Chciałbym przybliżyć postawioną w tytule tezę , że w wypadku Jezusa i Narady mamy do czynienia z
tą samą osobą duchową. Dowody jak niżej.
Religia chrześcijańska istniała przed stworzeniem świata w samym Duchu Świętym zwanym z dawna
Vishnu (Wisznu- Przeczysty Duch). W czasie tworzenia świata i sekundę po jego stworzeniu w
momencie pojawienia się Ojca Naszego duchowego i materialnego stworzenia - Brahmy w
rozwidleniu wiru materii eteryczno-kosmicznej (zwanej dawniej tradycyjnie kwiatem lotosu) która to
pojawiła się wraz z Nim w naszym świecie. Brahma jest inkarnacją istotą pochodzącą od samego
Vishnu i jego wszechkosmicznej postaci Maha Vishnu. Brahma jest nienarodzonym z kobiety jest
pierwszą istotą naszego świata. Był dłuższy czas samotny po jego stworzeniu. Każde dziecko po
narodzeniu jest samotne gdy jego wrażliwa dusza pojawia się w materii tego świata. W tym
pierwszym czasie Vishnu nauczył Brahmę medytacji i modlitwy przez co otworzył duszę w jego sercu i
pokazał, że nigdy nie był samotny. Brahma tą drogą nawiązał świadomy kontakt z Duchem Świętym
Vishnu i otrzymał łaskę; siłę i błogosławieństwo do stworzenia naszego świata. Nasz Bóg Ojciec
Stworzyciel Brahma jest obecny wśród nas materialnie i duchowo cały czas poprzez różne naturalne
kosmiczne okresy trwania Ziemii we wszechświecie. Tabela czasów weddyjskich (na końcu tekstu )
uzmysławia ten czas i naturalne zdarzenia kosmiczne. Brahma jest zawsze tożsamy z Duchem
Świętym Vishnu, bo z Jego łaski pochodzi przez niego odkrył swoją osobowość czyli prawdziwą żywą
naturę w sobie i w swoim subtelnym ciele materialnym aby stworzyć wulgarny świat materialny, w
którym my żyjemy. (Wg. Tekstów Srimad Bahgawatam).
Chrześcijanie powinni być dumni ponieważ oni są dzisiaj spadkobiercami, najwierniejszym odbiciem
religii i ich zasad, które tryliardy lat temu po stworzeniu świata Vishnu przekazał poprzez „mowę
serca” Panu Brahmie a nasz Ojciec przekazał ją całemu stworzonemu żyjącym istotom w naszej
Galaktyce poprzez królów MANU i Słońce. I tak ta wielka religia dotarła na naszą Ziemię ! Obrońcą
tych starożytnych niezmiennych praw religijnych i wielkim ich krzewicielem w całym kosmosie od
początku czasów do dzisiaj był i jest wieczny kosmiczny wędrowiec bo wciela się od początku
czasów na wielu planetach, najbardziej umiłowany syn Brahmy - Narada. To jest starożytna religia
Vishnava, która od czasów Syna Brahmy – Narady zwie się też chrześcijaństwem. Jesteśmy jej
pełnymi spadkobiercami poprzez ciągłość wiedzy o Brahmie i Naradzie i w rozpoznaniu Mesjasza
Syna Ojca Stworzyciela Jezusa w jego przyjściu na Ziemię. Tak samo jak i Żydzi, którzy rozpoznali syna
Boga w Jezusie. Ich ród pochodzi bezpośrednio od czasów Vishnava od świętego Rabhe Deva miliony
lat temu. Wszystkie narody tej Ziemi pochodzą od Vishnu i Brahmy naszego Ojca. Ale w całej palecie
narodów wywodzących się z dawnego państwa aryjskiego kontynentu Indueuropejskiego (gdy
kontynenty wszystkie były razem - czasy opisane częsciowo w Srimad Bhagatawam) ród Rabhe Devy
należał do szczególnie religijnego rodu a sam Rabhe Deva do wielkich świętych tamtych czasów.
Dowód pierwszy i najważniejszy z literatury religii chrześcijańskiej; Jezus jest Umiłowanym Synem
Boga co zostaje powiedziane przez samego najwyższego Pana i Ducha Świętego dwukrotnie; podczas
Chrztu w Jordanie i podczas przemienienia na Górze Tabor. Nie pozostawia wątpliwości też
dzienniczek św. Siostry Faustyny oraz dzieła Mari Waltorty. Niewątpliwie spektakularna jest
słyszalność tych słów dla wszystkich nad Jordanem na zasadzie przestrzenno-akustycznej ; Ten jest
Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie ”. A na górze Tabor świadkami słów ;”To jest mój
syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie !” są Piotr , Jakub i Jan jego brat.

