  
 
Vraag 13. Sri Bhagavan, op dit moment zijn het financiële systeem, het 
onderwijs, het huisvestingsbeleid en zelfs het klimaat in Hong Kong een bron 
van zorg. Hoe kunnen we Oneness inzetten om in de toekomst een hoger 
niveau voor Hong Kong te bereiken? Wat kan de Oneness gemeenschap van 
Hongkong doen voor Hong Kong?  
 
Bhagavan: Alle problemen komen voort uit je niveau van bewustzijn. De lage niveaus 
van bewustzijn die deze problemen hebben veroorzaakt, kunnen deze problemen 
niet oplossen, want zij zijn zelf de oorzaak van deze problemen. Dus de beste manier 
om deze problemen op te lossen is het verhogen van de niveaus van bewustzijn, en 
dat is het werk dat jullie te doen hebben! Als het collectieve niveau van bewustzijn 
omhoog gaat, zullen problemen verdwijnen.  
 
Vraag 14. Het gedrag van mensen in Hong Kong die geboren zijn tussen 1980 
en 1990, is zo anders als dat van de bevolking die geboren is tussen 1950 en 
1960. Voor deze jongere generatie, ongeacht hoe hard ze ook werkten, is het 



niet gemakkelijk om net zo succesvol te zijn als de oudere generatie. Het is 
moeilijker om een betere functie in het bedrijfsleven te krijgen, of een 
salarisverhoging. Het is erg moeilijk voor hen om voor zichzelf een flat te 
kopen. De voorwaarden die de maatschappij aan hen stelt zijn moeilijk voor 
hen om te overleven, om maar niet te spreken over hun geluksniveau en hun 
belangstelling in spiritualiteit. Lieve Bhagavan, de vraag die ik U wil stellen is: 
terwijl de toekomst van een samenleving in handen is van de jongeren, zijn zij 
aan het vechten om te overleven, terwijl ze hun dromen, hun visie en passie 
hebben vergeten, en ze een onvervuld leven leiden. Hoe kan Oneness hen 
helpen om grote leiders van onze samenleving te worden? Wat kunnen we 
doen voor deze jonge mensen in onze samenleving? Dank U wel Sri Bhagavan.  
 
Bhagavan: Op een heel vreemde manier zullen deze jonge mensen heel snel gaan 
groeien vanaf het jaar 2015. De Heilige Kamers zullen een heel grote rol gaan spelen 
in de transformatie van deze jongeren, en hen helpen om spectaculair te groeien. 
 
Vraag 15. Lieve Bhagavan, onlangs heeft U gezegd gebruik te maken van het 
Goddelijke om onze menselijke verlangens te vervullen door naar de Heilige 
Kamers te gaan. Er zijn ongeveer 30 soorten Heilige Kamers. Wilt U alstublieft 
aan ons uitleggen wat de beste volgorde is om naar de kamers te gaan en 
waarom dat zo is? Er zijn mensen die niet met Oneness verbonden zijn, die 
zich afvragen: dat wanneer we naar de Heilige Kamers gaan en onze 
verlangens worden vervuld, of dat niet zal uitgroeien tot een excuus om te 
ontsnappen aan het leven en om niet meer hard te werken in ons beroep? Of is 
dit gewoon een vraag van de geest? Dank U wel Bhagavan.  
 
Bhagavan: Ten eerste, moet je naar de Kamers gaan waar karma wordt opgelost. 
Daarna moet je naar de Kamers gaan waar je opnieuw geprogrammeerd wordt, dat 
wil zeggen dat je lot wordt gewijzigd. Dan moet je naar de Kamers gaan waar je 
voorouders worden bevrijd. Dan moet je naar de Kamers gaan waar alle vloeken 
worden verwijderd. Mensen vervloeken dikwijls elkaar, en dat is heel schadelijk. De 
vloeken moeten worden verwijderd. Na deze 4 dingen te hebben gedaan, kun je naar 
de Kamers gaan waar je geld, gezondheid, of een relatie dan wel een huwelijk kunt 
krijgen, of wat je ook maar hebben wilt. Maar de eerst 4 Kamers zijn basaal en 
fundamenteel.  
 
Vraag 16. Lieve Bhagavan, we hebben in Hong Kong een enorme vrijheid in het 
kiezen van onze godsdienst, en binnen één familie, kunnen verschillende 
familieleden hun eigen godsdienst kiezen bijvoorbeeld: Protestantisme, 
Katholicisme, Boeddhisme, kiezen voor de islam of andere religies. Als we over 
Oneness vertellen, dan hebben de meesten van hen het gevoel dat we 
proberen om ze van godsdienst te laten veranderen, en dat roept verzet op. In 
feite doen we dat niet. Wat kunnen we doen om deze mensen te laten begrijpen 
dat Oneness er niet op uit is om hen van godsdienst te laten veranderen. Het 
tegendeel is waar; Oneness helpt in feite mensen om hun leven volledig te 
ervaren.  
 
Bhagavan: Oneness is niet een nieuwe religie. Oneness is als suiker die je aan de 
koffie, de thee of de melk toevoegt. Oneness helpt een christen om een betere 
christen te worden, een moslim om een betere moslim te zijn, een boeddhist om een 



betere boeddhist te worden. Het helpt je om te communiceren met je God, en je 
ontvangt de genade van je God. Het legt niets op van buitenaf. Het werkt alleen 
binnen je eigen geloofsopvatting. Het is niet iets extern, het probeert niet om iets te 
veranderen. Het helpt je om net als grote mystici uit het verleden te worden, dat is 
alles.  
 
Vraag 17. Lieve Sri Bhagavan, zegen mij alstublieft om heel gauw een 
levenspartner te vinden die dezelfde visie heeft om aan Oneness mee te 
werken. En zegen alsjeblieft ons werk voor Oneness zodat dit probleemloos in 
Hong Kong kan worden uitgevoerd.  
 
