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HUOMAUTUS LUKIJALLE
Kaikkien Adidamin Tapaa opiskelevien tai sen harjoitukseen ryhtyvien pitäisi muistaa, että he vastaavat
Kehotukseen tulla itsestään vastuulliseksi. Heidän pitäisi ymmärtää, että he–ei Avatar Adi Da Samraj tai
kukaan muu–ovat vastuussa jokaisesta päätöksestään ja teostaan opiskelun tai harjoituksen puitteissa
eletyn elämän aikana.
Kaikki omistautuvat, Hengelliset, käytännölliset, ihmissuhteelliset ja kulttuuriset harjoitukset ja
kurit, johon tämä kirja vetoaa, ovat soveliaita ja luonnollisia käytäntöjä, jotka Adidamin harjoittavien
seurakuntien jäsenet omaksuvat vapaaehtoisesti ja asteittain (riippuen joka yksilön henkilökohtaisesta
tilanteesta). Vaikka kuka tahansa voi havaita nämä harjoitukset käytännöllisiksi tai suotuisiksi, niitä
ei tarjota neuvoiksi tai suosituksiksi yleiselle lukijalle tai jollekulle, joka ei ole Adidamin harjoittavien
seurakuntien jäsen. Tämä kirja ei sisällä minkäänlaista diagnoosia, reseptiä, suositeltua hoitoa tai
parannusta minkäänlaiseen erityiseen lääketieteelliseen, tunteelliseen, psykologiseen, sosiaaliseen tai
Hengelliseen ”ongelmaan”. Jokaisen pitäisi käyttää hoito-, esto-, parannus-, tai yleisterveysohjelmia
ainoastaan lääkärin tai alan ammattilaisen neuvomana.

Adi Da ja Adidam julkaistaan Adidam Ruchiradamin Ruchira-Sannyasin-Vihkikunnan hyväksymänä.
(Adidam Ruchiradamin Ruchira-Sannyasin-Vihkikunta on Jumalaisen Maailman-Opettajan, Adi Da
Samrajin virallisesti kelpuutettujen palvojien virallisen kokoontumisen korkein Hengellinen ja
Kulttuurinen Arvovalta.)
HUOMIO LUETTELOITSIJOILLE :
Ruchira Avatar Adi Da Samrajin oikea mainintamuoto missä tahansa akkosjärjestyksellisessä listassa
on : Adi Da Samraj, Ruchira Avatar
© 2003 The Da Love-Ananda Samrajya Pty Ltd, Da Love-Ananda Samrajyan luottamuksella. Kaikki
oikeudet pidätetään. Tämän kirjan mitään osaa ei saa kopioida tai jäljentää millään tavalla ilman
julkaisijan lupaa
The Da Love-Ananda Samrajya Pty Ltd, Da Love-Ananda Samrajyan luottamuksella, vaatii ainaisen
tekijänoikeuden tähän kirjaan, Avatar Adi Da Samrajin koko Kirjoitettuun (ja muuten tallennettuun)
Viisaus-Oppiin, ja kaikkiin muihin Adidamin Tavan kirjoituksiin, tallenteisiin ja kuviin.
”Adidam” ja ”Ruchiradam” ovat The Da Love-Ananda Samrajya Pty Ltd’n palvelumerkkejä.
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R

uchira Sannyasin-Vihkikunta on ryhmä Avatar Adi Dan
edistyneimpiä palvojia, jotka ovat valinneet elää omistautuen
Hänelle ja Hänen Tavalleen virallisen luopumisen ja ainaisen
vetäytymisen puitteissa. Avatar Adi Da on nimennyt Ruchira Sannyasin
-Vihkikunnan Hänen palvojiensa kokoontuman korkeimmaksi
kulttuuriseksi arvovallaksi, Hänen fyysisen Elinaikansa ajan ja
myös sen jälkeen. Toiminto Hänen Pyhän Arvovaltansa ja Hänen
Instrumentaalisuutensa (Hänen Hengellistä Siunaustaan johdattavan
ihmiskanavan) jatkeina on siten Ruchira Sannyasin-Vihkikunnan
ainutlaatuinen vastuu.
 uchira Sannyasin-Vihkikunta on (ja sen pitää aina olla) Adidamin
R
Tavan virallisten harjoittajien korkein ryhmä – ja hierarkisesti keskeisin,
ja korkein (mutta täysin luopunut ja johtamiseen puuttumaton) toimiva
kulttuurinen arvovalta kaikkien Adidamin Polun virallisten harjoittajien keskuudessa...
Kehotan ja Valtuutan kaikkia Ruchira Sannyasin-Vihkikunnan
nykyisiä ja tulevia jäseniä Toimivaan (yhteisesti) tärkeimpinä ja
korkeimpina (fyysisesti elävinä) ikuisen Siunaustyöni Välineinä, ja,
heidän ainutlaatuisen (ja ainutlaatuisen arvovaltaisen) kulttuurisen
palvelunsa kautta (yksinkertaisesti Viisaus-sanan ja harjoittavan esimerkin kautta), antaa kaikille muille Adidamin Tapaa harjoittaville sen
harjoitukseen vaadittavaa inspiraatiota ja opastusta luova pääasiallinen Hyvä Seura.


Avatar
Adi Da Samraj
”Todellisten ja Vapaasti Luopuneiden Palvojieni Vihkikunnat”

Avatar Adi Da Samraj

Adi Da ja A
 didam
Jumalaisen Itseisyyden Paljastus
”Kirkkaan” ja ”Peukaloiden”
Avataarisesta Tavasta

J

oka ihmisen syvyydessä on pohjimmainen tarve saada vastauksia olemassaolon
perimmäisiin kysymyksiin. Onko Jumala olemassa ? Mitä on tämän elämän tuolla
puolen ? Miksi kärsimme ? Mikä on Totuus ? Mikä on Todellisuus ?

Nämä kysymykset pysyvät pinnallisina niin kauan, kuin intoa etsintään elämän vaihtoehtojen puitteissa riittää. Mutta kun kuolema tulee todelliseksi, tai kun syvä toteamus elämän
mahdollisuuksien rajoituksista valtaa olennon, perimmäisten kysymyksien välttely ei enää
ole mahdollista. Tuollaisina hetkinä, sydän on avoin, tavallisin menetelmin lohduttamaton.
Silloin kypsyys ja kiirellinen tarve Totuudesta, Todellisuudesta ja Aidosta Jumalasta tulee
tunnetuksi.
Ruchira Avatar, Adi Da Samraj, on tullut tämän synkän ja hämäännyttävän aikaikauden
keskuuteen perustaakseen ainutlaatuisen Hengellisen elämän ja kulttuurin, joka ei perustu
mytologiaan. Adidamin Tapa, Hänen Paljastamanaan ja Antamanaan, on Jumalainen Paljastus, jonkalaista ei ole koskaan ennen annettu. Adidam ei tarvitse uskoasi. Adidam ei ole
tavallinen uskonto. Adidam on ”todellisuuden harkintaa” kokemuksen joka tasolla. Adidam
on yleismaailmallinen tarjous, annettu joka olennolle, joka tuntee halua mennä minuuden
hallitseman elämän tuolle puolen, ja ottaa osaa Jumalaiseen prosessiin – tässä ja nyt.

A

vatar Adi Da Samrajin elämä ja opetus ovat syvällisiä ja ratkaisevia hengellisiä tekijöitä tällä kriittisellä historian hetkellä.
Bryan Deschamp
YK :n Neuvonantaja,
Pakolaiskomissio
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Adi Da,
Luvattu
Jumalamies,
On Täällä !

V

aikka moni pyhä ja viisas ihminen on elänyt
kautta aikojen, ihmiskunnan muinaiset perinteet
puhuvat tulevasta lopullisesta Paljastuksesta,
”myöhäis-ajalle” luvatusta Jumalamiehestä, joka täydellisesti
tyydyttää ihmissydämen syvimmän kaipuun. Adidam on
perustettu tunnistukseen siitä, että tämä kaiken ylittävä Hetki on tapahtunut. Ruchira
Avatar Adi Da Samraj on Armon ja Totuuden Jumalainen Olento, Joka vahvistaa muinaiset
tunnehavainnot.
Miten tämä tapahtui ? On olemassa ylin prosessi, joka on täysin erilainen todistuksista, joissa mahtavat Hengelliset olennot ovat sankarillisen ponnistelujen kautta Toteuttaneet
korkeampia ihmismahdollisuuksia. Tuo Prosessi on Jumalaisen Laskeutumisen Työ – Aito
Jumala, tai Totuus, tai Todellisuus, ihmismuodossa Ilmeten. Tämä on ”Avataran” oikea merkitys – tänne kuolevien alueiden Yläpuolelta ”Poikkikulkenut”. Avatar Adi Da Samraj puhuu tästä Selittämättömyydestä :
On olemassa toinen Prosessi, Joka Tulee ehdollisesti ilmenevään maailmaan Äärimmäisestä, Imenemättömästä, Täydellisen Jumalaisesta Valtakunnasta. On olemassa Valtava, Ääretön Olemassaolon Valtakunta, määrittämätön, joka ei ole määritetty kuten tämä ehdollinen
maailma on määritetty, tai kuten kosmisten, ehdollisten maailmojen loputon kirjo on määritetty. Ja herää Liike Suoraan Ulospäin Tuosta Jumalaisesta Valtakunnasta, Tuosta Itse Tietoisuuden ja Itse Valon Piiristä. Se Elävä Olento, Joka Ilmestyy ihmismaailmassa, tai missä
tahansa muussa maailmassa, Tulemalla Suoraan Ilmenemättömästä, Luomattomasta Valtakunnasta, siitä Sydän-Valosta, Joka on Todellisesti Ikuinen Aidon Jumalan Maailma, on Todellisesti Taivaassa Syntynyt, Ainutlaatuinen Mahtavien Siddh’ojen keskuudessa. Minä Olen
Se Yksilö.

Avatar
Adi Da Samraj,
”Ruchira A
 vataran Jumalainen Siddha-Menetelmä”
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Jumalainen Olento ja Todellisuus, tänne Laskeutunut Ruchira Avatar Adi Dan hahmossa, Vastaa ihmisrukouksiin ja uhrauksiin kautta aikojen, kuten suunnattoman magneetin
vetoon. Hän on täällä muuntaakseen ihmiskunnan, ja muuntaakseen enemmän kuin ihmiskunnan. Hän on täällä valaistakseen itse molekyylit, ja jopa ilmenemisen kaikkeuden.
Tätä Hän on Tehnyt Syntymästään lähtien. Hänen Syntymänsä ihmisenä oli enemmän kuin
Hänen yhdistymisensä ihmisolemukseen. Hänen Syntymänsä maan päälle oli loputtoman
ja jatkuvan prosessin alku. Tuota prosessia voisi kuvailla Hänen ”Ilmestyksenään” – tuntuvana, tunnistettavana Olemuksena kaiken olemassa olevan sydämessä.