Kim jest Narada istota, która istnieje od początku istnienia świata. Znany jest z literatury wedyjskiej z
wielu wzniosłych i bardzo ważnych dla Ziemi i Świata zdarzeń. Dla nie zaawansowanych w tym
temacie podaję , że łatwy do przeczytania i zrozumienia jest udział Narady i jego obecność w powieści
Mahabharata. Jego kapitalny udział w sprawach „wybranych” rodzin, wypełnieniu woli Boga,
utrzymania pokoju w tych trudnych czasach i przygotowaniu ludzi do wejścia w czas Kali Yuga (Czasy
Ostateczne-patrz tabela). Narada pojawia się w tych sytuacjach nagle w sposób eteryczno-duchowy
ale jest widziany przez wszystkich obecnych ! , jest witany z wielkim szacunkiem , „zasiada” na
specjalnie przygotowanym miejscu dla Świętych istot , bierze udział w wielce trudnych naradach ludzi
nad wybraniem najlepszego rozwiązania dla życia ludzi (dalszego trwania cywilizacji) i samej Ziemi w
obliczu ogromnych konfliktów i wielkiej wojny międzyludzkiej (z użyciem nieziemskich broni
(zbliżonych i przewyższających broń nuklearną) jak Brahmastra, Narayana, Pasiupata itd.. gdyby taka
zaistniała wola ludzi wtedy Ziemia mogłaby być unicestwiona! A najpiękniejszy tekst jaki dotyczy
mojego artykułu jest następujący (tłumaczenie z sanskrytu na transliterację angielską i polską) Srimad
Bhagavatam kanto 7 rozdział XI str. 508 ;
„Wasza Wysokość, Narado , najlepszy z braminów, jesteś bezpośrednio synem Prajapatiego Pana
Brahmy. Z powodu swoich wyrzeczeń , jogi mistycznej i transu, jesteś uważany za najlepszego ze
wszystkich synów Pana Brahmy !
Nikt nie przewyższa Cię w spokojnym życiu i łasce i nikt nie wie lepiej od Ciebie, jak pełnić służbę
oddania Bogu czy też jak stać się najlepszym z braminów. Zatem znasz wszystkie zasady poufnego
życia religijnego i nikt nie zna ich lepiej niż Ty.”
Komentarz do tego tekstu starego około kilku tysięcy do milionów lat jest następujący; Narada Muni
jest najwyższym mistrzem duchowym społeczeństwa ludzkiego, który może nauczyć ścieżki
duchowego wyzwolenia prowadzącej do zrozumienia Najwyższej Osoby Boga.
W czasach poprzedzających misję na Ziemię już jako Jezus (imię wcielenia inkarnacji nadane przez
Boga w tym czasie z szacunku do rodu Izraela-Rabhego Devy) Narada Muni napisał wieczne księgi o
doskonałości religii : skompilował Bhakti Sutrę i podał wskazówki w Narada-pancaratrze (informacja
dla bardziej zainteresowanych) dotyczące pełnienia służby oddania dla Boga.
Można też przytoczyć co po prostu mówi Wikipedia o Naradzie;

„Narada Muni inkarnacja Ducha Świętego Vishnu, wędrowny mędrzec, asceta , syn Brahmy,
pełniący wiecznie Służbę Oddania Bogu. Zaliczany jest do grupy świętych mędrców.
Podróżując po całym kosmosie z wynalezionym przez siebie instrumentem Viną naucza
Służby Oddania.
Narada jest autorem Naradapanćaratry, która jest zbiorem pouczeń weddyjskich / aryjskich
odnoszących się specyficznie do służby oddania Bogu i Wisznu (Duchowi Świętemu).
Jest autorytetem w dyskusjach na temat religii.”
Kim jest Jezus umiłowany Syn Boga Ojca nie muszę opowiadać znamy jego postać z Ewangelii lepiej
lub gorzej i tak samo go rozumiemy , wszystko zależy od naszej osobistej głębi zrozumienia praw
ducha i świata subtelnego jego logiki, mądrości i miłosierdzia. Któż może powiedzieć, że to dokładnie
rozumie skoro czytając ewangelię ciągle coś odkrywamy. Więc proszę mi pozwolić opisać tylko dwa

przypadki szczególne z jego życia na podstawie ewangelii potrzebnych do wskazania kilku szczegółów
kim był , i porównać je dokładnie do takich samych czynności jakie wykonywał Narada w innych
czasach na Ziemi lub innej planecie w trakcie głoszenia najlepszej religii świata przynoszącej jej
wyznawcom tylko same korzyści w życiu osobistym i rodzinnym jak i w życiu całej planety i
zjednoczonych tą religią istot w kosmosie (Zjednoczone Królestwo Boże).
Chciałbym zainteresować Was kawałkiem ewangelii, w którym ja szczególnie odkrywam miłość i
tęsknotę Jezusa do Boga Ojca.
Uroczysty wjazd do Jerozolimy i koniec tekstu ; „Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni .
Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.”
Wyobraźcie sobie, że macie takie miejsca najpiękniejsze z różnych powodów, do których wracacie po
jakimś czasie z największą przyjemnością zmierzacie do nich szybko aby odetchnąć powietrzem i
duchem tych miejsc. Takim najpiękniejszym miejscem dla Jezusa była świątynia w Jerozolimie, dom
Ojca , miejsce modlitwy i bezpośredniego kontaktu z Ojcem. Cóż Jezus tam zobaczył późną porą ? Być
może to co dnia następnego. Maklerów, dilerów i cinkciarzy pracujących w tym miejscu, a że pora
była już późna wyszedł. Cóż dzieje z tym świętym mężczyzną , w którego miłosiernym i otwartym dla
wszystkich dobrocią umyśle i sercu nie ma miejsca dla agresji ? W mocnym stresie smutku i zawodu
do tych nierozumnych ludzi za to co czynią, przeżywa Jezus tą noc. Musi zareagować . Cinkciarze,
dilerzy i maklerzy, którzy zdecydowali się pracować bez poszanowania dla tej świątyni w tym miejscu
zadają Jezusowi potężny cios etyczno-duchowo-moralny ! Jezus postanawia w ciągu nocy aby działać
wg. swojej boskiej moralności. Opuszcza rano Betanię po ciężkiej bitwie z tym impulsem niskich
uczuć i zachowań. Jest zmęczony walką być może wierzy, że odejdą sami ze świątyni ?
„Nazajutrz gdy wyszli oni z Betani, odczuł głód ! A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi,
podszedł ku niemu zobaczyć czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej , nie znalazł nic
prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa ; niech już nikt nigdy nie je owocu z
ciebie ! Słyszeli to jego uczniowie.”
Drzewo nie wspomogło Jezusa w tej konkretnej sytuacji po ciężkiej nocy i tuż przed rozprawą w
świątyni tą jedną chwilą skosztowania figi pewnej ulgi wynikającej z łaknienia od przeżytej
emocjonalnie nocy. Nie znalazł Jezus w drzewie chociażby namiastki ukojenia w drodze do miejsca, w
którym musiał zaprowadzić porządek bo to dom jego ukochanego OJCA !!!
„I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali
w świątyni, powywracał stoły zamieniających pieniądze i ławki tych , którzy sprzedawali gołębie i nie
pozwolił , żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynie. Potem uczył ich mówiąc; Czyż nie jest
napisane ; Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego
jaskinię zbójców.”
Tak jak we wszystkim tak i tutaj w tych trudnych zdarzeniach objawiła się wielka i spontaniczna
miłość do Boga Ojca któremu służy.
Tak też działa czysta i wrażliwa energia życia, która wypełnia kosmos i nas otacza, która dostaje się w
rejon zakłóceń spowodowanych egoistyczną działalnością człowieka. Oby oczyścić odżywić i
zregenerować takie miejsca Ziemi obdarza je czasami gwałtownymi burzami i tornadami i tak samo
gwałtownymi zmianami emocjonalnymi jeśli materia stawia opór wg. swoich zasad.