Bhagavan: Ik zal je zegenen om een prachtig levenspartner te krijgen.  
 
Vraag 18. Dit is de laatste vraag, Bhagavan. Ik voel me erg gelukkig om bij 
Oneness en Sri Bhagavan betrokken te zijn. Ik stuitte onlangs op een 
probleem. Ik weet niet veel over Bhagavan. Toen begon ik literatuur over 
Oneness te lezen, en ik moet bekennen dat ik niet in staat was om de relatie 
tussen Bhagavan en Oneness te zien. Toen ik door mijn vrienden werd 
gevraagd naar de oorsprong van Oneness, had ik nog geen duidelijk antwoord. 
En ja, ik weet echt niets over de geschiedenis van hoe Bhagavan is begonnen 
met zijn werk voor Oneness. Ik ben een lege bladzijde van binnen wat betreft 
de oorsprong van Oneness. Kan Bhagavan iets vertellen over hoe hij Oneness 
heeft vorm gegeven? Dank U wel Sri Bhagavan.  
 
Bhagavan: In Oneness is het onderwijs belangrijk, niet de leraar. De leraar moet 
vergeten worden.  
 
En tenslotte Bhagavan; het Hong Kong Oneness Team is zeer dankbaar en het 
vraagt om de zegen van Bhagavan.  
 
Ik houd van jullie allemaal, en zegen jullie.  
 
Zij willen graag in de aanwezigheid van Sri Bhagavan bidden.  
 
Shanthi,  Shanthi, Santhihi 
 
___________________________________________________________________ 
 
Darshan with Sri Bhagavan and Hong Kong   
2014June21 Sri Bhagavan darshan gathering for Hong Kong students (w/English 
sub-title) 
June 21, 2014 Sri Bhagavan darshan gathering for Hong Kong Oneness Community 
(w/English sub-title) 
 
Q1(a). What make those who are fully enlightened so different? Are they not reaching 
the same state? Some have great humor, some do not. Some teach, some do not. 
Some tell jokes, some do not. Some laugh and dance, some people remain silent 
and sit. 
 



Bhagavan: The enlightened ones do not engage in day dreaming. That is what 
makes them different from the normal person. All normal human beings indulge in 
day dreaming, whereas the awakened one or the enlightened one does not engage 
in any kind of day dreaming whatsoever. Even when you are enlightened, the 
personality remains. That is why some, after enlightenment, continue to be 
humorous, some are serious, some become teachers, some become silent, because 
the personalities continue even after enlightenment. 
 
Q1(b). What makes one become a great enlightened guru (teacher)? 
 
Bhagavan: If the one who was become enlightened, has suffered greatly before 
enlightenment, he becomes a great teacher. 
 
Q2. Can you give a definition for compassion? Please share with us on how to 
express compassion, and teach us on how to learn to express it. 
 
Bhagavan: The physical heart has to undergo a physical change to develop 
compassion. And for that to happen, the brain has to undergo certain changes before 
the heart undergoes a change. Only that, leads to a real compassion. However, you 
could start by practicing compassion, which is not true compassion, by putting 
yourself into other people's shoes. As you keep practicing this, changes do happen in 
the brain, and then it is followed by changes in the heart and you discover real 
compassion. So you could start by practicing compassion which is not real 
compassion. 
 
Q3. Bhagavan, Thanks for giving all of us your gorgeous teaching, It really help us a 
lot. When I came back from India deepening course, I really felt so refreshed in my 
life. I felt like everything has changed because of my change in mental state. But 
after a few weeks, I started to go back to the state I had before I went to India. I feel 
so confused about life and don't have any passion in everything. 
My question is: on the last day of our deepening course, the guides told us if we want 
to raise our level of awakening, we need to do Chakra Dhyana, give and receive 
deeksha everyday. But, I really don't have any passion on it. I just don't want to do 
anything about it. And I really want to keep up my awakening state. So, do I need to 
force myself to do the Dhyana, or give and receive Deeksha, or I just need to go with 
my heart - don't do anything about it? 
 
Bhagavan: If you do not have any passion, it means you have arrived at an important 
milestone. This is a significant milestone. And you must not move away from there. 
You just stay with the fact that there is no passion. This staying with the fact will give 
you the breakthrough. 
 
Q4. Bhagavan, I feel like I'm dying soon, but I don't have any idea why. I would like to 
contribute the rest of my life to the world, but financially, there is obstacle for doing 
so. What can I do for that? Would you please help me to solve the financial problem? 
And, would you give me "self love", Bhagavan? 
 
Bhagavan: This feeling of dying is a psychological process which means you are 
dying to the past. This process which you feel as though you are dying is a perfect 



process. All people who get awakened go through this process and I will fully bless 
you for self love and solving your financial problem. 
 
Q5. Dear Bhagavan, we love you. Today, Hong Kong has a lot of negative energy 
flowing ~ including passive, depression, selfishness, etc. People are facing extreme 
problems. And recently the weather in Hong Kong is getting abnormal, dear 
Bhagavan, would you please give deep blessings to Hong Kong, China and the 
whole humanity? 
 
Bhagavan: Yes. I will certainly give the blessings. 
 
Q6. Dear Sri Bhagavan, in the oneness teachings, you have mentioned about 
"experiencing the pain" so that the charges will be liberated and become free, would 
you please teach me what to do practically and how to do with "experiencing the 
pain"? How to make myself focused with full attention on the experiencing? And what 
can I do to discharge myself from the charges? I am in deep gratitude to your help 
and answers, Bhagavan. 
 