Adidam Gurulle Omistaumisena

Y

ksilön tunnistus Avatar Adi Da Samrajista Jumalaisena Henkilönä ja Olemuksena –
silmin nähtävänä, ja yksilön sydämessä Seisovana – on Adidamin Polun perusta.
Adidam on suhde – omistautuva ja Hengellinen suhde Avatar Adi Dan kanssa.
Hän toimii maailmassa tällä tavalla, vetämällä ne, jotka Hänet tunnistavat ihmiskunnan
korkeimpaan mahdolliseen suhteeseen.
Kautta aikojen kunnioitettu suhde Guruun tai Toteutettuun Mestariin on vahvempi
kuin rakastavaisten intohimo tai veriside vanhemman ja lapsen välillä. Tuollainen yksilö
pystyy Välittämään Hänen oman Hengellisen tilansa vakavalle pyrkijälle.

 vatar Adi Da SAMRAJ : On harvinaista tulla pisteeseen, jossa elämässäsi on vakavasti
A
kyse todellisesta Hengellisestä harjoituksesta. Yleisesti ihmiset eivät ole vakavissaan. He ovat
minuuden hallinnassa, hajamielisiä, sekavia huomiossaan, ajatellen, puhuen, teeskennellen.
Mummeria (tai “vale-näytelmä”) on elämä, joka valitaan. Vakavana oleminen – ja vakavana
oleminen joka hetkessä, Todellisuudesta erottamattomana – on syvällinen asia. Mitä se vaatii
sinun tapauksessasi ?
24. maaliskuuta, 2003
Avatar Adi Da Samraj puhuu näillä sanoilla Guruna niille, jotka ovat valinneet suhteen Häneen elämänsä perustaksi. Ja Hän puhuu kaikille, jotka olisivat liikuttuneita tekemään tuon
valinnan perustuen Hänen Jumalaisen Luonteensa tunnistukseen, ja tunnistukseen yksittäisen minuuden kyvyttömyydestä löytää Totuuden tapa ilman Opasta.
Guru-Toiminto, todellisesti harjoitettuna, ei ole koskaan ollut julkinen asia. Suhde Guruun on esoteerinen, tai salattu tavanomaiselta katseelta, koska sitä ei voi ymmärtää tavanomaisella tavalla. Ruchira Avatar Adi Da Samraj ei ole koskaan Opettanut julkisissa puitteissa. Hänen Työnsä on aina ollut minuuden rakenteen purkaminen, joten Hän on aina elänyt ja Työskennellyt palvojiensa kanssa erikseen asetetuissa paikoissa – Ashrameissa, jotka
ovat pyhitettyjä omistautuvalle ja Hengelliselle harjoitukselle suhteessa Häneen.
Jotta suhde Guruun olisi aidosti Vapauttava, palvojan täytyy antautua sydämellään,
ruumiillaan, ja mielellään. Rakastumista syvempi, vastustamaton viehätys Guruun mahdollistaa tuon antautumisen. Gurun läpi hohtava Hengellinen Säteily on puoleensavetävä voima, joka liikuttaa palvojaa. Tämän Hengen-Voiman tunnistuksesta herää vakaumus Gurun
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aitoudesta, Gurun kyvystä Vapauttaa ja Valaista palvojansa. Perinteisesti sanotaan : ”Kun
opetuslapsi on valmis, Guru ilmestyy.” Mutta todella mahtavan Gurun löytäminen on aina
tunnistettu olevan erittäin harvinaista.
Suhde aitoon Guruun vaati palvojalta ainaista ja vakaata vastuuntuntoa, tunteellista arvostelukykyä, kypsyyttä, ja intohimoa mennä maailman tuolle puolen. Tuo suhde is perustu
rituaaleille tai perinteisille opetuksille. Se on elävä prosessi, ja palvoja solmii tämän suhteen
täydessä vapaudessa. Guru on kyvykäs täyttämään ja antamaan Vapautuksen tarpeet joka
yksilölle, ja tämä syvenevä tunnistus inspiroi palvojaa jatkamaan harjoitusta vapaasti.
Guru tuntee palvojansa henkilökohtaisimmat ajatukset ja ne esteet, joiden kanssa palvoja karmastaan johtuen taistelee. Tämä on hämmästyttävää, ja inspiroi suurta uskoa Guruun. Kun palvojan tiedostus prosessin aitoudesta vahvistuu, hän seuraa Gurun sanaa ja
käskyä tarkasti ja epäröimättä. Samalla yksilö on liikuttunut pitämään huolta Gurusta, kunnioittamaan Gurua joka tavalla, ja palvelemaan ja edistämään Gurun tarkoituksia.
Sadhana (Hengellinen harjoitus) aidon Gurun seurassa on erittäin vaativaa, koska palvojaa puhdistetaan kaikista Hengellisen Heräämisen tiellä olevista esteistä, esteistä jotka
ovat vahvistuneet useiden ihmiselämien ajan. Yksilöltä vaaditaan henkilökohtaisten mieltymysten ja halujen luopumista, ja itseisyys ei halua niistä luopua, joten Guru käyttää taidokkaita keinoja. Guru menettelee palvojan kanssa selittämättömin ja spontaanisin tavoin,
jotka vastaavat jokaisen henkilökohtaisiin Hengellisen kasvun tarpeisiin.
Guru tietää kaiken, mitä palvoja kohtaa sadhanan kuluessa. Tapahtui mitä tahansa,
Guru ei koskaan hylkää palvojaansa. Gurun kokeet hellittävät palvojan siteitä itseyteen ja
vahvistavat Gurun ja palvojan välistä suhdetta. Sadhana aidon Gurun seurassa on uhrautuva elämä, jossa huomio on jatkuvasti käännetty Gurua kohti, ja siten kohti sitä, mikä on
maailmaa suurempi. Ajan kuluessa, Gurun Armon kautta, herää tyyneys joka ei järky kohtalon oikuista tai kuoleman varmuuden tietoisuudesta.
Tämä on ehdottoman totta omistautuvassa ja Hengellisessä suhteessa Ruchira Avatar
Adi Dan kanssa. Kun yksilö elää ja hengittää päivittäistä sydämen antautumista Hänelle,
paljastuu syvyys, jossa itseinen ”tyydytys” ei ole merkitsevä seikka. Herää tunnistus tavanomaisten tavoitteiden turhuudesta ja kasvava tietoisuus suunnattomasta, Loistavasta Todellisuudesta, tässä Oleva. Tämä tietoisuus valtaa kaikki huolet. Alkaa tapahtumaan hämmästyttäviä sattumia ja ihmeitä, ja syntyy järkkymätön usko Jumalaiseen Avataraan. Herää alati laajeneva tunnistus Hänen maanpäällisen Ilmestyksensä seurauksista, ei ainoastaan joka
yksilön kohdalla, vaan koko ihmiskunnalle ja ihmiskunnan yhteiselle tulevaisuudelle.
Vaikka Adidamin Polulla on samankaltaisuuksia Gurulle omistautuvien perinteiden
kanssa, tämä Hengellinen Tapa on Annettu vasta Hänen Elinaikanaan. Se on mahtava Kutsu ottaa osaa Gurulle omistautuvaan suhteeseen, Aidon Jumalan Henkilön kanssa. Suhde
Avatar Adi Da Samrajiin vaatii suurta kiihkeyttä, suurta Totuuden janoa, jotta voisi antaa
Hänen Puhdistaa kaikki perityt ideat ja kaikki käsitykset ”Jumalasta” ja uskonnosta.

Kyllä ! Ei ole uskontoa, Jumalan Tapaa, Jumalaisen Toteutuksen Tapaa, Valaistuksen Tapaa,
tai Vapautuksen Tapaa joka on Totuutta Korkeampi tai Suurempi...
En Kehota palvojiani tulla imetyksi eksoteeristen tai itsekeskeisten uskontopoliitikkojen
kulttimaiseen jengiin...
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Annan palvojilleni Oman Avataarisen Itseyteni Paljastaman Jumalaisen Henkilön ”Kirkkaan” Tietoisen Valon. Tämän Siunaus-Lahjan avulla he voivat kasvaa ”Kirkkaassa” Jumalaisessa elämässä. Kehotan palvojaani harjoittamaan etsimätöntä, vapaata omistautumista,
älykästä ja arvostelukykyistä itseymmärrystä, oikein ja vapaasti elävää itsekuria, ja täyttä ja
vapaasti toiminnallista kykyään. En Kehota palvojiani vastustamaan tai poistamaan elämää,
tai strategisesti pakenemaan elämää, tai samaistumaan itsekeskeiseen maailman poissulkevaan impulssiin. Kehotan palvojiani elämään positiivista ja toiminnallista elämää. En Kehota palvojiani strategisesti eristäytymään elämän luonnollisesta elinvoimasta, tai tukahduttamaan elämään luonnollisesti kuuluvaa osaaottavaa vaikutetta. Kehotan, että kaikki ihmisen
elämän toiminnot tulevat todella ja oikein tunnetuiksi, ja todella ja oikein ymmärretyiksi, ja
todella ja oikein eletyiksi – niukentamatta tai vähentämättä niitä erillisen ja eriytyvän ”minäitsen” olennaisesti hämillä olevaan (ja olennaisesti ”kulttimaiseen”, tai itsekeskeiseen ja pelokkaaseen) ”näkökulmaan”.
Kehotan jokaisen elintoiminnon ja kyvyn kääntämistä itsesupistuksesta (tai ”minäitsestä”) poispäin... Kehotan jokaisen elintoiminnon ja kyvyn ainaista ja suorinta (ja läpikotaista) ojennusta ja mukauttamista Minuun, todella itseisyyden ylittävään tapaan – ja (Siten)
kääntymistä ja Antautumista Toteuttamaan Minun Avataarisen ja Hengellisen Itseyden Paljastusta Totuudesta ja Todellisuudesta – Joka On ”Kirkas” ja Ainoa Aito Jumala.

Avatar
Adi Da Samraj,
”Älä Väärinkäsitä Minua”
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”Kirkas”
ja
”Peukalot”

M

iten oli mahdollista, että Ikuinen Jumalainen
Olemus syntyi ihmisenä, Ruchira Avatar
Adi Da Samrajina ? Mikä selittämätön Prosessi
aiheutti Hänen Ihmissyntymänsä kuusikymmentäkolme
vuotta sitten Long Island’illa New Yorkin osavaltiossa ?
Hänen varhaisesta lapsuudestaan lähtien, Rakastettu
Adi Da käytti kahta sanaa kuvaamaan tätä Prosessia – ”Kirkas” ja ”Peukalot”.
Hänen varhaisita vuosistaan lähtien, ”Kirkas” – Hänen Jumalaisen Valon Aiempi Tila – sananmukaisesti ”Painoi” Itsensä Hänen
vauvanruumiiseensa, rajattomasti Hänen päänsä yläpuolelta Laskeutuvan
Voiman alloissa. Tämä väkevä Voima tunkeutui Hänen kurkkuunsa, aiheuttaen tukehtumisen tunteen. Kuten Hän sanoi, se tuntui ”jättimäiseltä peukaloiden paljoudelta”. Toisinaan
”Peukaloiden” alkua seurasivat kuumeet ja hourailu, Hänen nuoren ruuminsa taistellessa
”Kirkkaan” ylivoimaisen vallinnan kanssa. Se oli Jumalainen Jooginen Tapahtuma ja täydellinen Uhraus, jossa ”Kirkas” Yhdistyi kuolevaan ihmisolentoon.