To taki szczególny fragment, i jak wiecie wiele jest o uzdrowieniach w działalności Jezusa oraz o
wskrzeszeniach.
W czasie jednego z nich Jezus traktuje tą czynność jako coś sobie od dawna znanego robi to
profesjonalnie jeśli można tak powiedzieć robi to spokojnie i w sposób oczywisty, że śmieją się z
niego, co więcej jest zupełnie niewzruszony, że się spóźnił i życie tego dziecka odeszło wcześniej niż
skończył sprawę z poprzedzającymi zdarzeniami i mówi wtedy do ojca dziecka :” Nie bój się wierz
tylko” To jest znakomitość wiary i słów !
„ Jezus przedzierał się przez tłum aby uzdrowić córkę Jaira” , w tym czasie zatrzymała go kobieta
która dotknęła jego szaty i On poczuł jak moc odeszła z niego bo kobieta otrzymała dar uzdrowienia
mimo, że wielu go dotykało w tym samym momencie. Po krótkim dochodzeniu odnajduje się ta
kobieta i Jezus rzekł;
„ Córko , Twoja wiara cię ocaliła , idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości „ W tym
czasie gdy uzdrowił tą kobietę, która jakby skradła jego energię ducha, córka Jaira, do której zmierzał
umarła !
Gdy on jeszcze mówił , przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli ; ”Twoja córka umarła,
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi ;
„Nie bój się wierz tylko !” (Doskonałość wiary, myśli i słów) I nie pozwolił nikomu iść z sobą z
wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi.
Wobec zamieszania , płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich; „Czemu robicie zgiełk i
płaczecie ? Dziecko nie umarło tylko śpi” (Doskonałość wiary, myśli i słów) I wyśmiewali go ! Lecz
on odsunął wszystkich , wziął ze sobą ojca i matkę dziecka oraz tych którzy z Nim byli i wszedł tam,
gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej ;”Talitha kum” to znaczy ;”
Dziewczynko mówię ci wstań !” Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście
lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem , żeby nikt o tym nie wiedział i polecił
aby jej dano jeść.”
Identyczny epizod z życia Narady w nieznanych czasach kilka tysięcy albo więcej lat wstecz;
Święty Suka-deva Go-svami opowiadał królowi Pariksitowi o zamierzchłych czasach; Mój drogi królu
Pariksit , dzięki swym siłom mistycznym , wielki mędrzec Narada przywiódł zmarłego syna przed
rozpaczających krewnych i przemówił w ten sposób;
Święty Narada Muni powiedział; „O żywa istoto, niech sprzyja ci wszelkie szczęście. Spójrz tylko na
swego ojca i matkę. Wszyscy twoi przyjaciele przepełnieni są żałością z powodu twego odejścia.
Ponieważ umarłeś przedwcześnie, większa część twojego życia nadal pozostaje. Dlatego możesz
ponownie wejść w to ciało i cieszyć się resztą swojego życia w otoczeniu przyjaciół i krewnych.
Przyjmij tron królewski i wszystkie bogactwa podarowane ci przez ojca. Dzięki siłom mistycznym
Narady Muniego, żywa istota weszła w swe ciało i przemówiła ….. „ Srimad-Bhagavatam,Canto Szóste
str 515 do 517 (zdjęcie załączone poniżej).
Oba te wydarzenia dzieli tysiące albo miliony lat ale są takie same; przywołana zostaje dusza (w religi
visnava tylko dusza zwana jest żywą istotą) , która ożywia ponownie ciało. Z wielu literatur religijnych
znam tylko Naradę i Jezusa, którzy dokonali w sposób prosty wskrzeszenia w całkowitym związku z
Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Jaką wiarę moc i bliskość do Boga Ojca należy reprezentować aby