Bhagavan: In Oneness, suffering is the shortest path to awakening. In Oneness, 
when there is suffering, you should not move away from the suffering. You should not 
escape the suffering. But, fully immerse in the suffering or stay with the suffering and 
then the suffering itself becomes joy. But, how to do that? You could start from small 
physical pain, like a small ant biting you, now try to stay with the pain of the ant bite, 
and slowly move it to the psychological realm. Start with physical pain. Not big pain; 
but small pain. And then move it into the psychological realm. You would soon 
discover the art of staying with the suffering. When that happens, all is automatic. 
That is why we say, staying with the suffering is the first step, it is also the last step. 
There is nothing more to do. 
 
Q7. Bhagavan, Hong Kong has recently been given tremendous grace to have 
Sacred Chambers. It is good news for the Oneness family in Hong Kong. Those who 
have done the Sacred Chambers have their problems solved, like: health, 
relationships, finances and so on. So everyone wanted so much that their family 
members and friends also can join. I have 2 questions, Bhagavan: 
 
Q7.1 For those who are new to oneness and for those who are the first time to join 
the Sacred Chambers, what kind of attitude or state of mind should they have so that 
they can receive the maximum benefits? 
 
Bhagavan: They must have an open mind, and they have got to realize that they are 
going to make use of the Divine to help solve their problems. They are going to fulfill 
their own personal needs. And the Divine is of their choice. It is not any divine 
imposed on them. It is completely their choice. They could choose their divine. It 
could be a Christian divine, an Islamic divine, a Hindu divine, a Buddhist divine, it is 
all in their own hands. It is up to them, and they make use of divine power to sort out 
their health problems, financial problems, relationship problems, and what not. So, it 
is exactly making use of a powerful being to help you, and who is willing to help you, 
and that's all. 
 



Q7.2 There are some people who do not believe that the Sacred Chambers could 
solve his problems, but because of curiosity, they did join, will these people receive 
any benefits from the Sacred Chamber? 
 
Bhagavan: Believers, non-believers, atheist, communist, you could be anybody, still 
you will receive the divine grace. 
 
Q8. I am engaged in medical work, and I need to be logical and use my mind a lot. 
After I am awakened from the deepening course, my brain has started changing, and 
my heart also started the transformation. Now, I have some conflicts Bhagavan, 
when I witness something happen that could not be explained, then, my mind will tell 
me - "do not believe into something happened that could not be explained". How 
should I respond, dear Sri Bhagavan? 
 
For example: I often hear people talking: "When you do not have money, do not think 
that you do not have money; but you have to feel that you will get rich and wealthy 
soon". But, the reality is that no money is no money. How can one feel that he will 
become rich? Is it a bit self deceiving Bhagavan? 
 
Bhagavan: Consciousness has tremendous power. When you develop wealth 
consciousness using Oneness teachings, you find you actually acquire wealth. When 
you develop health consciousness, you do acquire health. When you do develop 
success consciousness, success comes to you. All these could be experimentally 
verified. Normally, it acts within 7 day. So, one need not believe in the power of 
consciousness, it can be verified, it can be tested, so you could make use of it to 
change your consciousness, and to succeed in the world. 
 
Q9. Bhagavan, I want to tell you that I love you. My question is, Bhagavan, I want my 
Divine live in my home physically, and be my wife, but I don't understand how it could 
happen. I don't totally believe it and understand it, because I am a disciple of the 
Buddha, and the Buddhist sutras said: "Everything with form is unreal". So, I am 
confused and struggling, on one hand I want a physical divine, on the other hand, I 
feel like my divine should be formless. What should I do? Please help me understand 
totally that my divine could be physical with me. 
 
Bhagavan: Whatever is strong in you, that would happen. But the fact is, there are a 
lot of people around the world today who are physically living with their physical 
divine. It's happening all over the world now. 
 
Q10. Dear Father Bhagavan, We notice that there is a big change happening in 
Oneness University including the news of your retirement this year. I feel sad 
because we may not be able to see you as frequent as now. But on the other hand I 
feel glad that you and Amma can have more time for yourselves. I have 2 questions: 
 
Q10.1 Will the Dasajis able to travel to different countries in near future? We are 
eager to see Chandraji visiting us in Hong Kong. 
 
Bhagavan: Oneness is full of possibilities. Anything could happen in oneness. 
 
Q10.2 What is our role as Oneness Trainer in the coming years, Bhagavan? 



 
Bhagavan: It is for you to take forward Oneness and help transform the world. 
 
Q11. Namaste, Dear Bhagavan, I Love You and We love You. Dear Bhagavan would 
you please share "What is oneness" to our friends who are new to Oneness? How 
does Oneness help and influence one's relationships and one's life? What kind of 
exercises, if any, can be easily put into practice in daily life? Can you share with us 
what is Sacred Chamber and what are the functions? Dear Bhagavan Thank you for 
your love to me, to my family, and to Hong Kong. 
 
Bhagavan: As individuals, we are fragmented inside. As families, we have divisions. 
As a society, we have fragmentation. As a country, we have fragmentation. As a 
world, we have fragmentation. We have different belief systems, different ideology, 
different economical systems, and what not! Everything is creating a division. And 
this division is leading to conflict. Now Oneness starts with individual. It brings about 
oneness in the individual, which leads to oneness in the family, which leads to 
oneness in society, which leads to oneness in the country, which leads to oneness in 
the world. Where there is oneness, there will be the absence of conflict. Where there 
is no oneness, there will be conflict. So, Oneness aims at bringing about individual 
peace, and through individual peace brings about world peace. 
 
As far as practices are concerned, Oneness recommends Chakra Dhyana. But you 
could follow any practice. It could be Tai Chi, It could be yoga. It could be some 
meditation. You could follow any form of practice with which you are comfortable and 
which suits you. Oneness does not say this is the best practice, or that is the best 
practice. Since we are used to doing Chakra Dhyana, we talk about it. But it is not 
that, that the only one practice. It is up to you to choose any practice with which you 
are comfortable and you are happy with.  
 