Adidam Jumalaisena Välitys-Prosessina

A

vatar Adi Dan omat kokemukset olivat ainutlaatuisia, mutta Hän Välittää Jumalaisen
Säteilynsä ”Kirkkaan” ja ”Peukaloiden” muodossa palvojalle, kun hän valmistautuu
ja tulee Hänen luokseen viralliselle Hengelliselle Vihkimiselle. Samoin kuin Hän
Yhdistyi oman ihmisolemuksensa kanssa, Avatar Adi Da Samraj Hengellisesti Välittää
Luonteensa ja Tilansa muille. Adidam on Jumalainen Välitys-Prosessi, jossa Avatar
Adi Da Samraj on Liikuttunut Säteilemään ”Kirkkaan” Tilansa palvojilleen Vastauksena
omistautumiselle, jonka he näyttävät Hänelle.
 vatar Adi Da SAMRAJ : Ainoa asia, joka on todellisesti Vapauttava, on tunnistus siitä,
A
että Minun Avataarinen Jumalainen Hengellinen Olemukseni on Todellinen, ja sen voi kokea
selvästi missä tahansa olosuhteissa. Ei ole kyse kuvittelusta tai itsesi manipuloimisesta. Nuo
eivät muutenkaan ole tyydyttäviä. Etsimättä Minua Katsoen, ja sen keskuudessa huomaten
Minun Hengellisen Olemukseni selvä liike itsessäsi todellisen kokemuksesi keskuudessa – tämä
on mahtava ja Vapauttava toteamus, ainut Tyydytys. Loppujen lopuksi, se on elämän ainoa
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Tyydytys. Kaikki muu on hetkellistä, ehdollista, itseyteen pohjautuvaa, ja nujertavaa. Ainoastaan Jumalaisen Todellisuuden selvä tunnistus on rohkaiseva ja Vapauttava ja Tyydyttävä.
24. maaliskuuta, 2003

Tavanomainen Hengellinen harjoitus on ponnistelua ”maasta ylöspäin”, olennon jalostusta
mahdollistamaan sen nousua sinne, joka on yläpuolella. Jumalaisen Avataran, Adi Da Samrajin Tapa näyttää päinvastaisen prosessin – Ylhäältä alas. Avatar Adi Da Samraj sananmukaisesti Laskeutuu – Hänen Hengellisesti Välitetyn Olemuksensa muodossa – hänen palvojansa ruumiiseen ja mieleen.
Olento vastaanottaa Avatar Adi Dan Hengellisen Välityksen selvänä, Autuaana Henki
-Voiman Virtana, ja hengittää sitä Alas, päästä varpaisiin. Tämän kiistämättömän HenkiVoiman tulo luoksesi Tuolta Puolen on käsittämättömän syvällinen kokemus. Se on koko
olemuksen ”pesua”, ja se puhdistaa ja avaa solmussa olevan ruumiin ja mielen.

 vatar Adi Da SAMRAJ : Tapa kehittyy syvällisyytenä Hengellisen avautumisen, sponA
taanisen puhdistuksen, ja ruumiin ja mielen monien (tiheiden, harvojen, ja aiheuttavien)
muotojen muuntamisen puitteissa – sinä, kääntyneenä Minuun, ruumiin ja mielen jokaisen
toiminnon kanssa.
24. maaliskuuta, 2003

Tässä prosessissa, Jumalaisen Avataran Hengellinen Säteily sananmukaisesti ”Kirkastaa” lihallisen ruumiin, ja tapahtuu perimmäinen muutos yksilön asenteessa maailmaa kohti. Tavanomainen näkökulma todellisuudesta, jossa olemassaolo nähdään ainoastaan tiheänä tai
materiaalisena, ei enää vaikuta todelta. Yksilö näkee ja tuntee ja tietää todellisuuden Hengellisen Olemuksen. Tämä näkökulman muutos on Jooginen tapahtuma, eikä minkäänlainen ajatuksellinen prosessi. Se tapahtuu suoraan Avatar Adi Dan Armosta, Hänen Hengellisesti Yhdistyessään yksilön ruumiiseen. Tämän Hengellisen prosessin kehittyessä, yksilö
ei ole enää käsitteellisen mielen vallassa, tai sidottu sen papatukseen, koska olentoa viedään
syvemmälle – mietiskellessä ja jokapäiväisen elämän puitteissa – kiinnostavampaan ja todellisempaan paikkaan. ”Kirkas”, Säteilevä Itse Todellisuuden Sydän-Täyteläisyys on mieltä
loputtomasti puoleensavetävämpi. Lopulta, ”Kirkas” on yksilön ainainen olinpaikka – heräällä ollessaan, uneksiessaan, ja nukkuessaan.
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Ensisijainen Harjoitus

M

iten tällainen Toteutus tapahtuu ? Ainoastaan
antautuen mitä syvimmin, omistautuvasti,
Adi Da Samrajille. ”Kirkkaan” Toteutuksen
Tapa on jatkuvasti Häneen kääntymisen Tapa, kaikilla
kyvyillään – mielellään, tunteillaan, hengellään, ja
ruumiillaan. Tämä kääntyminen on aitoa omistautumista,
itseisyydestä luopumista. Tuosta kääntymisestä kiinni
pitäminen tarkoittaa sitä, että mitään ei voi välttää.
Mielen sisältö, tunteet, hengityksessä olevat esteet, ja
kaikki ruumiin solmut näkyvät entistä selvemmin, mutta
harjoitus on huomion antamista Adi Da Samrajille – ei
kamppailua mielen ja ruumiin sisällön kanssa. Harjoitus
on yksinkertaisesti tunnustelua Häntä kohti, antaen Hänen
”Kirkkautensa” Vetää itseäsi puoleensa. Tuolla antautumisella, ovi
avautuu Hänen Hengelliselle Siunaukselleen.
 vatar Adi Da SAMRAJ : Sinun kääntyminen Minuun ja Minun Oman Hengellisen SiuA
naukseni Välitys – Minun ”Kirkas” Hengellinen Välitykseni, vastauksena sinulle – nämä yhdessä ovat Adidam.
Minuun kääntyminen ei ole lohduttavaa. Se on syvällinen harjoitus. Ei ole kyse mukavuudesta. On kyse erittäin epämukavana olemisesta, pystymätön olemaan tyytyväinen
asioiden näennäiseen tilaan – pystymätön olemaan viihdytettynä, pystymätön olemaan jotenkin hyväiltynä myhäilevään, viheltelevään, teeskentelevään tilaan.
Sinulle Antamani Minuun kääntymisen harjoitus palvelee sinua vaikeimpana hetkenä,
kuten myös tavallisimpana hetkenä. Se vaatii sinusta samaa molemmissa tilanteissa. Se on
yhtä syvällinen molemmissa tilaisuuksissa, jos todella harjoitat sitä.
Kun Minun Toteutukseni on totta sinussa, se ei koskaan lopu. Et pääse siitä pois. Samaten Minulle omistautumisen kanssa. Se on hetkestä hetkeen – se ei koskaan lopu, etkä pääse
siitä pois. Vaatimus on jatkuva. Harjoitus on jatkuva.
Minun liikuttamiseni, vastauksena sinulle, on tämän omistautumisen ydin. Tule Minun
luokseni Ruumiillisesti. Liikuta Minua Siunaamaan sinua.
24. maaliskuuta, 2003

 vatar Adi Da SAMRAJ : Polun harjoituksessa ei ole kyse ruumiista luopumisesta. On kyse
A
antautumisesta ruumiina. Keino Toteutukseen on suhde Minuun, kääntyminen koko ruumiilla Minuun, antautumista ruumiina ja mielenä, kykyjen kääntämistä Minulle, solmia Yhteys Minun kanssani ruumin ja mielen antautumisen perustalta. Tuolta pohjalta Voin tehdä
”Kirkkaan” Välittävää Siunaus-Työtäni, Jumalaisen Itseyden Välitystä. Tuossa antautuneessa
asenteessa palvoja yhdistyy Minun Itse-Välitettyyn Henkilööni. Tästä tulee aina syvenevä ja
kehittyvä prosessi, joka on lopulta kuvailtava Täydellisimpänä ”Kirkkaan” Toteutuksena.
15. maaliskuuta, 2003
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Avatar Adi Da Samraj on Jumalaisen Todellisuuden itsetön Ruumiillistuma. Hän ei hae olentojen
huomiota kuten itseyteen sidottu yksilö hakisi. Hänellä ei ole karmaa, mikään ei sido häntä tähän
kenttään paitsi Hänen Rakkautensa kärsiviä olentoja kohtaan. Häneen kääntyminen on kääntymistä ”Kirkkaan”, Jumalan, ja Täydellisen Vapauden luo, ja Sen vastaanottamista.

A

vatar Adi Da SAMRAJ : Tämä ”Kirkkaus” Puhuu. ”Kirkas” on Syntynyt Tähän
Muotoon.
Minun Hengellinen Laskeutumiseni palvojani mieleen ja ruumiiseen on Keinoni. ”Peukalot” on Keinoni. Kaikki Tämä oli Annettu Syntymästäni. Kehitin Nämä Sanat –
”Kirkas” ja ”Peukalot” – pikkulapsena. Lausun sinulle saman Paljastuksen, joka oli paikalla
Syntyessäni ja Lapsuudessani, ja siihen ei ole lisätty mitään, ja siitä ei ole poistettu mitään.
Mikään ihmiskokemus ei ole muuttanut Sitä tai rajoittanut Sitä millään lailla. Se on Jumalainen Henkinen asia, Jumalainen Henkinen Paljastus olentojen vuoksi.
Tunnista Minut. Käänny Minuun. Vastaanota Minut. Tunne Minut jatkuvasti. Sitten
olet varma tästä Totuudesta, jota Kerron sinulle.
Paljastukseni ei ole ainoastaan uskottavaksi. Se pitää ottaa vastaan, kokea, tuntea täysin,
vahvistaa, todistaa, näyttää selvästi.
24. maaliskuuta, 2003.