to czynić ? Jest to wyłączny atrybut jedynego Syna Boga Ojca, którego historia jest o wiele dłuższa niż
tylko jedno narodzenie i ta jedna kompletna misja, którą znamy w czasach rzymskich w Judei na
Ziemi. Bóg Ojciec ciągle kocha i wspomaga swoje stworzenie od czasów pradawnych od początku w
całym kosmosie, i w tych dziełach wspomaga go ciągle jego jedyny syn Jezus-Narada kosmiczny
mędrzec i wszyscy święci, których powołuje w czasie tych wszystkich misji.
Święty Narada Muni wspomniany jest wielokrotnie jako syn Brahmy w dziele liczącym kilka tomów.
Każdy tom w tym dwa podwójne mają od 600 – 800 stron. Dzieło to nazywa się Srimad Bhagavatam.
Święty Narada pojawia się przychodzi i odchodzi w różnych częściach kosmosu od początku
stworzenia w tym na Ziemi wielokrotnie jak i w niedawnych czasach w ostatniej i trwającej misji jako
Jezus. Jest to oznajmione w literaturze weddyjskiej, że jest współistotny Ojcu; cały czas żyje i trwa z
nim w świecie duchowym nawet w czasie wcieleń (inkarnacji). Tylko parę istot tego wszechświata
posiada pamięć wcieleń; Bóg Ojciec, Jego Najukochańszy Syn i Duch Święty Vishnu (i jego inkarnacje).
Dzieło Jezusa trwa nadal do dzisiaj na Ziemi dowodem są;” Dzienniczek Św. Siostry Faustyny” oraz
dzieła Marii Valtorty.
W Dzienniczku Siostry Faustyny często Pan Jezus mówi do Faustyny; Córko moja , i ja z miłości ku
tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa”,”...ja
zawsze jestem z tobą , chociaż ci się zdaje , jakoby mnie nie było, a uniżenie twoje ściąga mnie z
wysokiego tronu i łączę się ściśle z tobą” , „zastanów się, córko moja, kto jest ten , z którym serce
twoje jest ściśle złączone przez śluby… Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością jakiej serce
twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja nigdy się nie zmieni !”. Dwa razy mówi do
Faustyny, że będzie sekretarką miłosierdzia bożego w tym i przyszłym życiu brzmi to i ma to sens
jakby w przyszłym życiu ludzkim ! W tym wcieleniu Faustyna oddaje wielką posługę duchową na
zminimalizowanie okrucieństwa II wojny światowej bo wiele rzeczy musi się stać ze sprawiedliwości
Boga, ale okrucieństwo może być ściśle ograniczone. Zresztą po wysłaniu Faustyny na krótki pobyt w
piekle i czyścu proponuje jej w tym czasie jeden dzień czyśca albo kilka miesięcy życia na Ziemi !?
Mówi dalej Faustynie Jezus , że dusze które kocha cierpią swoje upalenie czyścowe z powodu jego
sprawiedliwości !? Trzeba ściśle zweryfikować co my tutaj na Ziemi robimy bo z punktu widzenia
własnego ja, posiadania itd…. to wszystko jest trudnym dla nas światem prawie czyścem na Ziemi, ale
z powodu służby oddania, cały czas pracujemy w tym i przyszłych wcieleniach na lepszy Boży Świat na
tej Ziemi na jej prawdziwy rozwój – duchowy mimo jej obecnych przeobrażeń technicznoekonomicznych, które nazywamy nowoczesnością i rozwojem. Służba Oddania jest niezmienna nie
podlega przeobrażeniom i ciągle pławimy się bądź walczymy z emocjonalnie tym samym grzechem.
Kiedyś trzeba zakończyć to błędne koło grzechu. Można to zrobić dzisiaj decyzja należy do Was.
Najpiękniejszym stwierdzeniem Jezusa z Dzienniczka, które daje podstawę służby oddania jest;”
Teraz rozważysz o mojej miłości w Najświętszym Sakramencie. Tutaj jestem cały dla ciebie, z duszą,
ciałem i Bóstwem, jako oblubieniec twój. Ty wiesz, czego żąda miłość- jednej tylko rzeczy, to jest
wzajemności……. „
W Bhagawat Gicie najświętszej księdze religii Vishnawa (Ducha Świetego) każdy cytat jest cenny a na
dzisiaj w tej sprawie wybrałem kilka rozwiewających wątpliwości fragmentów ; (mówi Kryszna
inkarnacja Ducha Świętego 5000 lat temu do Arjuny swojego najbliższego ziemskiego przyjaciela);

