Meditation som medicin
Her er noget vi kan lide. Når vi dæmper vores ego opnår vi fine resultater.
Babuji siger: Du bliver god til det du gør, når du meditere på lys i hjertet. V.V.

Der skal stå lidt om meditation.
Om hvordan man får kontakt.
Jeg kan kun udtrykke min taknemlighed over at
verden er ved at få øjnene op for mulighederne i
meditation.

Jeg blander mig i artiklen og skriver mit besyv
med.
Dem jeg mediterer med kalder det
transmission. Man kan af gode grunde ikke
modtage transmission når man sidder og
tænker på alt muligt andet. Men bare rolig.
Når man ved hvordan det føles. Når man en
gang har haft kontakt, vil man der hen igen.
De ældste jeg mediterer med i Indien kalder
det Dewine Love of Babuji Maharet.
Babuji er betegnelsen for en kær gammel
mand. Min Mester bliver kaldt Babuji.

Jeg har elsket meditation fra dag et.
Meditation er at blive forenet. Det giver en helt
speciel følelse. Når du kender den, ved du hvad
meditation er. Kontakten bliver videregivet fra en
der er connected.
I Radioen hørte jeg en dame. Hun har mediteret
med mange, gennem år. Hun fandt tryghed i
Kristen meditation. Hun kalder tilstanden Hellig
ånden. Hun siger det kun kan lade sig gøre når
Jesus er med. 3 enigheden.
Jeg er kristen og syntes det er smukt at sige Hellig
ånden er til stede når man meditere.
Ja der sker 3 ting på en gang når man gård i
meditation.
Det er nemmere at vise end at skrive det.
Spirituel træning er ikke religion.
Dem der kender mig, ved jeg bruger meditation til
sygdoms bekæmpelse.
Jeg vil at folk skal kunne de øvelser der gør dem
raske.
Der er ikke mirakler i det jeg underviser..
Det er så enkelt. Ingen ser i den retning.
Det er gamle øvelser. Lige som meditation er
gammel.

Verden er altid under forandring. Vi lægger mærke
til det nu. Fordi vi ser TV og vejrudsigter fra hele
Jorden. Vi påvirkes hele tiden.
Jeg kan kun sige han er den dygtigste lærer jeg Pressen elsker at blæse storme og skandaler op.
Der er alt for meget løgn og egoisme.
kender. Han må være god, når det han siger,
Det der er sundt i dag, er skadeligt i morgen.
har fundet vej til Yale-forskerne.
Penge, penge! ”Jeg” og ”mig”, jeg vil ha!
Det er jo ikke til at holde ud.
Et godt råd. Tag ham som Mester. Du bliver
Al den grådighed.
ikke skuffet. Du skal ikke gøre andet end at
Lad os lukke lidt samvittighed ind.
bede ham hjælpe dig. Han hjælper alle.
Transmissionen kan kun overføres fra dem der Vi er nød til at tage hånd om vores eget liv.
er forbundet med den. Så efter min mening er Finde ind til os selv for at være i fred.
Det er hvad meditation handler om.
han den bedste.
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Der er mere.
Fortsæt til artiklen på siden under.

