wieku, miejsca urodzenia, wyznania,
kultury, wykształcenia. Dzięki niej ludzie
mogą poznać między innymi:
•

kim/czym jest człowiek

•

jakim prawom podlega dusza ludzka

•

jaki jest cel ludzkiego Ŝycia

•

kim/czym jest NajwyŜszy Duchowy
Ojciec

•

czym jest ten ludzki świat stworzenia

•

kim są duchowi rodzice ludzkości

•

jak doszło do powstania tak wielu
róŜnorodnych religii i ścieŜek i
dlaczego jest między nimi tyle
nieporozumień

•

dlaczego w obecnym czasie jest na
świecie tyle cierpienia i konfliktów

•

jaka jest droga do wyzwolenia i

Wiedza zaawansowana
Pogłębiona wiedza rozwijająca tematy
omawiane na poziomie podstawowym,
prowadząca do rozpoznania, kim jest
NajwyŜszy Duchowy Ojciec i w jaki sposób
działa, kim jest ojciec ludzkości oraz do
poznania swojej historii w cyklu świata.

Kontakt
Duchowy Uniwersytet AIVV
Delhi -10085. House No. 351/352, Block A,
Phase-I, Vijayvihar, (Near Sector-5 Rohini).
Telefon: 011-27044227, 098913700107
Indie; e-mail: a1spiritual@sify.com

wyzwolenia w Ŝyciu, czyli osiągnięcia
przez duszę ludzką trwałego szczęścia,

Kontakt w Polsce:

spokoju, zdrowia i dobrobytu.
Wiedza i praktyka mają dwa poziomy:
podstawowy i zaawansowany.

e-mail: inforpoint@gmail.com
tel: 603 257 652
Forma: zajęcia w formie indywidualnej lub w
małych grupach.
Terminy ustalane indywidualnie.

Wiedza ShivBaby http://kailashproject2.wordpress.com/
inforpoint@gmail.com
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uzdrawiająca duszę

Wiedza ShivBaby jest dla
wszystkich ludzi świata, niezaleŜnie od

Wiedza podstawowa
Esencja wiedzy o duszy, NajwyŜszym
Ojcu NajwyŜszej Duszy i jego działaniu, cyklu
świata, celu ludzkiego Ŝycia, historii religii
ludzkiej, ogólnej historii duszy ludzkiej w cyklu
świata.

Wiedza

Spotkania z wiedzą ShivBaby

Droga do wolności
ShivBaba, duchowy ojciec i duchowy
lekarz, niezwykły nauczyciel naszych czasów
mówi, Ŝe tylko tutaj, w tym ludzkim świecie
moŜna osiągnąć prawdziwe wyzwolenie w
Ŝyciu, to znaczy stan, w którym doświadcza się
tylko szczęścia i spokoju. Zapytany przez
jednego ze swoich uczniów, co trzeba zrobić,
aby uwolnić się od cierpienia, chorób i stać się
zawsze duchowo i fizycznie zdrowym,
powiedział: „Musisz stać się duszą. Dusza jest
spokojem i szczęściem. Jest niezniszczalna,
wolna od choroby, starzenia się i śmierci.”
ShivBaba niezmiennie powtarza swoim
uczniom: „Stańcie się duszami, a wszystkie
wasze problemy się skoczą. Skończą się
choroby, dolegliwości, cierpienia zarówno
fizyczne jak i psychiczne. Zapomnieliście, kim
jesteście, utoŜsamiliście się z waszymi ciałami.
Nie jesteście tymi ciałami, jesteście duszami!
Teraz musicie na powrót stać się duszami.
Zostało wam niewiele czasu.”
Odzyskanie przez człowieka

Wyzwolenie poprzez Wiedzę

Oczyszczenie poprzez Pamiętanie

ShivBaba pokazuje prostą i realną

Wyzwolenie w Ŝyciu jest stanem, w

drogę, która prowadzi do wyzwolenia i

którym dusza Ŝyjąca w ciele doświadcza

wyzwolenia w Ŝyciu. „Nie ma wyzwolenia bez

wyłącznie szczęścia i spokoju, jest wolna od

wiedzy” – powtarza. Aby się wyzwolić, dusza

wszelkiego cierpienia. Aby dusza osiągnęła ten

ludzka musi napełnić się prawdziwą wiedzą, o

stan, konieczne jest jej pełne oczyszczenie z

tym kim jest, jaka jest, jaka jest jej historia,

wpływów, jakim ulegała przez kolejne

kim jest jej Duchowy Ojciec, jaki on jest oraz

wcielenia, usunięcie z niej wad, które rozwinęła

jaki nie jest, czym jest ten świat, w którym

na skutek utoŜsamienia siebie z ciałem i

dusza Ŝyje i dlaczego w nim się znalazła.

rozliczenie rachunków karmicznych, czyli

Prawdziwa wiedza jest prosta. Przekazuje ją

bilansu jej dobrych i złych czynów wobec

bezpośrednio ten jedyny, który jest Prawdą,

innych.

czyli Duchowy Ojciec wszystkich dusz, który
jest poza wszelkimi ludzkimi religiami,

Metoda oczyszczenia duszy jest bardzo

filozofiami, opiniami, który jest zawsze wolny i

łatwa. Polega na pamiętaniu siebie jako duszy i

obiektywny. Gdy ta wiedza wypełni duszę,

swojego Duchowego Ojca. Dzięki pamiętaniu,

pozwoli jej na powrót rozpoznać Duchowego

które moŜe praktykować nieprzerwanie, dusza

Ojca i spotkać się z nim, uwolni umysł i intelekt

ludzka łączy się z NajwyŜszym Duchowym

duszy od skostnienia i martwoty

Ojcem – Generatorem absolutnie czystej

spowodowanej jej utoŜsamieniem się z ciałem.

duchowej energii i stopniowo sama napełnia się

Jest to pierwszy poziom wyzwolenia -

tą energią. „Spala” wszelkie negatywności i na

świadomości duszy ShivBaba stawia w centrum

wyzwolenie na poziomie subtelnym, którego

powrót staje się czysta i dobra. Tak

swojej nauki. Jeśli człowiek wykona to zadanie

owocem jest rozpoznanie i bezpośrednie

oczyszczona dusza staje się duszą zdrową,

i odzyska świadomość siebie jako duszy,

spotkanie z wiecznym Duchowym Ojcem.

wolną od wad, duszą doskonałą, świadomą

będzie uzdrowiony i stanie się absolutnie

Rozpoznanie i spotkanie z Duchowym Ojcem

swojej prawdziwej natury (świadomą siebie

wolny. Choroby przestaną wyniszczać jego

daje duszy moŜliwość trwałego połączenia się z

jako duszy) i na powrót odzyskuje kontrolę nad

ciało, głód i pragnienie przestaną mu dokuczać,

nim i czerpania czystej energii z tego

materią. Gdy dusza staje się zdrowa, jej ciało,

starość i śmierć przestaną go martwić. Co to

niewyczerpanego Generatora duchowej mocy.

otaczająca ją materia przechodzą

znaczy „stać się duszą”? Jak dojść do

To z kolei otwiera drogę do drugiego poziomu

transformację, stają się czyste i zdrowe.

świadomości duszy i uwolnić się o chorób?

wyzwolenia – wyzwolenia w Ŝyciu.
Wiedza ShivBaby http://kailashproject2.wordpress.com/
inforpoint@gmail.com