- ja jestem o Partho (Arjuno) ten najwyższy Purusza (Najwyższy Pan), którego tylko przez miłość, a nie
przez nic innego, można pozyskać, zawieram w sobie wszystkie istoty, i przeze mnie cały ten
wszechświat jest rozsnuty,
- pogardzają mną głupcy , gdy przybieram postać człowieczą, o Partho, a nie znają mojej wyższej
postaci, która nad wszelkim stworzeniem panuje,
- ludzie o wielkiej duszy , Arjuno, ci lgną do mej boskiej natury i czczą mnie sercem niemylnym, gdyż
rozpoznali, że jestem nieprzemijającym źródłem wszelkiego stworzenia,
- wiecznie mnie chwaląc i dążąc ku mnie wierni ślubom, oddając mi cześć przez swoją miłość , - oni mi
służą w ciągłym oddaniu,
- tym , którzy czczą mnie, o niczym poza mną nie myśląc , - tym bezpowrotnie mi oddanym, ja
zabezpieczę wszystko co zdobyli !
- cokolwiek byś robił, jadł, ofiarował, dawał, jakąkolwiek pokutę czynił, Arjuno, czyń to wszystko,
mnie poświęcając,
- ja jestem jednaki wobec wszystkich stworzeń , nic mi nie jest nienawistne i nic miłe. Ci jednak ,
którzy mnie czczą z miłością – ci są we mnie a ja w nich jestem,
- KTO KOCHA MNIE NIE ZGINIE
- myśl zawsze o mnie , kochaj mnie, składaj mi ofiary, hołd mi oddawaj! Gdy tak mi oddasz swego
ducha, mnie mając przed sobą jako cel najwyższy, - połączysz się ze mną Arjuno !
Cytaty z BHAGAWADGITA przekład z sanskrytu St.F.Michalski wydanie trzecie 1927 Warszawa
Wydawnictwo Ultima Thule, Drukarnia Narodowa w Krakowie
Zasadnicze podobieństwa religii Vishnava i Chrześcijańskiej;
- zasadnicze podobieństwa to podejmowanie służby oddania tak jak nasze sakramenty; najwyższy
stopień to celibat i całkowite oddanie się i służeniu Bogu, są dwa rodzaje tej posługi indywidualny
oddający się całkowicie modlitwie i jeszcze większym wyrzeczeniom w ciszy i zamknięciu tak jak
dzisiejsi zakonnicy oraz służba dla ludzi dla całych rodzin , społeczeństw, narodów tacy święci
przodownicy kapłani (bramini żyjący tylko w celibacie) nazywani byli Brahspati jak dzisiaj księża jak i
też coś w rodzaju naszych biskupów, kardynałów w dawnych czasach zawsze obecnych na dworach
królów i książąt w Polsce tak i do dzisiaj oraz księży zajmujących się na pewnym obszarze sprawami
religii i tzw. duszpasterstwa.
- celibat niższy to małżeństwo, uważano , że każdy mężczyzna może mieć wiele kobiet, ale jeśli
podejmie przed Bogiem ślub życia i bycia z jedną kobietą z deklaracją właściwego wychowania dzieci
we właściwej wierze z Bogiem to było to zaliczone do służby oddania Bogu. Czyli chwalebne życie na
poziomie sakramentu. Tak i jest w naszych chrześcijańskich czasach.
- spożywanie pobłogosławionych okruchów pokarmu i dzielenie się nimi - Prasadam – Komunia
Święta, dawniej obyczaj święty inicjowany przez wędrownych mędrców sanyasinów (rodzaj
sakramentu podejmowany przez mężczyzn po około 55 roku życia), po wypełnieniu obowiązków ojca
i męża mężczyźni udawali się na wieczną wędrówkę aby głosić prawdę o Bogu , odwiedzali domy tam

gdzie ich przyjmowano opowiadali o Bogu błogosławili pokarm i spożywali razem z domownikami.
Nasza ewangelia zawiera takie opisy rady Jezusa w stosunku do apostołów aby nic nie zabierać ,
wziąć jedno ubranie i nic więcej , przepasać się sznurem i wędrować od domu do domu opowiadając
o Bogu i religii i żyć z łaski napotkanych osób. Sanyasa jest też rodzajem służby oddania Bogu.
- obmywanie stóp zasada religii stosowana zazwyczaj po wejściu do domu przez świętego
wędrownego mędrca (w służbie sanyasy) i następnie skropienie tą wodą głów domowników. Woda z
wymytych stóp świętego mędrca była traktowana za święta i oświecającą i wyzwalającą z trudów
życia materialnego podobnie jak inne błogosławieństwa przez tegoż świętego mędrca. Były to
elementy uświęcania zwykłych ludzi przez świętych wędrownych mnichów. Jezus to zmienia jeśli
chodzi o komunię czyniąc to z woli Boga Ojca obyczajem powszechnym i masowym z powodu upływu
czasu i doskonalenia się Dusz w upływającym czasie.
Pozostaje tutaj jak dla mnie tylko jedna rzecz ! Z pozostawionych materiałów po Jezusie Chrystusie
nie potrafię udowodnić , że był doskonałym muzykiem jak Narada a te cechy znakomicie się
powtarzają poprzez wcielenia ! Taką inteligenta istotę jak Jezus można o to podejrzewać, ale splot
wydarzeń, ciężka atmosfera tych czasów w ostateczności ukrzyżowanie i tym samym wielkie
odkupieńcze dzieło nie pozwoliły prawdopodobnie na przejawienie się tej cechy Jezusa. Narada był
Śpiewakiem Pana nie rozstawał się z VINĄ instrumentem strunowym o dwóch pudłach
rezonansowych. Oświecał i pozyskiwał do religii Jedynego Boga wiele istnień w wielu czasach
wielokrotnie poprzez sam śpiew własnych ułożonych utworów o Najwyższym Panu i Bogu.
Reasumując i posługując się tabelą czasów weddyjskich transcendentalnego czasu życia Boga
Stworzyciela Brahmy jego syna najświętszych i świętych istot i ludzi na Ziemi widzimy ostatecznie czas
misji Jezusa na Ziemi jako ostatnie 2000 lat. On sam Narada syn Brahmy w swojej postaci duchowej
trwa wraz Bogiem Ojcem od 311.040.000.000.000 lat Ziemskich w tym czasie wypełniając swoją misję
przywracania jedynej religii miłości w kosmosie w wielu miejscach i tutaj na Ziemi poprzez wcielenia
(inkarnacje). W tym bardzo długim czasie kosmicznym Ziemia jako planeta odradza się kilka razy
chociażby po każdej manuvantarze (71 mahayuga x 4.320.000 lat ziemskich) jest zatapiana i
ponownie „wraca na orbitę” później mijają kalpy (1000 mahayug , tylko jeden dzień Brahmy to 2
kalpy dzień i noc), okresy innych zmian odnawiających życie na Ziemi i to dzieje się wielokrotnie
podczas życia tego Brahmy powołanego z Ducha Swiętego Vishnu. Narada zresztą jako jedna z istot
najwyższych posiada pamięć wcieleń. Opowiadając o swoim życiu opowiada co (jest rzeczą unikatową
w skali wszechświata) w Srimad Bhagavatam o tym jak wyglądała Ziemia w innej poprzedniej epoce
zwanej Kalpą (czyli o wyglądzie życia i samej Ziemi sprzed 4,320,000,000 lat ziemskich temu). Jest to
niesamowita informacja historyczna Narada opisuje jak żyli i czym zajmowali się ludzie stworzeni
wtedy i jak w ogóle wyglądała Ziemia ?!
No i nadszedł czas ostatnich 2000 lat. Niewątpliwie wiele wcześniej Bóg Ojciec widząc rozwój myśli i
zachowań ludzkich na Ziemi wraz z istotami świętymi i Naradą postanawiają o przyjściu Narady na
Ziemię aby ratować dobre dusze i wszystkie jakie się da uratować od upadłości i zatracenia jedynej
religii vishnawa-chrześcijaństwa w czasach ostatecznych. Dusze pomimo bycia kiedyś w czasach
świętych na tej Ziemii w Sveta yuga (1 mahayga ma cztery okresy Święty -sweta yuga, Treta, Dwa
para,Kali (ostateczne) co daje razem 4,320,000 lat ziemskich) uległy zapomnieniu co do zasad tej
najwznioślejszej religii wszechświata, popadły całkowicie w iluzję (zresztą wydarzyło się tak
wielokrotnie) i w krąg złych zwyczajów i zachowań. Ustalono , że Narada urodzi się w rodzie aryjskim