As far as sacred chambers are concerned, Sacred Chambers are places where your 
divine becomes physical to help you directly. And it is thus fulfilling many ancient 
prophesies all over the world that when the Golden Age comes to the planet, the 
divine will walk and talk with man. 
 
Q12. Dear Sri Bhagavan, How are you and Amma? My deepest greetings send to 
you and Amma. Almost two years have passed since you announced that I am 
awakened on Aug 31, 2012 during your Darshan. Time flies! I have never got a 
chance to back to Oneness again after Sep 2012, but I do miss Oneness everyday, it 
is like a heaven in my heart. With the blessing of awakening, I worked quite 
productively in my daily job and there is no pressure at all! After one year and eight 
months work in my current position, I strongly felt that I am ready to step up and take 
the next level of leading position. So here comes my question - spiritually, how 
should a great leader be? Shall we provide more freedom for the staff? Or use the 
position to practice our awareness and impact more people through the platform? 
 
Bhagavan: A great spiritual leader is one who is non-positional. You should use your 
platform to help others. 
 
Q13. Sri Bhagavan, currently, the financial system, education system, housing 
policies and even the climate in Hong Kong are on the verge. How could we apply 



Oneness to a high vision for the future of Hong Kong? What practically can the 
Oneness Hong Kong Community do for Hong Kong? 
 
Bhagavan: All problems arise from your level of consciousness. Lower levels of 
consciousness which create these problems, cannot solve these problems, because 
they are the cause of these problems. So the best way to solve these problems is by 
raising the levels of consciousness, and that is the work you have got to do! As 
collectively, the level of consciousness goes up, problems would come down. 
 
Q14. For the people born in Hong Kong after 1980s' and 90s', their behaviors are so 
different from the group of population born in the 50's and 60's. These younger age 
people no matter how hard they worked, it is not easy to become as successful as 
the older generation, in terms of job promotion, the level of salary increment. It is very 
difficult for them to buy a flat for themselves. The conditions of the society are so 
tough for them to survive, not to mention about their happiness level and their 
interests in spirituality. Dear Bhagavan, my question is, since the future of a society is 
in the hands of the younger people, they are struggling to survive while they may 
have forgotton their dreams, vision and passion, and living a life unfulfilled. How can 
Oneness help them to become great leaders of our society? What can we do for 
these younger people in our society? Thank you Sri Bhagavan. 
 
Bhagavan: Strangely, these young people will start growing very fast from the year 
2015. The Sacred Chamber would play a very great role in transforming these young 
people and help them grow dramatically. 
 
Q15. Sri Bhagavan, recently, you have mentioned about making use of the Divine to 
fulfill our human desires by going to the sacred chambers, and there are about 30 
types of sacred chambers. Would you please help to explain to us what would be the 
best sequence of the chambers to go and why? There are people who are not in 
Oneness questioned about if we keep on going to the Sacred Chambers and get our 
desires fulfilled, then, will it become another excuse to escape from living our life and 
working hard in our job? Or is it just a question from the mind? Thank you Bhagavan. 
 
Bhagavan: First, you must go to the chambers where karma is cleared. After that, 
you must go to chambers where you are re-programmed, that is your fate is changed. 
Then, you must go to chambers where your ancestors are cleared. Then, you must 
go to chambers where all curses are removed. People are basically cursing each 
other and they are quite defective. The curses must be removed. After having done 
all these 4 things, then you could go to chambers where you get money, or health, or 
relationship, or marriage, or whatever you want. But these 4 are basic and 
fundamental. 
 
Q16. Sri Bhagavan, we have tremendous freedom in choosing our religion in Hong 
Kong; and within a family, different family members can choose their own religion for 
example - Christian, Catholic, Buddhism, Islamic, Muslim and others. When we share 
Oneness to them, most of them feel that we are trying to make them change their 
religion and resist it, and in fact we are not. What can we do to help these people to 
understand that Oneness is not about making them to change their religion; and 
instead, Oneness in fact helps people to experience their lives fully? 
 



Bhagavan: Oneness is not a new religion. Oneness is like sugar which would add to 
coffee, tea or milk. Oneness helps a Christian to become a better Christian, a Muslim 
a better Muslim, a Buddhist a better Buddhist. It helps you to communicate with your 
divine and receive the grace from your divine. It does not impose anything from 
outside. It only works within your own faith. It is not something external, not trying to 
change anything at all. It helps you to truly become like the great mystics from the 
past, that's all. 
 
Q17. Dear Sri Bhagavan, please bless me to have a life partner very soon who has 
the same vision to contribute to Oneness. And please bless our Oneness works to be 
smoothly carried out in Hong Kong. 
 
Bhagavan: I will bless you to have a wonderful life partner. 
 
Q18. This is the last question, Bhagavan. I feel very fortunate to know about 
Oneness and Sri Bhagavan. I came across a problem recently. I don't know much 
about Bhagavan. Then I started to read Oneness literatures and I confess that I am 
unable to connect the relationship between Bhagavan and Oneness. When I was 
asked by my friends the origin of Oneness, I have not got any clear response. And 
yes, I really do not know about the history of how Bhagavan started the Oneness 
work. I am empty inside about the origin of Oneness. Can Bhagavan talk about how 
he realized the origin of Oneness? Thank you Sri Bhagavan. 
 
Bhagavan: In Oneness, the teaching is important, not the teacher. The teacher must 
be forgotten. 
 
And finally Bhagavan, the Hong Kong Oneness team is very grateful and seeking 
Bhagavan's blessings, Bhagavan. 
 
Love you all, bless you all. 
 
They would like to pray in the presence of Sri Bhagavan. 
 