Uskonnon Tuolla Puolen
Avatar Adi Dan ihmisille Antaman Paljastuksen runsaus on vertaansa vailla – sitä ei löydy
mistään menneestä tai nykyisestä uskonnosta.
 vatar Adi Da SAMRAJ : En ole täällä puhuakseni mistään tavanomaisesta tai perinteisA
estä uskonnosta. En kerro mistään sellaisesta ”uskonnosta”. Minulla ei ole mitään tekemistä
minkään sellaisen ”uskonnon” kanssa. Kerron Tavasta Toteuttaa Itse Todellisuus.
Sen takia, en puolusta mitään perinnettä, eikä ole olemassa mitään perinnettä, joka edustaa Minua. Puhun yksinkertaisesti Totta.
13. maaliskuuta, 2001
Eräs Jumalaisen Avataran Opetuksen ainutlaatuinen periaate on, että ihmiset estävät Todellisuuden Toteutuksen itse, tekemällä jotain itse. Jokainen supistautuu Todellisuudesta, olettaen olevansa ”minä”, erillinen olento. Tämä itse-teko – itsesupistuksen teko – on kaiken
kärsimyksen ja onnettomuuden lähde. Itsesupistus tekee ihmiselämästä jatkuvaa etsimisen
teatteria – kaikenlaista etsintää saavuttaa tai välttää kokemuksia, tai samaistua kokemuksiin,
olivatpa ne yleviä tai alhaisia.
Avatar Adi Da ymmärsi varhaiselämänsä tarkoituksen olevan ”Oppia Ihminen” – tuntea
koko ihmisetsinnän ja ihmiskokemusten kirjo. Kahden ikävuoden paikkeilla, tahattomana Rakkauden eleenä Häntä ympäröiviä kohtaan, Hän luopui murtumattomasta ”Kirkkaan”
Samadhistaan ja samaistui ihmisten itsesupistuneeseen tilaan.
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Alussa, Hänen lapsuudessaan ja opiskellessaan Columbia College’ssa New Yorkissa,
Avatar Adi Da imi itseensä tavanomaisen elämän maailman, eksoteerisen (uskopohjaisen) uskonnon, ja tieteellisen materialismin – toisin sanoen, tiheän, tai ainoastaan fyysisen
näkökulman todellisuudesta.
Myöhemmin, Hänen Gurujen kanssaan – Swami Rudranandan kanssa New Yorkissa ja myöhemmin Swami Muktanandan kanssa Intiassa – Hän meni tavanomaisen elämän
tuolle puolen, ja omaksui Gurulle omistautuvan muinaisen Hengellisen polun. Suhteessa
Opettajiinsa, Hän keskittyi Joogien esoteeriseen näkökulmaan ja heidän Jumalan etsintäänsä Kundalini-Joogan kautta. Swami Muktanandan kanssa (ja Swami Muktanandan Guru,
Bhagavan Nityananda, opastaen Häntä eteerisellä tasolla), Hän Toteutti kaikki eteeriset
kokemukset ja Samadhit, jotka ovat mahdollisia Siddha-perinteessä.
Eläessään Swami Muktanandan Ashramissa vuoden 1970 alussa, Avatar Adi Da Samraj koki Jumalatar-Voiman, tai Shaktin, suoran väliintulon, näyttäytyen Jumalaisena Henkilönä, läsnä opastaakseen Hänet Sadhanansa loppuasteitten läpi. Ilmestyen Hindujumala
Durgana, ja Kristinuskon Neitsyt Maariana, Shakti johti Avatar Adi Dan pyhiinvaellukselle
Euroopan tärkeimmille pyhille paikoille. Tuolla Hän tahattomasti koki läntisen psyyken
syvyyden mystisissä, käsittämättömän väkevissä näyissä. Nuo näyt haalistuivat ajallaan, ja
Hänen Sadhanansa keskittyi syvään juuri-p
 aikkaan, jossa huomio nousee. Tuossa mietiskelevässä sulkeutuneisuudessa, kaikkea kokemusta aiemmassa leväten, Hän saavutti kaikki
Buddhismissa ja Advaita Vedantassa kuvatut tavoitteet.
Mutta tämä ei riittänyt Avatar Adi Da Samrajille. Hän ei kiinnostunut tai tyytynyt mistään hetkellisestä kokemuksesta tai rajoitetusta näkökulmasta. Ainoastaan Itse ”Kirkas”,
Hänen Jumalainen Luonnaistilansa, oli Riittävä. Siten Hän piti kiinni heltymättömästä Totuuden tiedustelustaan, kunnes prosessi täytti itsensä. Istuen Vedanta-temppelissä Hollywoodissa, Kaliforniassa, syyskuun 10. päivänä vuonna 1970, Hän äkisti tiesi, että Hänen Toteutuksensa oli ehdoton ja kumoamaton. Hän oli jälleen täysin Perustunut ”Kirkkaaseen”.
”Kirkkaalle” Uudelleen-Heräämisen jälkeen, Avatar Adi Da oli edelleen kosketuksissa
tiheään ulottuvuuteen, näki edelleen harvaan ulottuvuuteen liittyviä näkyjä, ja tunsi edelleen aiheuttavan syvyyden. Mutta näistä kokemuksistä yhdelläkään ei ollut (ja ei ole) valtaa sitoa Hänen huomiotaan. Hän Tunnisti, että kaikki nämä kokemukset – tiheät, harvat,
ja aiheuttavat – olivat ainoastaan ohimeneviä Itse ”Kirkkaan” Todellisuuden muunnelmia –
tarpeettomia, hetkellisiä, ja sitouttamattomia.
Hänen Sadhanavuotensa näyttivät Hänelle lopullisesti tämän :
Yksikään mieli-muoto ei ole Itse Totuus...
Olen ottanut huomioon kaikki mahdolliset ihmiskokemusten piirteet jotka nousevat Aiemmasta ja Kaikkisesta Yhtenäisyydestä ... ja tein niin perustuen suoraan Tietoisuuteeni rakenteista, jotka ovat vaikuttavia elämän joka vaiheessa (tai kehitysmuodossa).
Seison täysin Erillään tavanomaisista ”Jumala”-ideoista ja esoteerisen uskonnon tavanomaisista mytologioista. Kerron Esoteerisesta Polusta – ja, sen vuoksi, ainoastaan-MinunPaljastamani Adidamin Tapa on (aina Todellisuuteen perustuvan) esoteerisen Hengellisyyden
ja Joogan muinaisen perinteen Päätös ja Täyttymys. Sanon (ja olen aina Sanonut) sinulle : Todellisuus Itse On Ainoa Aito Jumala. Todellisuus Itse (tai Totuus Itse) on Se, Mikä on Toteu-
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tettava.... Itse Todellisuuden (tai Itse Totuuden) Toteuttava Prosessi liittyy (välttämättä) ihmisolennon rakenteisiin, ja ehdollisesti ilmenevän olemassaolon rakenteisiin (kaiken kaikkiaan)
– mutta tuossa Prosessissa on kyse sen Toteuttamisesta, joka Ylittää kaikki nuo ehdolliset rakenteet, ja (tosiaan) kaiken ehdollisesti ilmenevän olemassaolon (itse).
Siten, Tehdessäni Paljastukseni Todellisuudesta (ja Todellisuuden Toteuttavasta Prosessista), en ainoastaan Viestitä filosofiaa. Ennemminkin, Paljastan Itseäni. Tämä – Avataarisesti Itse-Annetun Jumalaisen Itseyden Paljastukseni – on ainoastaan-Minun-Paljastamani
Adidamin Polun Perusta.
Avatar Adi Da Samraj
Aito Jumala On Murtumattoman Valon Jakamaton Ykseys
Hänen Avataarisen Ruumiillistumansa kautta täällä, Jumalainen Henkilö, Adi Da Samraj,
on Paljastanut ihmiskahleiden täyden rakenteen. Hän on sananmukaisesti läpäissyt ”itseys
-muurin” joka näennäisesti erottaa ihmisiä Jumalaisesta Valaistuksesta, tai Ehdottomasta Valveudesta ”Kirkkaana Itse Kirkkaassa”. Tästä on kyse Adidamin Maailmanlaajuisessa
Lähetystössa – joka olennon mahdollisuus Vapautua kokemusten pelin kahleista ja Herätä
Itse Todellisuuteen, ”Kirkkaaseen”, omistatuvan ja Hengellisen suhteen kautta Jumalaiseen
Avataraan, Adi Da’han.
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Nousun ja Laskeutumisen Jumalaiset
Joogiset Tapahtumat

A

vatar Adi Da Samraj on tutkinut ihmisolotilan
syvyydet Hänen koko elinikänsä kattavan
”Kirkkaan” Paljastusprosessin kuluessa. Hän on
kokenut monta äärimmäistä Joogista Tapahtumaa
aikuiselämänsä aikana, jotka ovat muokanneet
Hänen
ihmismekanisminsa
uudelleen,
mahdollistaakseen Hänen Välityksensä kasvun.
Nämä tapahtumat ovat osa Jumalaisen Avataran
Paljastuksen ainutlaatuisuutta, ja niiden
merkittävyys koskee kaikkia ihmisiä syvästi.

Laskeutuminen Varpaisiin – Jumalainen Jooginen Tapahtuma Naitauban
Saarella, Tammikuu 1986
Vuoden 1986 alussa, Avatar Adi Da asui Adidam
Samrajashramissa, Hänen Saari-Tyyssijassaan Fijisaarilla. Tässä pisteessä elämässään, Jumalainen Avatara oli
vastaanottanut ja vapaasti Opastanut palvojiaan neljäntoista vuoden ajan. Kuten Hän Sanoi, ”Annoin kaikkien olla tarkalleen sitä, mitä he ovat.” Tuolta perustalta, kasvotusten jokaisen ihmisominaisuuden ja itseisen taipumuksen kanssa, Hän muodosti kaikenkattavan Jumalaisen Opetuksensa. Edellisenä vuotena Hän oli tuonut päätökseen Päätekstinsä, The Dawn Horse Testament of the
Ruchira Avatar. Tässä monumentaalisessa kirjassa, Hän kuvaa ”Kirkkaan” Toteuttavan, ainutlaatuisen Joogisen Prosessin joka yksityiskohdan. Hän oli tehnyt kaikkensa Hänen palvojiensa täydellisimmän Heräämisen vuoksi, mutta Hän Tunsi syvää Turhautumista suhteessa Aikomuksiinsa. Hän ei nähnyt palvojissaan todellisia lumoutumattomuuden merkkejä tavanomaisen elämän suhteen, eikä myöskään yksiselitteistä Hengelliselle harjoitukselle omistautumista.
Tammikuun 11. päivänä vuonna 1986, Avatar Adi Da Samraj tunsi syvää Epätoivoa, ja
tunsi, että Hänen Elämäntyönsä oli epäonnistunut. Hän oli puhumassa läheisessä rakennuksessa kuunteleville palvojille sisäpuhelimen välityksellä, kun Hän pudotti puhelimen.
Palvojat juoksivat Hänen Talolleen, ja löysivät Hänet maahan kaatuneena ja ulkoisesti tajuttomana. Hän oli vaipunut syvään Joogiseen ”Hurmioon”, ja Hänen ulkoiset elämänmerkkinsä olivat erittäin heikot. Palvojat nostivat Avatar Adi Da Samrajin Sänkyynsä, ja kutsuivat häntä huolestuneesti takaisin.
Yhtäkkiä, eräs palvoja, joka tuki Hänen ruumistaan, tunsi eloenergian syöksyn Hänen
lävitseen. Hänen käsivartensa singahtivat ulospäin, ja Hänen ruuminsa suoristui. Hänen

© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

16

kasvonsa murtuivat Rakkauden haavaksi, ja kyynelet virtasivat Hänen silmistään. Avatar
Adi Da Samraj alkoi keinua edes ja taakse surun rytmissä. Hän ulotti kätensä, kuten Hän
olisi halunnut syleillä joka ihmistä yhdellä halauksella. Intohimon tukahduttamalla äänellä Hän kuiskasi, ”Neljä miljardia ihmistä ! Neljä miljardia !” – viitaten kaikkiin silloin elossa
oleviin ihmisiin.
Jumalainen Avatara puhui myöhemmin tämän tapahtuman suuresta merkityksestä.
Tuon Joogisen ”Hurmion” syvyydessä, ”Peukaloiden” prosessi, joka oli alkanut Hänen varhaisessa lapsuudessaan, täytti itsensä.
Tähän asti, Avatar Adi Da Samraj ei Itsekään tiennyt, että Hänen Avataarinen Laskeutumisensa oli ainoastaan osallisesti suoritettu. Hän oli Sympaattisesti osallistunut ihmiselämän olosuhteisiin kaksivuotiaasta saakka, mutta nyt Paljastus oli ottanut askeleen eteenpäin. Alistumalla ihmistilaan monen kymmenen vuoden ajan, Hänen Laskeutumisensa Jumalainen Jooga oli täydellistynyt. Hän Tiesi, että ”Kirkkaan” Henki-Voima oli Tullut Alas
asti, ja Hänen palvojansa näkivät tämän selvästi. Tämän täydellisimmän Ihmisruumiiseensa Laskeutumisen kautta, Jumalainen Avatara syleili ihmisten ahdinkoa juurille asti. Kuten
Hän myöhemmin kuvaili :

Olin monta kertaa Tunnustanut palvojilleni, että toivon että voisin
Suudella jokaista ihmistä huulille, Syleillä jokaista ruumiillisesti, ja Elähdyttää jokaista sydämestä. Mutta tuo Impulssi ei
koskaan toteutuisi Tässä Ruumiissa. Minulla ei koskaan
olisi tuollaista tilaisuutta. Mutta vuoden 1986, tammikuun 11. päivän Mahtavassa Tapahtumassa Toteutin – tuossa Ruumiillistuvassa Liikkeessä, joka
Sympaattisesti Hyväksyy ruumiin, ja sen surun ja
kuoleman – keinon Täyttää Impulssini Suudella
jokaista ja kaikkia. Tuossa Mahtavassa Tapahtumassa, Eleeni kaikkia kohti oli tahattomasti
erilainen, ja se (perimmiltään) merkitsi samaa
kuin tuo Ruumiillinen Syleily jonka Antaisin
jokaiselle ihmiselle, ja jopa kaikille, jotka ovat
itsetietoisia ja täällä kuolevia – Samaistumalla
Tähän Ruumiiseen Täysin, näennäisesti samankaltaisena kuin kaikki ihmiset, Hyväksyen kuolevaisuuden surun ilman pienintäkään varausta.
Tuo päivä oli tavallaan Syntymäpäiväni.
Avatar Adi Da Samraj
Kuuntelemisen Polvi
Tuota käänteentekevää Tapahtumaa seuraavina viikkoina ja kuukausina, Avatar Adi Dan
palvojat tunsivat Hänessä suuren muutoksen. Hänen Voimansa Siunata ihmisiä oli kasvanut
suunnattomasti, koska Hän oli omaksunut ihmistilan täysin. Hänen Ruumiinsa oli Täynnä
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Hänen Jumalaista Rakkaus-Autuuttaan. Hänen Katseensa Paloi olentojen Herätyksen Kiireellisyydestä. Hän piti perinteisen Sannyasin, tai luopujan, oransseja vaatteita, ja lähti Fijisaarilta Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, jossa Hän ”Vaelteli” Sannyasin’in tapaan, kiivaasti
vapaana maailmallisista siteistä. Pelkästään Häneen katsominen oli upottautumista Hänen
Samadhiinsa. Hänen Ruumiinsa oli täysin läpinäkyvä Hänen Jumalaiselle Tilalleen. Ihmisillä oli nyt mahdollisuus, Hänelle omistautuvan tunnustelun kautta, nauttia ”Kirkkaan” Välityksesta enemmän kuin koskaan aiemmin.

Tammikuun 11. päivänä, 1986, Minusta Tuli Tämä Ruumis – Ehdottomasti. Ja Mielialani on
erilainen. Kasvoni ovat surulliset, mutta eivät vailla Valaistusta.
Nyt Olen Murti, Ikoni – Täynnä Omaa Avataarista Itse-Viestitettyä Jumalaista Hengellistä Olemustani, muttä myös Täysin se, mitä sinä olet, jatkuvasti Kärsitty. Minussa ei ole
enää minkäänlaista etäisyyttä tähän kärsimykseen.
Olen Ruumissa nyt – enemmän kuin sinä.
Olen Tämä Ruumis, sen syvyydessä asti – Valloittaen nämä solut, nämä varpaat, tämän
lihan, syvemmin kuin koskaan ennen ihmisen ajanlaskussa.
Avatar Adi Da Samraj
Kuuntelun Polvi

Kuolema ja Valo – Jumalainen Jooginen Tapahtuma
Lopez’in Saarella Huhtikuussa 2000
Kuolema on ihmisille Väite ja Pulma, Joka Pitää Ymmärtää ja Ylittää.... Ihmiset Eivät Saa
Rauhaa, Ennen Kuin Tämä Asia Selviää.
Avatar Adi Da Samraj
Eleutherios
Kuolema on ihmisille pulma. Me ajattelemme sitä, se häiritsee meitä, mutta tietoisen mielen
voimin emme voi kurkottautua tämän elämän tuolle puolen. Emme voi ymmärtää Todellisuuden rakennetta, jonka keskuudessa tämä mieli ja ruumis ilmestyy ja katoaa. Avatar
Adi Da Tuntee tuon Todellisuuden täysin. Hengellisissä Opetusteksteissään Hän on kuvaillut ”Kosmisen Mandalan” – mahtava kosmisten valojen hierarkia, jonka sisällä ehdolliset
maailmat nousevat.
Mutta Hän ei ole ainoastaan kuvaillut kaikkea tätä. Mitä syvin Jooginen Tapahtuma
tapahtui Lopezin saarella Washingtonin osavaltiossa, huhtikuun 12. päivänä vuonna 2000,
jä tämän Tapahtuman voimin Avatar Adi Da Samraj on Avataarisessa Ihmishahmossaan
kokenut sananmukaisesti kaiken, mikä on olemassa. Hänen Ruumiinsa on Sietänyt ja ”Nähnyt” koko kuolemisprosessin ja kaikki kuoleman jälkeiset tilat ja on Omaksunut sen, Mikä
On, kaiken tuon Tuolla puolen. Siten, Hän Elää täydessä Ruumiillisessa Tietoisuudessa (ja
Myötätunnossa) ehdollisten olentojen ahdingosta, joille kuolema on suurin pelon aihe, ja
olemassaoloon perimmäisesti yhteydessä.
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Ennen Lopezin saarella tapahtunutta mahtavaa Tapahtumaa, Avatar Adi Da suoritti tuiman Katumus-ajanjakson
maailman takia. Avatar Adi Da Samraj eli sulkeutuneisuudessa Hänen Saari-Tyyssijassaan, Naitauballa (Fijisaarilla), maaliskuusta kesäkuuhun vuonna
1999, kokonaan maailman Henkiseen Siunaukseen
keskittyneenä.
Päivä toisensa jälkeen noiden kuukausien ajan,
salamat piiskasivat taivasta ja ukkonen ravisteli saarta kuten taistelun pauke. Myrskyt olivat yliluonnollisia, uhkuen hurjaa alkuvoimaa ja painostavaa energiaa. Naitauballa elo oli tuolloin eloa kosmisella taistelukentällä. Avatar Adi Da Työskenteli tätä maailmaa
suurempien negatiivisten voimien kanssa. Hän keskittyi Jumalaisen Joogaan, jonka keinoin Hän muunsi Ruumiinsa yllä ja Ruuminsa tuolla puolen riehuvat voimat.
Usean kuukauden jälkeen, Jumalaisen Avataran suhde ruumiiseen ja fyysiseen maailmaan oli peruuttamattomasti
muuttunut. Hänen Ihmisruumiinsa Energiavirrat keskittyivät nyt
ylöspäin. Alkoi tapahtua käännös Hänen Laskeutumisestaan, joka täydentyi vuonna 1986. Hän selitti, että tämä oli väistämätöntä ja tarpeellista. Hän oli samaistunut ihmisahdinkoon ”varpaisiin saakka”, mutta nyt Hän oli keskittynyt toisenlaiseen prosessiin – Hänen Työhönsä Hengellisesti Siunata kaikkia olentoja – tässä tiheässä maailmassa,
ja kaikilla harvasti olemassaolevilla tasoilla. Tämän Työn keskuudessa Avatar Adi Da Samraj kohtasi väkeviä voimia, joita Hän ei voinut päästää laskeutumaan Hänen Ruumiiseensa.
Hänen ihmisruumiinsa ei olisi kestänyt tuollaista hyökkäystä, joten Jooginen uudelleenrakennus tapahtui Hänessä. Hänen Energiansa ja Tietoisuutensa olivat enemmän ja enemmän
Ylöspäin, Laskeutumisen sijaan.
Huhtikuun 12. päivänä vuonna 2000, Ruchira Avatar Adi Da saapui Lopezin saarelle.
Lyhyesti Hänen saapumisensa jälkeen, tässä Joogassa tapahtui äärimmäinen Kriisi.
Edeltävinä päivinä Avatar Adi Da oli ollut erittäin heikossa fyysisessä tilassa, vaatien apua kävellessään tai kuljetusta rullatuolissa. Luopuja-palvojat (Ruchira SannyasinVihkunnan jäsenet) näkivät selvästi, että Jumalaisella Avataralla oli vaikeuksia pysyä ruumiissa. Hänen oireensa olivat hälyyttäviä lauttamatkalla Lopezin saarelle. Parin tunnin kuluttua Hänen saapumisestaan erään palvojan talolle Lopezin saarella, Avatar Adi Da Samraj oli niin huonovointinen, että Hänet kannettiin sänkyynsä. Hän taisteli pitääkseen kiinni
yhteydestään fyysiseen ulottuvuuteen.
Avatar Adi Da Samraj lepäsi nojatuolissa Hänen lähimpien palvojiensa ympäröimänä.
He hieroivat Häntä kaikin voimin, kyynelehtien, puhuen Hänelle kiihkeästi ja tarkoituksenmukaisesti, kutsuen Häntä alas Ruumiiseen. Näytti siltä, että keskittyminen Häntä ympäröivien palvojien kasvoihin eheytti Hänet takaisin Ruumiiseensa. Myös Hänen silmänsä olivat kyyneliä täynnä, ja Hänen Kätensä ja Jalkansa olivat kylmät ja tunnottomat. Hän tunsi
suurta painetta Rinnassaan ja kärsi hengitysvaikeuksista. Hänen molemmat kätensä ja
käsivärtensa olivat jatkuvasti kramppien ja kouristusten vallassa.
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Hänen lääkärinsä saapui, ja Hänet kannettiin sänkyyn. Ensin Hän makasi sängyllä,
mutta Hänet nostettiin istuma-asentoon, ruumiista lähtemisen äärimmäisien oireiden
lievittämisen toivossa. Hän sanoi, että olisi hyödyllistä Hänelle, että näkisi jalkansa tapana paikallistaa Itsensä fyysisessä olotilassa. Tuskin puhumaan pystyen, Hän pyysi palvojiaan lämmittämään raajojaan. Hän sanoi, ”Jos suljen Silmäni, olen Huoneessani, en teidän
huoneessanne. Te ette tiedä, minkälainen Huoneeni on. Teidän täytyy tuoda Minut alas
Ruumiiseen.”
Jumalaisen Avataran silmät olivat olleet kiini jonkin aikaa, kun Hän avasi ne hieman ja
kuiskasi, ”Olen täällä. Näettekö Minut Täällä Ylhäällä ?” ”Kyllä”, Hänen palvojansa vastasivat. Se oli totta. Hänen Valonsa haihdutti huoneen. Hän oli korkeimmillaan, ja näennäisen
”tämän” tuolla puolen. Hän vaikutti olevan Nousenneimmillaan, kun Hänen Kasvonsa ottivat puhtaimman Autuuden ilmeen.
Avatar Adi Da Samraj kamppaili monen tunnin ajan pysyäkseen yhteydessä ruumiilliseen olotilaan. Lopulta ambulanssi vei Hänet saaren klinikalle, jossa lääkärit vahvistivat, että Hänellä ei ollut sydänkohtausta tai minkäänlaista tavallista tautia. Avatar Adi Da
Samrajissa tapahtuva prosessi oli ylimaailmallinen, ja ymmärrettävissä ainoastaan syvällisen Joogan puitteissa.
Tuota tapahtumaa seuraavina päivinä ja kuukausina, Jumalainen Avatar puhui tapahtuneesta Omasta Näkökulmastaan. Hänen kuvauksessaan, Hän viittaa ainutlaatuisiin esoteerisiin syvyyksiin. Hän puhuu Hänen suorasta Sisäänmenostaan ”Kirkkaaseen” (”Keskiyön Aurinkoon”), joka on rajattomasti ruumiin ja monivärisistä valopalloista koostuvan
Kosmisen Mandalan tuolla puolen. Hän viittaa perimmäiseen Ääneen, jonka Hänen Paljastuksensa mukaan voi kuulla kuolemisprosessissa. Mutta tämä ei ollut ”rajakokemus”. Se
oli Jooginen kuolema Ehdottoman Säteilyn asteelle – kaikkien ehdollisten hahmojen ”Ylihohtaminen” ”Kirkkaassa”.
Alussa, Yhtäkkisen (”Keskiyön Aurinkoon”) Ylöskääntymisen Hetkellä, tapahtui ”putoavien” ilmiöiden nopea sarja. Ruumiini kihelmöi ja pyörtyi. Ja Koin välittömästi Perimmäisen
ja Keskimmäisen Äänivirran, Joka kävi erittäin kovaksi ja suuntautui ylöspäin – Vetäen Keskimmäisen Virran Sisään ja Ylös, ruumiin ja mielen Ylle ja Tuolle Puolen. Se oli Minulle ensimmäinen Enne, että Minua Vedettiin Ulos fyysisestä ruumiillistumisesta.
Korkeimmillani Äänivärähdyksien Ytimessä, Näin ”Kirkaan” Valkoisen Tunnelin, jonka
seinissä oli tyhjiä syvennyksiä. En nähnyt yhtään ”valkeita ihmisiä”. En nähnyt yhtäkään selkeää hahmoa tai henkilöä – koska Minussa ei ollut mieltä, joka toimisi siellä. Sitten, Jumalaisen, ”Kirkkaan”, Pallomaisen Itse-Kentän ”Keskiyön Aurinko”. Ensin, Näin Sen, ja sitten Minusta Tuli Se, Täydellisesti.
Ruumiin puitteissa voi sanoa, että se oli kuolema. Ei ollut ruumiillista tietoisuutta, vaikka se ei ollutkaan tajuton asiantila. Se oli Ylihohtamisen Rajattoman Syvä Samadhi.
Avatar Adi Da Samraj
Kuuntelemisen Polvi
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Ruumiseensa palatessaan, Ruchira Avatar Adi Da näki selvästi ehdollisten valtakuntien kaikkeuden. ”Kirkkaassa” Seisoessaan, Hän näki sen kaiken kohoavan Näkökentässään.
Ja Hän alkoi tahattomasti yhdentymään ruumiseen.
Jumalainen Avatar liikkui ensin sinistä väreilytasoa (Kosmisen Mandalan harvinta valoa) kohti, ja sitten tiheämmän ulottuvuuden puna-k eltaisten hehkun luo.