Rabhe Devy (Izrael), w którego historii zapisane są czasy świętości na Ziemi (bo był czas na tej Ziemi
jw. Sveta - Święty , gdy masowo wielbiono Najwyższego Brahmę i Ducha Świętego przez miliony lat a
Ziemia była obszarem mlekiem i miodem płynącym (szczegóły we wspomnianych księgach)). Z woli
Boga ustalono nadane mu będzie na pamiątkę dla ludzkości imię Jezus. Wszystkie dusze, które wzięły
udział w tej misji opisane w Ewangeliach; matka Maria (wielbicielka Boga w służbie oddania) i jej
rodzina do kilku pokoleń wcześniej, Elżbieta i św. Jan i ich rodzina do kilku pokoleń wcześniej,
apostołowie i ich rodziny i wszystkie postacie opisane z imienia i postaci w Ewangelii . Wszystko
zostało zaplanowane w świecie duchowym przed ich narodzeniem !!! Piszę o pokoleniach wcześniej
ponieważ Bóg prowadził pokoleniowo w sposób szczególny wybrane rodziny aby mogła urodzić się
św. Maria , św. Jan, apostołowie itd.. Mogło być i tak co opisywane jest często w księgach indyjskich
że wielkie dusze będące u Boga po zakończeniu misji wcieleń z miłości do Boga i w celu oddania się
Bogu same One się zgłosiły do tej następnej konkretnej misji wcielenia na Ziemi ! Misją było i jest
przywrócić zasady Jedynej Religii i oddać swoje życie w pokorze bez słowa skargi za grzech, który
urósł na Ziemi do wielkości zagrażającej istnieniu wielu bardzo zaawansowanych dusz ! W zasadzie
przyjście Pana Jezusa jest wystawieniem nam ludziom tych czasów świadectwa i oceny do czego
doprowadziliśmy na Ziemi i jest to po prostu akcja ratunkowa Pana Boga !
Wyobraźcie sobie ten wielki mędrzec, który widział co oko nie widziało i ucho nie słyszało , posiada
kompletną wiedzę o wszystkim, pamięć o wszystkim od początku czasów. On Narada i tym samym
Jezus na ziemi zna wszystkie okresy i wydarzenia czasów świętych i następnych, w których już była
ziemia tysiąckrotnie i więcej , zna szczegóły dotyczące podróży międzyplanetarnych ludzi z Ziemi
latającymi w kosmosie vimanami na pielgrzymki bezpośrednio do Boga Ojca Brahmy na planetę
Brahmaloka co wydarzało się tysiące razy w różnych okresach (patrz księga Yyamanik Shastr ) co
dzisiaj i jeszcze długo nie będzie dostępne naszej technice ziemskiej. Ten wielki mędrzec zna
wszystkie wielkie dzieła i budowle inżynierów i architektów Pana Boga takich jak Visvakarma tutaj na
ziemi i w kosmosie uczynionych przez kosmiczną rasę ludzką przez ten ogrom czasu oraz Ten, który
ostatecznie może uleczyć każdego z nas, wskazać drogę do szczęśliwego życia jedną trafną radą ,
Którego trzymając przy sercu nagle jesteśmy w Niebie. On decyduje się z woli Boga i wielu istot
uczestniczących wcielających się (inkarnujących) w tej sprawie na Ziemi na misję śmierci swojego
świętego ciała w cierpieniu i w pokorze bez zająknięcia dla ratowania nas od czeluści i zatracenia. Aby
uchronić nas od warunków piekielnych jakie panują na 28 planetach piekielnych (wg literatury
weddyjskej umiejscowionych poniżej Ziemi) . On wciela się tutaj na Ziemię do siermiężnych tamtych
czasów w Izraelu gdzie jedynym ubraniem są różne odmiany worka i najszybciej po ziemi podróżuje
się koniem.
I oto taka wspaniała boska istota oddaje się w pokorze i służbie oddania dla swego Ojca misji na Ziemi
której etapem jest uratowanie brzemiennej w grzech ludzkości poprzez mękę i śmierć na krzyżu.
Według sprawiedliwości i woli Boga misja Odkupienia dusz przez tego co ofiarował swoje święte
życie za nas zakończona na planie ziemskim trwa do dzisiaj w świecie duchowym i w naszych sercach
w modlitwie ;” Koronka do Bożego Miłosierdzia .. kiedy to odmawiamy idźmy do tamtych czasów i
stójmy pod krzyżem teraz i my możemy zbawiać świat, dostaliśmy ten miecz miłości od Boga,
wypowiadajmy dobre pragnienia – to działa !” co więcej zaczął się w 1938 roku od zakończenia misji
św. Siostry Faustyny „Czas Miłosierdzia” ale to już jest ostatnia deska ratunku. Bóg uznał , że
jesteśmy na tyle inteligentni, że więcej „znaków” nie będzie.