Shanthi - Shanthi - Santhihi 



Bhagavan en Oostenrijk 
 
Sri Bhagavan’s Darshan met Oostenrijk 14 juni 2014. 
  
Vraag 1: Lieve Sri Bhagavan, als we met Diksha’s door het leven gaan, dan 
stijgt en daalt de Kundalini energie, en gaan we vaak door diepe processen 
waarvan sommigen heel pijnlijk zijn. Hoe kunnen we een snelle doorbraak naar 
vreugde ervaren? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Diksha en de processen blijven inwerken op Kundalini. Wanneer 
Kundalini stijgt, komt er een punt waarop je zonder inspanning ongeveer 49 minuten 
kunt blijven bij “Wat er is”. Zodra dat gebeurt, dan stroomt er spontaan en heel 
natuurlijk vreugde zonder dat daar een reden voor is. Wat jullie moeten doen is: 
Diksha blijven ontvangen en toestaan dat het proces kan starten. Wanneer je het 
proces snel wilt laten verlopen, dan moet je naar de heilige kamers gaan. We hopen 
dat er Heilige Kamers in je land zijn die speciaal op Ontwaken gericht zijn. Als 
Ontwaken plaats vindt; dan zal je groei heel erg snel verlopen. 
 
Vraag 2: Lieve Bhagavan, Velen van ons zijn al Ontwaakt en hebben de 
bevestiging daarvan ontvangen van de Oneness University. Op welk niveau 
ervaren we Eenheid in onszelf en wat is daarvoor nodig? 
 
Bhagavan: Wanneer je in staat bent om zonder inspanning gedurende 49 minuten te 
blijven bij “Wat er is” begin je Eenheidsbewustzijn te ontwikkelen, en word je volledig 
EEN van binnen. 
 
Vraag 3: Lieve Bhagavan, hartelijk dank voor de gave van de drie kamers. Tot 
nu toe hebben we 3 plaatsen in Oostenrijk waar wij dit prachtige proces 
kunnen ontvangen. Hoe werkt het proces van Paramatma in de kamers? Is het 
afhankelijk van de persoon die het proces ondergaat, en is de plaats en de 
vraag ook van invloed? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Hoe het Goddelijke zich gaat manifesteren hangt af van de plaats, van 
het verleden van de plaats, en ook van wat de behoeften zijn van die plaats, en de 
persoon die de kamers bezoekt. Het hangt af van al deze factoren. 
 
Vraag 4: Lieve Bhagavan, tijdens de webcast wordt de les van de week niet 
meer getoond en vindt dus plaats op de achtergrond. Moeten we de les 
combineren met de Gouden Bal Meditatie? 
 
Bhagavan: Je kunt die twee dingen apart doen. Wanneer we op het scherm 
verschijnen, kun je de Gouden Bal Meditatie doen. Wanneer dit voorbij is, kun je 
contempleren over de les. De Gouden Bal Meditatie moet je samen met mij doen. Ik 
doe het voor jouw bestwil. 
 
Vraag 5: Lieve Bhagavan, Wat kan ik doen als ik vast zit op een fysiek niveau 
en daardoor steeds weer terugval in een zelfdestructief gedrag? Dank U wel 
Bhagavan. 



Bhagavan: In een dergelijk geval is het beste dat je kunt doen: je intens bewust 
worden van je destructieve neigingen, en dan naar de kamers gaan om hulp te 
vragen. 
 
Vraag 6: Lieve Bhagavan, ik ben 7 jaar verbonden met Oneness en als trainer 
voel ik dat ik mensen moet helpen om hun relatie met het Goddelijke te 
versterken. Al die tijd hoopte ik dat er een sneeuwbaleffect zou ontstaan, en 
dat de mensen zouden doorgegeven wat er aan hen gegeven werd. Er 
gebeurden vele kleine wonderen, maar de menselijke geest vergat het weer, liet 
het liggen, de mensen waren ondankbaar en namen het voor lief. Ik heb dus 
vragen voor U Bhagavan, hoe het gaat met de wereld en ook met Oostenrijk? 
Wanneer zullen meer mensen vanuit hun hart beginnen te handelen? Wanneer 
zal de overheersing van de geest worden opgeheven, en ook: wanneer zal de 
financiële crisis en de onrust onder de mensen worden opgelost? Wanneer 
wordt alles makkelijker? Zelf ben ik ook moe en uitgeput door het heen en weer 
geslinger tussen de vrede van Ontwaken en extreme aanvallen van de geest. Er 
is nog steeds een gebrek aan vertrouwen in het leven en in het Goddelijke. 
Kunt U mij helpen Bhagavan? 
 
Bhagavan: De intense crisis waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd zal 
spoedig leiden tot een zeer grote doorbraak die aan de mensheid zal worden 
gegeven. Dat is de positieve kant van de crisis. 
 
Vraag 7: Lieve Bhagavan, ik dank U vanuit heel mijn hart voor al Uw werk. Het 
ontbreekt mij aan genoeg woorden om mijn dankbaarheid en mijn 
enthousiasme te uiten. Als Amma en U met pensioen gaan en de Dasas niet 
doorgaan als voorheen, hoe zal Oneness Movement er dan uitzien? Zullen de 
cursussen nog steeds worden gegeven in de Oneness University? Wat zullen 
deze grote verandering betekenen voor ons en voor onze landen? Bhagavan in 
de tempel zei U dat Paramatma het al voor meer dan 90% heeft overgenomen, 
en dat dit aan het einde van het jaar 100% zal zijn. De gidsen zullen alleen nog 
maar lessen ontvangen van Paramatma, en AmmaBhagavan zullen met 
pensioen gaan, maar Bhagavan zal nog steeds vragen beantwoorden. Lieve 
Bhagavan, kunt U ons wat meer daarover vertellen. En ik vraag U om Uw zegen 
voor het Ontwaken van heel Oostenrijk. Dank U, vanuit heel mijn hart lieve 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: De Oneness University zal gewoon doorgaan. De cursussen zullen nog 
steeds doorgaan. De gidsen die 20 jaar monnik zijn geweest zijn nu geen monnik 
meer. Maar de gemeenschap en de gidsen bestaan nog steeds. Zij zullen nog steeds 
cursussen geven. Zij hebben deze stap genomen, omdat ze vonden dat Oneness 
hard op weg was een religie te worden. Ze willen niet dat Oneness een volgende   
georganiseerde religie zal worden. Dus hebben ze zelf besloten dat zij geen 
monniken meer zijn, en dat er geen monniksorde meer bestaat. 
 