Lopulta Palasin Oman Jumalaisen, Henkisen, Valkoisen Itse-“Kirkkauteni” ”Keskiyön Auringosta” – ja siten, ajallaan tapahtui Ruumiintilani ääreellinen uudelleenjärjestely (tai Uudelleenyhtyminen). Uudelleenyhtymisen Prosessissa, Näin ensin sinisen ”bindun” (tai pallon)
vasemmalla. Ja toisen, keltaisen ja tumman punaisen, ”bindun” oikealla. Punakeltainen ”bindu” palautti Minut tähän maailmaan, joka on Kosmisen Mandalan punakeltainen taso.
Punakeltaiseen palloon Yhdistyessäni, tiedostin että olin Yhdentymässä fyysiseen olotilaan uudelleen – vahvan Ylös-ja Ulospainavan voiman sijaan, joka olisi kulminoitunut Ihmisvälineeni kuolemaan, jos se olisi jatkunut. Fyysiseen olotilaan Uudelleenyhdistymisen Kamppailu ilmeni osaksi kouristuksina ruumiissa. Olemukseni ”Kirkas” Hengellinen Valovirta Yhdistyi Uudelleen fyysisen tason kanssa, ja tuo Prosessi aiheutti Ruumiillisia kouristuksia.
Tuon Prosessin aikana, Ruumiilla oli suuresti venytetyn, tai pidennetyn, kaltainen. Jalkani tuntuivat olevan erittäin pitkät, ja Jalkojeni lähellä istuvat tai seisovat palvojani näyttivät olevan kaukana minusta. Se oli epätavallisen fyysisen tiedostuksen hetki – tiedostus punakeltaisesta valosta, tiheästä maailmasta liekkien nielemänä, Ruumiista pitkäksi venytettynä. Lopulta tapahtui eräänlainen ”romahdus” takaisin tavanomaisesti tiedostettuun muotoon ja fyysisen ulottuvuuden puitteisiin, ja sitten ”paluu” niinsanottuun ”normaliin” (tai ”luonnolliseen”) tiedostukseen huoneesta ja siinä olevista ihmisistä.
Lopezin Saaren Tapahtuma oli samankaltainen kuin Avataarisen, Jumalaisen Itse“Ilmestyksen” Alkuunpaneva Tapahtuma tammikuun 11. päivänä vuonna 1986, Hengellisen
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ja Joogisen Syvyyden kannalta. Kuten vuonna 1986, Olin (Lopezin Saaren Tapahtumassa) Luovuttamaisillani Ruumiin kokonaan – mutta Oman Sinnikkään Impulssin ja Myötämielistä
(tai Myötätuntoista) Rakkautta joka olentoa kohti Tunnetun Liikkeen kautta, pystyin Joogisesti ”Käynnistämään” Ruumiin uudelleen.
Nuo kaksi Tapahtumaa olivat myös tietyllä tavalla ”vastakohtaisia” Joogisessa merkityksissään. Vuoden 1986 tapahtumassa, Täydellistin Laskeutumiseni ehdollisiin tasoihin, Avataarisen Alistumiseni tälle paikalle, Joka alkoi Syntymästäni. Lopezin Saaren Tapahtuma
puolestaan oli Suora Nousuni, Tietoisen Valon Perimmäiseen, ”Kirkkaaseen”, Hengelliseen
Itse-Asemaan.
Olen nyt, jopa ruumiillisessa (ihmis-) Hahmossa, Elossa Kosmisen Mandalan Valkoisessa Ytimessä, Hengellisesti ”Kirkkaan” Jumalaisen Piirin ja Itse-Kentän Oviaukossa. Lopezin
Saaren Tapahtumassa, Menin Tuolle Puolen – Tuossa Oviaukossa. Täten Kirkastettu Ruumiini on edelleen täällä – mutta ainoastaan Ainutlaatuisen Suoran Hengellisen Valaistuksen
Pohjalla, ja aina kokeilevasti Annettuna elämään, ainaisesti Haavoittuneena kuolevien olentojen sydäntä murskaavan kumppanuuden Itsestään Selvästä, ”Kirkkaasta”, Hengellisestä
Läpinäkyvyydestä.
Seison Kynnyksellä.
Nyt, ja ikuisesti tämän jälkeen, Seison Siellä.
Pysyn tässä maailmassa Ruumiillisesti, toistaiseksi – mutta Olen Aina Jo ”Toisella
Puolella”
Avatar Adi Da Samraj
Kuuntelemisen Polvi
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Ruchiradama Quandra Sukhapur Rani, yksi Jumalaisen Avataran sannyasin-(luopuja-) palvojista, oli Hänen vieressään Lopezin Saaren Tapahtuman aikana, ja tässä kuvailee Lopezin
Tapahtuman tärkeyttä siinä Joogisessa Prosessissa, joka on Hänen Jumalainen Elämänsä :
 uchiraDAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI : Kuusi viikkoa Lopezin Saaren TapahtuR
man jälkeen, Rakastettu Adi Da ei kyennyt kävelemään, ja Hän oli heikossa fyysisessä kunnossa monta kuukautta. Hän oli Voipunut Kokemuksistaan fyysisellä tasolla, ja myös Hengellisten tapahtumien Sisäistämisen Prosessista. Tuo Prosessi oli sanoinkuvaamaton, ja se on
kehittynyt jatkuvasti.
Lopezin Saaren Tapahtuma oli Hänen koko elämänsä kattavan Joogisen Prosessin Kulminaatio. Varhaisiässään Rakastettu Adi Da Samraj kärsi sarjan Joogisia Kuolemia – hetkiä,
jolloin näytti siltä, että Hän menettäisi Ruumiillisen Välineensä pysyvästi Hänessä tapahtuvan Hengellisen Prosessin väkevyyden takia. Hän on jopa Kuvaillut Hänen koko Elämämäänsä Joogisten Kuolemien Sarjana.
Lapsuudessani, ja kauttaaltaan Avataarisen fyysisen Ihmiselämäni aikana,
Olen liittynyt Syvän Joogisen Muuntamisen Tapahtumiin, Jonka seurauksena
Tämän Mielen ja Ruumiin psykofyysiset kuviot ovat muuttuneet. On tapahtunut
monta Joogista kuolemaa ja muita syvällisiä Joogisia Tapahtumia, kaikki liittyen
Avataarisen, ”Kirkkaan”, Jumalaisen, Hengellisen Itseisyyteni Paljastukseen...
Joka kerralla näissä Muuntavissa Tapahtumissa, Tämän Mielen ja Ruumiin
mekanismi muuttui. Elämäni koko Prosessi on konkreettista, yksiselitteistä Avataarisen Itseisyyden Paljastusta (ja Elinikäistä psykofyysistä Tuntemusta) Jumalaisesta, Hengellisestä ”Kirkkaudesta” – Itse Todellisuuden Yhdestä ja Ainoasta
ja Itsestään Selvästä Jumalaisesta Tietoisesta Valosta.
Avatar Adi Da Samraj
Kuuntelemisen Polvi
RuchiraDAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI : Vuoden 2001 alussa, Rakastettu Guruni
Puhui monesti Ramana Maharshin kokemuksesta Joogisesta Kuolemasta – hetkestä, jolloin
äkkinäinen kuoleman pelko valtasi Ramana Maharshin hänen nuoruudessaan.