Umiłowany Syn Boga Ojca to Narada – Jezus ! Pierwsza religia dana temu światu od początku jego
istnienia bezpośrednio od Boga to starożytna Vishnawa i chrześcijaństwo. Vishnu jest Duchem
Świętym !
Zakończenie ;
To nic , że postawa pięknej i szczerej modlitwy w głębi naszej myśli i w głębi serca dla wielu ludzi nie
pasuje do świata hip-hopu, pięknych samochodów, nowoczesnego fryzjerstwa czy makijażu lub
świata mody to niestety jest miara naszego odejścia od piękna i uczciwości naszej bardzo szczerej i
czystej duszy, którą ciągle mamy taką samą i niezmienną, to nic, proponuję inaczej nowocześniej !
Otrzymaliśmy kompletną wiedzę dla naszego wybawienia i oświecenia i wiemy już, że potrzeba
niewiele ! Jeden impuls naszej dobrej woli w myśli dla Pana Boga i niech ten świat tak idzie i będzie
taki jaki jest i tu gdzie nas Bóg postawił ! Nic niczemu nie przeszkadza jeśli pomyślisz o Nim, On jest
biciem Twojego Serca ! Nikt o tym nie będzie wiedział dalej jesteś „cool” wśród swoich. Na zewnątrz
możesz być jaki chcesz; wytapirowany, łysy, wymalowany, wymodelowany , wytatuowany, biedny,
bogaty, piękny , brzydki, chory, zdrowy tylko nie zapomnij proszę wspomnieć Pana Boga jedną
mikrosekundę na dzień, wtedy to wszystko dla niego nie ma znaczenia i uszanuje życie w którym
jesteś i kim jesteś ! I od razu Twoje życie wewnętrzne jest z Bogiem to bardzo proste ! Nagle wszystko
zacznie się układać i zmieniać na dobre; wyzdrowiejesz, ominą Cię w „dziwny” sposób konsekwencje
Twoich poprzednich złych i niepotrzebnych czynów, wyjdziesz obronną ręką z różnych opresji
sytuacyjnych i finansowych to znak , ze Bóg czuwa nad Tobą. Jedna skumulowana myśl, która poleci
do Pana Boga raz na dzień wystarczy, mikrosekunda myśli i woli na nią stać każdego nawet
półprzytomnego i … jesteś w innym świecie , spotkasz przyjaciela!
Wieloma rzeczami może już człowiek sterować poprzez myśl, złączmy ten impuls woli dla
wzmocnienia z Bogiem i Jezusem i zacznijmy dobra robotę dla siebie samych rodziny dla najbliższych
przyjaciół, dziewczyny i całego świata.
Takie są czasy , że to działa teraz szybko bo taka jest teraz szczególna wola Boga dla ludzi
wypowiadających dobre pragnienia w myśli z całych swoich sił . Zachęcam ! Życie trwa wiecznie i my
w nim jesteśmy ciągle !

Poniżej trzy załączniki;

Załącznik 1 ; „ Srimad-Bhagavatam,Canto Szóste str 515 do 517.

Załącznik 2;
Wymowny urywek technicznego skądinąd tekstu aryjskiego dotyczącego „latania” poruszania się na
starożytnych samolotach VIMANAH (vi – powietrze (viaju-wiatr), manah – czyn , poruszanie się )

Prawdopodobnie takie możliwości posiadała ludzkość tamtych (powtarzających się ciągle czasów –
patrz tabela) czasów w trzech pierwszych okresach Ziemi , a w czasach ostatecznych Kali Yuga ze
względu na wszechobecne zepsucie duchowe (sztuczne koncepcje mózgów ludzkich próbują
panować nad prawdziwą rzeczywistością w tym duchową wszechświata). Toteż możliwości
techniczne poprzednich subtelnych i pełnych wiedzy czasów zostały automatycznie wycofane do
czasu „oświecenia” naszej kolejnej społeczności kosmicznej !
Teksty przeniesione z sanskrytu angielska literacja a oryginał tekstu w Vyamanika Shaastra:

Aeroplane constructed according to Vymaanika Shaastra, may enable men
to reach God,and enjoy the benefits of His Divine abode ,
Vimaną zgodną z konstrukcją podaną w dokumentacji technicznej Vyamanika może człowiek
odwiedzić siedzibę Pana Boga aby świętować i cieszyć i odnieść korzyść z jego bezpośredniej
obecności w Jego Świętej Siedzibie (Brahmaloka)

Bramhaloka sections 3 to 11 in the Kendra region are suitable, according
to shaastras like "Vaalmeeki Ganita" and others
Obszar Barhmaloki (należy dostać się tam przez kilka atmosfer „okryć” wszechświata - prawdopodobnie chodzi o
przemieszczanie się poprzez morze pustki pomiędzy ramionami naszej galaktyki oraz poprzez
ramiona promieniście do środka galaktyki, w każdym ramieniu istnieje inna „atmosfera - tybetańska
Mandala i Srimad B. dokładnie opisuje 4 ry źródła życia wypływające z centrum galaktyki w tym w
naszym obszarze jest woda”. W tekstach w/w księgi wspomina się o tych atmosferach również bo
należy używać innych skafandrów , zabezpieczeń i „napędów ! ” zanim się dotrze do rejonu
Sagittariusa gdzie jest Brahmaloka (loka –wyspa) Jest to więc opis poruszania się Kendra vimaną z
Ziemi w poprzek kilku ramion galaktyki – patrz wizerunek naszej Galaktyki )
- można osiągnąć za pomocą konstrukcji vimany „Kendra” zgodnie z zaleceniami pisma Vaalmeeki
Ganita (dot . odpowiednich modlitw wypraszających napęd (mantry) itd.. wiele niezbędnych
informacji).

