Om shanti

Pewnie zdarzyło Ci się zadawać pytania typu „Kim
tak naprawdę jestem?”, „Dlaczego właśnie tutaj się
urodziłem?”, „Dlaczego świat jest taki, jaki jest?”,

„…dajmy informacje o Prawdzie – oto i cały kurs. Niech

„Dlaczego jest na świecie tyle cierpienia?”, Dlaczego ludzie

wpłynie radość do duszy! Niech pozostanie na niej ślad! Niech

zdają się jakby coraz gorsi?”, „Dokąd to wszystko zmierza

zaczną odchodzić od niej cierpienia i troski! Coś, czego nie

pędząc coraz szybciej?” … i wiele innych pytań, na które

moŜna otrzymać od świata… My otrzymujemy tę istotę

kaŜdy system, kaŜda religia, kaŜda szkoła daje inne

najwspanialszą na świecie…”

odpowiedzi. Co w tym gąszczu idei i opinii jest prawdą?
Skoro jest tak wiele ścieŜek, czy wszystkie w jakimś
sensie są prawdziwe, czy moŜe wybrane?

„Wiedza to znaczy informacje. Informacje, o czym?
Informacje o prawdzie. Prawda, o czym? [O tym], czym jest
dusza, czym jest NajwyŜsza Dusza, czym jest ten cykl całego

Jeśli tli się w Tobie choćby maleńkie pragnienie
poznania prawdziwego siebie i historii świata, zajrzyj

świata. Wiadomości o tym wszystkim, te właśnie informacje
są wiedzą.”

do tego, czego uczy ShivBaba. Nie związany z Ŝadną
ludzką religią ani systemem, wolny od wpływów,

„Jego pierwsze imię to Prawda. To, co jest prawdą, jest

bezinteresowny i obiektywny, tylko raz w cyklu świata

piękne. Co takiego? Jeśli coś jest nieprawdą, nie moŜe być

przychodzi tu i opowiada ludziom ich prawdziwą historię.

piękne. Prawda, dobroczynność…. Wyłącznie prawda jest
dobroczynna. Jeśli coś jest kłamstwem, nie moŜe być

Co ryzykujesz? Zainwestowanie kilku minut na

dobroczynne. Prawda i dobroczynność – ten, który posiada te

przeczytanie ulotki zawierającej esencję tego, co ShivBaba

dwie cechy, będzie z pewnością piękny. Będzie prawdą i

przekazuje wszystkim ludziom świata. Jeśli zechcesz

będzie dobroczynny – on właśnie będzie prawdziwie piękny.

wiedzieć więcej, droga do oceanu wiedzy jest otwarta na

Więc […] NajwyŜszego określa się imieniem Prawda.”

tyle, na ile sam zechcesz ją otworzyć. Warto poznać!
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