Ze hebben altijd de vrijheid gehad om te doen wat ze wilden. Nu hebben ze deze 
stap genomen. Dit alles terwijl Amma en ik hun begeleiden. Nu is Paramatma fysiek 
geworden voor de meesten van hen, en Paramatma begeleidt hen heel direct. Wat er 
met hen is gebeurd zal binnenkort met jullie allemaal gebeuren. Ze willen niet tussen 
jou en het Goddelijke staan. Ze willen dat jullie grote meesters worden. Vandaar dat 



ze deze stap hebben genomen. Sinds Paramatma het heeft overgenomen, spelen 
Amma en ik geen rol meer. Natuurlijk; totdat Paramatma met jullie kan praten, zal ik 
tot jullie spreken. Omdat jullie willen dat ik met jullie zal spreken .... (de rest was 
onverstaanbaar) 
 
Vraag 8: Lieve Sri Bhagavan. Mijn hart is vol vreugde, omdat we vandaag de 
mogelijkheid hebben om een Darshan met U bij te wonen. Dank U wel. Ik voel U 
iedere dag meer en meer, en ik houd zoveel van U. Bhagavan mijn vraag is de 
volgende: wanneer we kijken in de kranten dan zien we dat de wereld er steeds 
slechter uit gaat zien. Nieuwe oorlogen steken de kop op, westerse regeringen 
krijgen steeds meer fascistische trekjes, er lijkt een nieuwe koude oorlog aan 
te komen, en er is een financiële crisis gaande. Maar onder de oppervlakte 
voelen we dat meer en meer mensen Ontwaken, en veel mensen worden 
wakker en beginnen vanuit hun hart te leven. Is er een verband tussen die 
dingen Bhagavan? Kunt U ons uitleg geven Bhagavan? Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: De wereld is aan het schuiven van duisternis naar licht, en van licht naar 
duisternis. De lange nacht van de duisternis komt langzaam tot een einde. Maar de 
ommekeer zal vrijwel abrupt komen. De verschuiving naar het licht zal spoedig plaats 
vinden. Dat zal zeker gebeuren want anders je bent tot vernietiging gedoemd. En 
omdat de mensheid steeds door zal gaan, zal die vernietiging niet gebeuren. Het 
Licht zal komen en het Gouden Tijdperk zal aanbreken. 
 
Vraag 9: Lieve Bhagavan, wanneer ik voor mijn altaar zit, of als ik in gebed ben, 
of als ik bezig ben met een Oneness proces of ritueel, dan ben ik in totale 
overgave aan het Goddelijke. Dan heb ik gevoelens alsof ik smelt in de golven 
van de Indische Oceaan. Het voelen van de overgave aan de liefde van het 
Goddelijke begeleidt me. Er is slechts een zee van liefde, ik voel tevredenheid, 
ik voel perfectie, en er is geen gehechtheid, geen verwachting, geen verdriet, 
geen emotionele opwinding. Er is slechts een totale overgave aan mijn 
Goddelijkheid. Echter, in het dagelijks leven, wanneer ik niet voor mijn altaar 
zit, wanneer ik niet in gebed ben, of wanneer ik geen rituelen doe, dan voel ik 
me zo leeg. Er is dan een gevoel van zinloosheid en een gevoel dat ik in mijn 
leven niet groei, niet groei in mijn werk, niet groei in mijn relatie enzovoort. Ik 
zit vast. Wat doe ik verkeerd Bhagavan. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: Er is niets om je zorgen over te maken. Dit gebeurde af en toe met alle 
grote meesters. Voor jou zal dat binnenkort ook minder frequent worden. Het hangt 
allemaal af van: hoe Kundalini stroomt. Het is niet in jouw handen, en er is niets dat 
je kunt doen. Je moet gewoon wachten tot het voorbij is. 
 
Vraag 10: Lieve Bhagavan, Hoe kunnen we lege tradities overwinnen en hoe 
kan ik onafhankelijkheid en autonomie in mijzelf ondersteunen, zodat alles in 
mij de kennis van de ene waarheid en de ene bron van liefde kan vinden? Dank 
U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: De meest basale leerstelling van Oneness is: dat er geen pad naar de 
waarheid of naar het Ultieme bestaat. Alleen als je alle paden opgeeft, dan zul je je 
eigen pad ontdekken. Het is alleen jouw pad dat je daar naartoe zal leiden. Het pad 
van iedereen is uniek. Als je een pad volgt, dan is er geen hoop voor je. Dit geldt ook 



voor Oneness. Als je van Oneness een pad maakt, dan is er geen hoop voor je. Je 
kunt echter proberen jouw verschillende paden te bewandelen. Maar dan moet je tot 
het besef komen dat er geen pad bestaat dat je ergens kan brengen. Dat is het 
keerpunt. Je moet alle paden van je af gooien. Dat is de eerste stap. Dat is de laatste 
stap. Daarom wordt de visie van Oneness uitgedrukt met het regeltje: “Om de mens 
volledig vrij te maken”. Die vrijheid is Ontwaken. Die vrijheid is: “Leven”. Anders ben 
je slechts een wandelend lijk. Je bestaat alleen maar, je leeft niet. Je moet alle paden 
loslaten. Niemand heeft ooit een pad gevolgd en gekregen wat hij of zij zocht. Er is 
geen pad. Dat komt omdat ieder mens uniek is. Wat voor jou werkt, zal niet voor een 
ander werken. 
 