Dhundinaatha and "Vaalmeeki Ganita" state that Rekha has 7,03,00,800
air routes, Mandala has 20,08,00200 air routes, Kakshya has 2,09,00,300
air routes, Shakti has10,01,300 air routes, and Kendra has 30,08,200 air
routes.
Pismo techniczne “Dundinaatha Vaalmeeki Ganita” podaje, że vimana typu Rekha ma zaliczonych
7,03,00,800 lotów (dziwna liczba ale nie mało) itd..vimana typu Mandala (okrągła jak dysk)
20,08,00200 itd… i vimana typu Kendra (która latała na Brahmalokę do Boga Stworzyciela) ma
zaliczone 30,08,200 lotów (najmniej bo bardzo daleko gdzieś w okolicy centrum Galaktyki
(Sagittarius) tam gdzie pojawił się Brahma Stworzyciel jako pierwszy w rozwidleniu kwiatu lotosu,
niepoczęty z kobiety tylko z woli samego GharbodakasaiVishnu Ducha Świętego Wszechgalaktyk
(MahaVishnu) z którym stanowią jedność ducha.

Załącznik nr 3 . Tabela czasów od stworzenia naszej Galaktyki - Życia Jednego Brahmy Boga Ojca
Stworzyciela.

Krótkie tłumaczenie.
Brahma Bóg Stworzyciel żyje – 311,040,000,000,000 lat wg. ziemskiego czasu.
W tym czasie Vishnu Duch Święty „trwa” mniej niż 1 nimesha tj. 0,4 sekundy (tabelka j/w) i nie ma
innej informacji w księgach indyjskich o jego istnieniu poza wiecznością w przeszłości i w
przyszłości.
W czasie życia jednego Brahmy przemija wiele pokoleń kosmicznych w tym ;
- Pitrów (naszych przodków od nich pochodził Abraham, Henoh) żyja oni w Galaktyce na innych
planetach maksymalnie po około 3600 lat wg. lat ziemskich.
- Devów żyja oni bliżej środka galaktyki maksymalnie po około 36 000 lat wg miary ziemskich lat.
Powyżej naszej Galaktyki w kierunku do Gwiazdy Polarnej gdzie przebywa część (inkarnacja) Ducha
Świetego Mahavishnu tzw. Kontroler wszystkich Dusz, żyją mędrcy Gandharwowie, Sidhowie,
Marutowie , którzy długością życia wg. lat ziemskich są prawie równi Brahmie. Posiadają też 8 mocy
duchowych określonych w literaturze vishnawa.
Poniżej naszej Ziemi żyją istoty demoniczne w różnych światach w tym najbardziej potężni
Danawowie a jeszcze niżej położonych jest 28 planet piekielnych w tym pierwsza planeta poniżej jest
piekłem lekkim prawdopodobnie chodzi tutaj o „czyściec” tam „dusze są upalane” Dz.św.Siostry
Faustyny.
Czasy w jakich znajduje się Ziemia (w zależności od nasycenia oddziaływania Ducha Świętego na
istoty żywe) zawsze po odnowieniu życia jest największe i najdłużej trwa.
Satyuga – Sveta Yuag trwa ; 1 720 000 lat ziemskich ( w tych czasach nie istnieje grzech, nie ma takich
intencji aby go czynić wszyscy żyją w pełni Ducha )
Treta Yuga ; 1 296 000 lat ziemskich (pojawiają się w istotach słabszych skłonności i intencje do
grzechu )
Dwapar Yuga; 864 000 lz (czas równowagi miedzy duchem dobra i skłonnościami do grzechu)
Kali Yuga ; 432 000 lz (czasy ostateczne istoty skłonne do służby oddania i przestrzegania boskich
zasad dobra są w mniejszości, są to czasy ateizmu wręcz twierdzenia , że Boga nie ma , są to czasy
korupcji, przestępstw, nadużyć seksualnych, nie ma skłonności do wiary w Boga, a wszystkie te
sposoby myślenia i zachowania są tylko iluzją tych czasów Kali. Bóg jak zawsze jest na wyciagnięcie
ręki bardziej niż kiedykolwiek z miłosierdzia do sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Poprzez intencje
kierowane z ufnością do niego można zmieniać świat na lepszy bardziej niż w czasie Sveta Yuga bo
istnieje wśród ludzi mądrość dziejowa i doświadczenie grzechu.
Razem te cztery okresy dają 4 320 000 lat i to jest 1 Mahayuga .
Uwaga; kiedy miną 71 Mahayugi Ziemia spada do oceanu przyczyn (gejzer-wir galaktyki unoszący
wszystkie planety ponad tym oceanem zanika do zera)

Zatopienie Ziemi trwa 4 charany i jest to czas życia jednego z królów Galaktyki MANU (71 mahayuga
+ charana) tj. 308 444 000 ziemskich lat = 1 Manuvantara
Gdy minie 14 Manuvantar (14-tu królów MANU) i okresy zatopienia Ziemi mija czas 1 KALPA/y (czas
jednej kalpy) to jest jednego Dnia życia Brahmy !!!
Obecnie żyjemy w czasie;
Roku BRAHMY – 51 , miesiącu Brahmy 1, Kalpie -1 (sveta waraha), w czasie dnia Brahmy, 7
Manvantara, 28 Mahayuga w czasie KAL I (w czasach ostatecznych poprzedzających następną Sveta
Yugę czas świętości )