Oneness heeft als doelstelling om je te bevrijden van alle paden. Dat is de ware 
betekenis van Oneness. Oneness bevrijdt je ook van een oordelende, straffende 
God. Zo'n God niet bestaat. Tenzij je zelf zo'n God creëert. Dat is de reden waarom 
je je eigen persoonlijke God moet scheppen. Dat is de God die je kan helpen. Maar 
als je afhankelijk bent van een God die je zal beoordelen, die je gaat straffen, die je 
voorschriften gaat dicteren, dan is er geen hoop voor je. Omdat een dergelijke god 
niet bestaat. Zo’n God is een verzinsel van je verbeelding. God en de mens zijn twee 
uiteinden van dezelfde werkelijkheid. Het Goddelijke is ongemanifesteerd. Het is 
naamloos. Het is vormloos. Jij bent het die Het een naam geeft, jij bent het die Het 
een vorm geeft, jij bent het die Het eigenschappen geeft. Dan manifesteert het 
Goddelijke zich als Licht, of als een Gouden Bal of welke vorm dan ook. Wanneer het 
Goddelijke zich manifesteert dan noemen we hem God. Het is allemaal in jouw 
handen. Dus Oneness bevrijdt je van een controlerende, tirannieke, straffende God. 
Oneness bevrijdt je van God, Oneness bevrijdt je van alle paden. Dat is de reden 
waarom de visie van Oneness is: “Om de mens volledig vrij te maken. 
 
Vraag 11: Lieve Bhagavan, Is er een instantie die het voortbestaan en de 
verspreiding van deze lessen beveiligt. Dank U wel Bhagavan. 
 
Bhagavan: De Oneness University zal blijven bestaan. De lessen zullen in je hart 
leven en je zult ze verspreiden. Jullie zijn de leiders van Oneness. 
 
Dank aan: Gunnar Gresl, Veneet Kumar, Rocco Oneness, en Silvia Goode voor de 
vertaalhulp en transcriptie van deze gebeurtenis. 
 
Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai 
 
Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai 
 
Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai 
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Q1. Beloved Sri Bhagavan, when we go through our lives through deeksha, the 
Kundalini energy rises and falls. And we often go through deep process - some of 
which are very painful. How can we experience a fast breakthrough into joy? Thank 
you Bhagavan. 



 
A1. The deeksha and the processes keep working on the Kundalini. As the Kundalini 
rises, there comes a point where you'd be staying with the "what is" without effort for 
about 49 minutes. Once that happens, joy spontaneously and naturally keeps flowing 
into you for no reason. What you people have to do is keep taking the deekshas and 
allow the process to start. If you want a process to move fast, then you must go to the 
sacred chambers. We hope there could be sacred chambers in your country 
specifically for awakening. When that happens, your growth would be very very fast. 
 
Thank you Bhagavan. 
 
Q2.Beloved Bhagavan, Many of us are already awakened and confirmed by the 
Oneness University as awakened ones. At what level do we experiences unity with 
ourselves and what is the essentials for that? 
 
A2.When you are able to stay with the "what is" without effort for 49 minutes, you 
begin to develop unity consciousness, you become completely one inside. 
 
Thank you Bhagavan 
 
Q3.Beloved Bhagavan, Thank you for the gift of the three chambers. Up to now we 
have 3 places in Aus tria where we offer this wonderful process. How does the 
specification of the Paramatma in the chambers happen? And do they depend on the 
person who conducts the process and do place and demand also influence it? Thank 
you Bhagavan. 
 
A3.How the divine is going to manifest depends on the place, its past history and 
then what the needs are for that place and the person conducting the chambers. It 
depends on all these factors. 
 
Thank you Bhagavan. 
 
Q4.Dear Bhagavan - in the webcast the teaching of the week is no longer displayed 
and thus occurred in the background. Should we combine the teaching with the 
Golden Ball Meditation? 
 
A4.You could do the two things separately. When we appear on the screen you could 
do the golden ball meditation. After it is over, you could contemplate on the teaching. 
The golden ball meditation you must do along with me. I am doing it for your sake. 
 
Thank You Bhagavan 
 
Q5.My beloved Bhagavan, What can I do when I seem to be stuck on a physical level 
and therefore I again and again fall back into self-destructive behaviors? Thank you 
Bhagavan. 
A5.In such a case, the best thing would be to become intensely aware of your 
destructive tendencies and then go and take help in the chambers. 
 
Thank you Bhagavan. 
 



 Q6.Dear Bhagavan, I am 7 years with Oneness and as a trainer I felt to help the 
people and their connection to the divine. In all the time I was hoping that it becomes 
like a snowball and people passed on what was  given to them. There happened 
many small miracles but the people, the mind forgets it again, dismisses it, is 
ungrateful and takes it for granted. So I have the questions for you Bhagavan - how it 
goes on with the world and also for Austria? When will more people begin to act from 
the heart? When will the dominance of mind be solved and also the financial crisis 
and the agitation of humanity? When will it be easier? I myself am also tired and 
exhausted swinging back and forth between peace and awakening and extreme mind 
attacks. There is still lack of faith in life and in the divine. Please can you help me 
Bhagavan? 
 
A6.The very crisis that humanity is now facing would soon give humanity a very big 
breakthrough. That is the positive side of the crisis. 
 
Thank you Bhagavan. 
 
Q7.Beloved Bhagavan, I thank you from my heart for your work. I don't have enough 
words to express my gratitude and my enthusiasm. If Amma and you are going to 
retire now and the Dasas do not continue as before, how will Oneness Movement 
look like? Will the courses still be conducted in the Oneness University? What does 
this great change mean for us and for our countries? Bhagavan in the temple you 
said that Paramatma has already taken over 90% and in the end of the year 
Paramatma will take over 100%. The guides will receive the teaching only from 
Paramatma and AmmaBhagavan will retire. But Bhagavan will still answer questions. 
Beloved Bhagavan, can you please tell us something about this. And I ask you for 
your blessing for the awakening of entire Austria. Thank you from all my heart 
beloved Bhagavan. 
 
A7.The Oneness University would still continue. The courses would still continue. 
The guides who are monks for 20 years are no more monks. But the community and 
the guides still exists. They will still conducting courses. They have taken this step 
because they found Oneness was fast becoming a religion. They do not want 
Oneness to become yet another organized religion. So they have declared 
themselves that they are no more monks and that there is no more order. 
 
They have always had the freedom to do what they want. Now they have taken this 
step. All this while Amma and I were guiding them. Now the Paramatma has become 
physical to most of them and the Paramatma is directly guiding them. What has 
happened to them would soon happen to all of you. They do not want to stand in 
between you and the Divine. They want you to become great masters. Hence they 
took that step. Since the Paramatma has taken ove, Amma and I have no more role. 
Of course till the Paramatma can talk to you I will talk to you. Since you want me to 
talk to you .... (inaudible) 
 
Thank You Bhagavan 
 
  
Q8.Beloved Parabrahma Sri Bhagavan. My heart is full of joy because we have the 
opportunity today to have a darshan with you. Thank you so much. I feel you more 



and more everyday and I love you so much. Bhagavan my question is when we look 
in to the papers we find that the world is becoming more and more worse, world old 
wars are coming up, western government are becoming fascist attitudes, a new cold 
war seems to appear, financial crisis is going on. But under the surface we feel more 
and more people become awakened and many people wake up and start to live from 
their heart. Is there a connection point between 1 and 2 Bhagavan? Can you please 
explain Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
A8.The world is shifting from darkness to light, from light to darkness. Now the long 
night of darkness is slowly coming to an end. But the shift would be almost abrupt. 
The shift into light is soon going to happen. That would definitely happen for 
otherwise you are doomed. And since humanity would go on and on the doom would 
not happen. Light will come and there will be the Golden Age. 
 
Thank You Bhagavan. 
 
Q9.Dear Bhagavn, When I sit in front of my altar or when I am in prayer or when I am 
doing a Oneness process or a ritual, I am in total surrender to the divine. Then I have 
feelings like to melt in the waves of the Indian Ocean. To feel that the  ove of divine 
surrender is guiding me. There is only a sea of love, I feel satisfaction, feel perfection, 
no attachment, no expectation, there are no sorrows, no emotional arousal, there is 
only total surrender .. to my divine. However, in the daily life when I am not sitting in 
front of my altar, when I am not in prayer or doing my rituals I feel so empty and there 
is a feeling of senseless and I do not grow in my life, in my work, in my relationship 
and so on. I am stuck. What am I doing wrong Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
A9.There is nothing to worry about this. This happens to all the great masters once in 
awhile. For you also soon it will become less and less frequent. It all depends on how 
the Kundalini is flowing. It is not in your hands and there is nothing you could do 
about it. You have to simply wait it out. 
 
Thank You Bhagavan. 
 
Q10.Dear Bhagavan, How can we overcome hollow traditions and support the 
independent and the autonomous in me so that all will find the knowledge of the one 
truth and its one source of love? Thank you Bhagavan. 
 
A10.The basic teaching of Oneness is that there is no path to truth or to the ultimate. 
Only if you give up all paths you will discover your own path. It is only your path 
which could take you there. Everyone's path is unique. If you follow any path there is 
no hope for you. This includes Oneness also. If you make Oneness into a path there 
is no hope for you. You could however try your various paths. But then you must 
come to the realization that no path can take you there. That is the turning point. You 
must throw out all paths. That is the first step. That is the last st= ep. Thats why the 
vision statement of Oneness is to set man totally free. That freedom is Awakening. 
That freedom is living. Otherwise you are merely walking corpses. You are only 
existing, you are not living. You must drop off all paths. Nobody followed any path 
and got there. There is no such path. Because every human being is unique. What 
works for you would not work for another.  



Oneness aims at freeing you from all paths. That is the true meaning of Oneness. 
Also Oneness liberates you from a judging, punishing God. Such a God does not 
exist. Unless you create such a God. That is why you have to create your own 
personal God. That is the God who could help you. But if you depend on a God who 
is going to judge you, who is going to punish you, who is going to dictate terms to 
you, there is no hope for you. Because such a god does not exist. That God is a 
figment of your imagination. God and man are two ends of the same reality. The 
divine is unmanifest. It is nameless. It is formless. It is you who give it a name, you 
who give it a form, you who give it qualities. Then the divine manifests as light or as a 
golden ball or as any form. When the divine manifests we call them God. It is all in 
your hands. So Oneness liberates you from a controlling, tyranical, punishing God. 
Oneness liberates you from God, Oneness liberates you from all paths. That is why 
the vision of Oneness is to set humanity completely free. 
 
Thank You Bhagavan. 
 
Q11.Bhagavan, Is there an administration that secures the survival and spread of 
these teachings Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
A11.The Oneness University would continue. The teachings would live in your hearts 
and you would spread it. You are the heads of Oneness. 
 
Thanks to Gunnar Gresl, Veneet Kumar, Rocco Oneness, and Silvia Goode for 
translation help and transcripts at this event.  
 
Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai 
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