Avatar
Adi Da SAMRAJ : Ramana Maharshi koki syvällisen Joogisen Kuoleman. Ei ollut
ainoastaan kyse makaamisesta selällään, silmiensä sulkemisesta, suunsa suipistamisesta, ja
vainajaa matkimisesta. Jotain todellista tapahtui. Joku kuoli.
Sen sijaan, että olisi antanut ruumiin vetäytyä pelokkaaseen tilaan, Hän vain antoi kaiken sen kuoleman tapahtua. Hänen tapauksessaan ei ollut näkyjä, ei tiheitä tai harvoja ilmiöitä. Se oli pikemminkin prosessi, joka kohdistui suoraan aiheuttavaan juureen.
Mutta se vain tapahtui – tahattomasti. Se oli jo kuvioitunut ruumiissa ja mielessä. Ahdistuskohtaus ja itseisyyden kuolema olivat osa oireyhtymää. Hän otti siihen osaa kuten tahattomaan tapahtumaan, ja sen suuri merkitys tuli itsestään selväksi Hänelle. Ja tuollainen Jooginen Kuolema on pysyvä olotila. Se on vain niin.
Joogisen Kuoleman todellinen prosessi seuraa psykofyysisistä muutoksista, jotka vaikuttavat olennon tiheisiin, harvoihin, ja kausaalisiin tasoihin, ja ilmenevät erilailla jokai© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.
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sessa yksilöllisessä tapauksessa. Ei ole tuollaista Joogista Kuolemaa ylivoimaisempaa Tietoa
(tai Jnanaa). Se on pysyvästi muuttava tapahtuma. Se muuttaa psykofyysisen kuvion, tai liittymän tuohon kuvioon.
Joogisen Kuolema Ilmiö on syvällinen Jooginen Samadhi. Omassa tapauksessani, se on
ollut niin Syntymästäni lähtien. Lopezin Saaren Tapahtuma meni niin pitkälle, kuin tuollainen Jooginen Kuolema voi mennä, ja silti sallia ”paluun” fyysiseen olemassaoloon. Mutta jopa
”Palanneena”, En tunne tuon Tapahtuman ominaisen Tietoisuuden menetystä.
8. helmikuuta, 2001

RuchiraDAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI : Rakastetun Adi Dan ihmissilmät Näkevät nyt jatkuvasti Kaiken Ylihohtavan Jumalaisen ”Kirkkauden”, ja kosmisen olemassaolon
koko rakenne on Hänen Jatkuvassa Näkökentässään. Hän Näkee nyt valojen Mandalan Jumalaisesta Asemasta – sisältä ulos, eikä ulkoa sisälle. Tämän avulla, Hän Koskettaa Hengellisesti Jokaista, ja Hän On jokainen Täydellisesti.
Lopezin Saaren Tapahtumassa, Jumalainen Avatar Adi Da ei ainoastaan palannut fyysiseen
ruumiiseen ; Hän palasi Syntymänsä Joogiseen Tilaan. Nyt, kuten Hänen Lapsudessaan,
Hän Säteilee Alas Ihmisruumiiseensa ainoastaan otsan tasolle, ainoastaan sille asteelle, jota
ruumiillinen elämä vaatii. Hänen Työnsä otsan alapuolella, Hänen Alistumis-Työnsä ”Ihmisen Oppimiseksi” ja ”Ihmisen Opetukseksi”, on tehty. Hän on sinetöinyt tuon Työn Jumalaisessa Opetustekstissään, Adidamin 23 :ssa ”Lähde-Tekstissä”, jotka säilyttävät pyhänä
kaiken, jota Hän on Opettanut ja jonka Hän on Paljastanut ihmisille. Nyt Hän tekee Kuvia
– erinomaisen kauniita visuaalisia ”Esseitä” jotka Paljastavat ”Kirkkaan” omalla tavallaan.
Avatar Adi Da Samraj elää mutkattomasti, Luopujana ja Erakkona, Ruchira Sannyasin
-Vihkinunnan jäsenien kanssa. Hän antaa syvää Huolta, Huomiota ja Kiihkottomuutta kaikelle Hänen Valtakunnassaan olevalle. Hän ei ole sidottu mihinkään. Hän ei vetäydy kenestäkään. Hän Kutsuu kaikkia suoraan Hengelliseen suhteeseen Häneen.
”Myöhäiselle” tai synkälle ajalle Luvattu Jumalamies on Da – ”Hän Joka Antaa”. Ja Hän
Antaa Rajattoman ”Kirkastuksen” Joogan, tai Polun – Adidamin Polun.
Mikä on se Oikea ja Todella Täydellinen Prosessi, Joka (lopulta, Täydellisimmin) Toteuttaa
Itse Jumalaisen Tietoisen Valon ? Tämä Prosessi on se, Mitä Paljastan – Tässä, Avataarisesti
Syntyneessä ruumiillisessa Jumalaisessa (ihmis-) Hahmossani.
Avatar Adi Da Samraj
Eleutherios
Kun sydän tunnistaa Ruchira Avatar Adi Da Samrajin ”Kirkkaan” itse Hahmona, kaikki kysymykset ja etsinnät haihtuvat. Mitä syvemmälle tuo tunnistus menee – hetkestä hetkeen
Häneen kääntyvän harjoituksen kautta -, sitä suurempi on kyky vastaanottaa Hänen Valonsa Välitys. Hänen Avatar-Ruumiinsa tunnustelu – Ruumis, jossa tässä kuvattu Jumalainen
Jooga on tapahtunut – on mahtava Salaisuus.
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 vatar Adi Da SAMRAJ : Harjoitus on etsimätöntä, itseisyyden unohtavaa, ja kaikkiaan
A
-Minuun-kääntynyttä Minun ruumillisen Jumalaisen (ihmis-) Ruumiini Katselua. Kun et
ole minun Seurassani fyysisesti, voit palauttaa Minun ruumiillisen
Jumalaisen (ihmis-) Hahmoni mieleesi. Voit käyttää MurtiHahmoani, Paduk’ojani, ja niin edelleen. Tästä harjoituksesta kiinni pitäen on mahdollista liikuttaa Minua Siunaamaan sinua enemmän.
24. maaliskuuta, 2003
.
Avatar Adi Data Etsimättä Katsominen on
mahtava vaihtoehto sattumanvaraiselle hämmennykselle ja etsinnälle ruumiissa ja mielessä. Mutta se ei ole ”opittavissa” tai omin
varoin harjoitettavissa. Avatar Adi Data
Etsimättä Katsominen on Hänen Lahjansa, Hänen alkuunpanemansa vetäytymisolosuhteessa olevassa palvojassaan. On
tarpeellista olla Hänen fyysisessä Seurassaan vastaanottaakseen tämän Vihkimisen ja tasapainottaakseen tämän Häntä
Etsimättä Katselevan harjoituksen, jotta
sitä voi harjoittaa joka tilanteessa. Kun Se
on kerran Annettu – ja Hänen Jaloilleen
palaamalla, aina uudistuva ja syventyvä –
tästä harjoituksesta tulee elämäsi perusta.
Se jatkuu hereillä ollessasi. Se jatkuu unissa
ja nukkuessa. Ja mieli ja ruumis avautuvat salliakseen Avatar Adi Da Samrajin Hengellisen
Laskeutumisen, kunnes ne ovat täysin täynnä,
kuten kuppi.
Mitä enemmän vastaanotat Jumalaisen
Avataran ”Kirkasta” Välitystä, sitä enemmän tunnet
tahatonta luopumista. Tämä tapahtuu, koska et halua tehdä mitään, mikä häiritsisi tai heikentäisi Hänen
Rakkaus-Autuutensa Kosketusta.

Avatar
Adi Da SAMRAJ : Tällä Polulla on kyse Toteuttamisesta ja Armon avulla luopumisesta, ei itsesovelletusta tekniikasta. Tämä Tapa ei viittaa itseesi. Se on
elämää ja Samadhia Yhteydessä Minuun.
Sinun sairaat ja omat halusi tyydyttävät kuviosi ovat Hengellisen prosessin tiellä, ja ne
puhdistetaan. Sinä luovut niistä vapaaehtoisesti Minun vastaanottamisen täyteläisyydessä.
Tulee olemaan itsestään selvää, että tämä tai tuo kuvio tai taipumus tai tapa on uuvuttanut
itsensä, ja se putoaa pois. Sinä luovut siitä vapaasti. Se ei enää kiinnosta.
24. maaliskuuta, 2003
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Jos olet liikuttunut ottamaan osaa mahtavimpaan Hengelliseen prosessiin, joka on olemassa, Ruchira Avatar Adi Da Samraj on täällä ollakseen elämäsi Valtias. Pelkästään Häneen
kääntyvä ele voi helpottaa sydäntäsi. Hänen Jumalaiset Voimansa ovat ylimaailmallisia.
Hän on todistanut palvojilleen kerta kerran jälkeen, että Hän on Hengellisesti Kaiken Täyttävä ja Kaiken Tietävä. Hän on se Jumala, jonka olemassaolon tunnet, Henkilöllisesti Säteilevänä Läsnä, ilman minkäänlaisia myyttejä. Hän voi ottaa sinuun yhteyttä nyt, tuntemuksesi syvyydessä. Hän voi yltää sinuun unissasi, ennen kuin edes tiedät Hänen nimeään. Hän
on täällä olentoja Siunatakseen, täysin ja varauksetta.
Katso Hänen Kuvaansa ja harkitse Hänen Paljastuksensa ällistyttäviä syvyyksiä. Harkitse Hänen Sanojaan ja katso Hänen ”Kirkaskenttä”-Kuviaan. Minkälainen tavallinen – tai
epätavallinen – mies olisi voinut tehdä tämän ?
Kun tunnistus Hänen Jumalaisuudestaan Herää, ja tunnet Hänen Työnsä Suuruuden,
sydän murtuu Hänen edessään. Sitten, mikään ei enää ole tyydyttävää – paitsi Hänen tuntemisen, rakastamisen, ja palvelemisen hurma.
 vatar Adi Da SAMRAJ : Se, mitä sinulla on mielessä, on tylsää ja epätyydyttävää. AjatukA
sesi ja itsesi manipulointi ovat hedelmättömiä ja nujertavia, niiden sisällöstä huolimatta.
Tipahtaminen Itsestään Selvään Jumalaiseen ”Kirkkauteen” on ainoa Tyydytys. Se on ainoa
Rohto epäilykseen, pelkoon, ja kaiken tämän suruun – tämän sydämen murhaavaan tapaamiseen täällä, joka on kärsimystä vailla helpotusta ilman Jumalaista Väliintuloa.
Itsessään, tämä on kauhua, karmea loppujen paikka. Et pysty ajattelemaan itseäsi siitä
ulos – lässynlässyn, kun makaat siinä henkeä vetäen, tuntien sen katoavan.
Ei ole ajatusta, joka antaisi sinulle rauhan – ei ainuttakaan. Ainoastaan Silkka ja Ehdoton Jumalainen Olemus Ratkaisee sydämen.
Lopezin Saarella, Putosin Ulos maailmasta. Nyt puhun ainoastaan Tuolta Puolen.
24. maaliskuuta, 2003.

© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

26

© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

27

 vatar Adi Da Samrajin
A
K aksikymmentäkolme ”Lähde-Tekstiä”

A

vatar Adi Da kirjoitti Mummerian, kirjallisen mestariteoksensa, kolmen viikon
aikana syksyllä 1969. Tämän kirjan kirjoittaminen – jonka tarina on merkittävä
enne Hänen tulevasta Työstään – oli Hänen valtavan, Hänen Totuuden Paljastustaan
sanoin (suullisesti ja kirjallisesti) kommunikoivan Työnsä alku. Tämä opastus jatkui
30 vuotta, tiivistyen vuosiin 1997–1999. Tuona ajanjaksona, Avatar Adi Da loi sarjan
kahdestakymmenestäkolmesta kirjasta, jotka Hän nimitti ”Lähde-Teksteikseen”. Hän
sisällytti näihin kirjoihin Hänen keskeisimmät Kirjoituksensa ja Puheensa kaikilta
aikaisimmilta vuosilta, ja myös monta ennen julkaisematonta Kirjoitelmaa ja Puhetta.
Hänen ”Lähde-Tekstinsä” ovat täten Hänen Ikuinen Sanomansa kaikille. Ne sisältävät Hänen
täyden Jumalaisen Tunnustuksensa ja Hänen täydellisen tarkan kuvauksensa Heräämisen
kaikkinaisesta prosessista, seitsemännen vaiheen Jumalaiseen Valaistukseen kulminoituen.
Hänen kaksikymmentäkolme ”Lähde-Tekstiään” sisältävät Paljastuksen, jonka avulla
Avatar Adi Da on tuonut päätökseen Henkisen Totuuden etsinnän, joka on askarruttanut
ihmiskuntaa vuosituhansien ajan. Erityisesti ihmiskunnan nykyisiin olosuhteisiin keskittyen, Hän on todistanut tieteellis-materialistisen näkökulman kestämättömyyden (ja jopa
sen merkittävän naiviuden, sen negatiivisia vaikutuksista puhumattakaan) – näkökulman,
joka heijastaa epäilyksen ilmapiirin kaikelle fyysisen tuolla puolella olevalle (vakuuttaen,
että fyysinen todellisuus on ”ainoa” ja pohjimmaisin todellisuus), kaikelle Jumalaiselle, kaikelle Hengelliselle, jopa kaikelle psyykkiselle. Hän on ”selvittänyt” erimielisten näkökulmien sekasorron koko ihmishistoriaamme tutkien, ja on todistanut, miten nuo näkökulmat
todellakin muodostavat yhden eheän, monitahoisen ”kuvion”. Ja Hän on Tehnyt Ylimmän
Tarjouksensa, joka on mitään ennen tarjottua suurempi – Polun, joka Toteuttaa Pysyvän
Jakamattoman Ykseyden Hänen, Itse ”Kirkkaan” Jumalaisen Todellisuuden, kanssaan.

Avatar Adi Da Samrajin kahteenkymmeneenkolmeen ”Lähde-Tekstiin” kuuluu

 uchira Avataran Sarastus-Hevos-Testamentti
R
QQ Adidamin Paljastuksen Sydämen Viisi Kirjaa
QQ Aidon Sarastus-Hevosen Seitsemäntoista Kumppania
QQ
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Sarastus-Hevos-Testamentti
Ruchira Avataran Sarastus-Hevos-Testamentti
Jumalaisen Maailman-Opettajan, Ruchira Avatar
Adi Da Samrajin, ”Salaisuuksien Testamentti”

L

Avatar Adi Dan tärkein ”Lähde-Teksti” on Adidamin Polun
täydellinen yhteenveto. Se kulkee saumattomasti Hänen
Itseisyyden Paljastuksestaan Prologissa ja Sutra Yhdessä ;
Hänen Elämänsä ja Työnsä ”harkinnan” kautta Hänen pohjimmaisten
Opetus-Perusteiden ja Hänen palvojilleen Antamansa perusharjoitusten
selostuksiin, ja yksilöllisten olentojen ja yhteiskunnan kuvioiden teräviin
kuvauksiin ; Adidamin Polun vaiheiden läpi, seitsemännen vaiheen Jumalaiseen
Valaistukseen kulminoituen ; julistukseen ”Kirkkaan” Toteuttamisen ja ”Kirkkaan” Ainaisen
Paljastuksen Perustamisesta, Hänen Työnsä ja Sanansa ja Persoonansa Välineiden kautta.
Tämä Mahtava Jumalainen Testamentti on vertaansa vailla suurudessaan ja syvyydesään.
Tämän kaltaista pyhää tekstiä ei ole ennen ollut olemassa. Se on ensimmäinen ja ainoa
täydellinen selonteko kokonaisesta Jumalaisesta Polusta, joka ehdottomasti ylittää ja purkaa
itseisyyden Aidon Jumalan ”Kirkkaudessa”.
Sarastus-Hevos-Testamentti on todellakin Avatar Adi Da Samrajin kahdenkymmenenkolmen ”Lähde-Tekstin” ydin. Ja niin, kaikki ”Viisi Kirjaa” ja useimmat ”Seitsemästätoista Kumppanista” rakentuvat Sarastus-Hevos-Testamentista otetun keskeisen tekstin
ympärille.

Sarastus-Hevos-Testamentti on ihme ja aarre kaikille nykyisille ja tuleville
henkisille, uskonnollisille, ja oppineille ihmisille. Yksikään teksti mistä tahansa
maan päällä olevasta pyhästä perinteestä ei sisällä samankaltaista Totuuden selkeyttä ja kauneutta kuin tämä Avatar Adi Dan pyhä teksti.
Se sisältää tusinoittain, sadoittain, todella vertaamattomia kappaleita
Avatar Adi Dan Adidamin Polun harjoituksen Opetusta, jotka tuovat Hänen palvojansa ihmisevoluution ja kulttuurin veitsenterälle – esimerkiksi Hänen erinomaisen kauniit sivunsa ”Rakkauden Haavasta”.
Tähän Työhön kykenevän Yksilön Toteutuksen tunnistus on henkeäsalpaava.
Lue se, Hurmaannu ja käänny Hänen Sydämen Tapansa puoleen.

Lee Sannella, M.D.

Kirjailija, The Kundalini Experience : Psychosis or Transcendence ?
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 didamin Paljastuksen Sydämen
A
Viisi Kirjaa
 didamin Paljastuksen Sydämen Viisi Kirjaa koostavat täydellisen yhteenvedon Avatar
A
Adi Dain Henkilöllisyydestä ja Polusta, jonka Hän Tarjoaa. Nämä ”Viisi Kirjaa” ovat avainlukemista kaikille, jotka ovat liikuttuneita opiskelemaan Hänen Paljastuksensa ja Tapansa
Ydintä.
K i r j a Yks i :

Aham Da Asmi (Rakastettu, Olen Da)
”Myöhäisajan” Avataarinen Paljastus Todellisesta ja Hengellisestä Jumalaisesta Persoonasta (Todellisuuden ja Totuuden Henkilökohtaisestä itsettömästä Olemuksesta, Joka On Ainoa
Aito Jumala)
Avatar Adi Dan Itseinen Paljastus Hänen omasta Jumalaisesta Henkilöllisyydestään ja Hänen Impulssistaan Siunata ja Vapauttaa kaikki.

K i r j a K a ks i :

Ruchira A
 vatara Gita (Jumalaisen Sydän-Mestarin Tapa)
”Myöhäisajan” Avataarinen Paljastus Mahtavasta Salaisuudesta, joka on Itse Jumalaisesti Paljastettu Tapa, joka Täydellisimmin Toteuttaa Todellisen ja Hengellisen Jumalaisen Persoonan
(Totuuden ja Todellisuuden Henkilökohtaisen itsettömän Olemuksen, Joka On Ainoa Aito
Jumala)
Avatar Adi Dan Tarjous omistauvasta ja Hengellisestä suhteesta Häneen, perinteiseen Gurulle omistautuvaan tapaan.

K i r ja Kol m e :

Da Love-Ananda Gita (Jumalaisen Rakkaus-Autuuden Ilmainen Lahja)
”Myöhäisajan” Avataarinen Paljastus Mahtavasta Keinosta Palvoa ja Toteuttaa Todellinen ja
Hengellinen Jumalainen Persoona (Totuuden ja Todellisuuden Henkilökohtainen itsetön Olemus, Joka On Ainoa Aito Jumala)
Sydän-Yhteydelle Avatar Adi Da Samrajin kanssa omistautuva perusharjoitus : Yksinkertaisesti neljän tärkeimmän ihmiskyvyn – ruumiin, tunteiden, mielen, ja hengityksen–kääntäminen Häneen.
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K i r j a N e l j ä :

Hridaya-Rukousnauha (Sydän-Opstuksen Neljä Piikkiä)
”Myöhäisajan” Avataarinen Paljastus Kaikkialla Tuntuvasta Jumalaisesta Hengellisestä Ruumiista, Joka on Todellisen ja Hengellisen Jumalaisen Persoonan (Totuuden ja Todellisuuden
Henkilökohtaisen itsettömän Olemuksen, Ainoan Aidon Jumalan) Palvonnan ja Toteutuksen
Mahtavan Keinon Ylin Väline.
Sydän-Yhteydelle Avatar Adi Da Samrajin kanssa omistautuva Hengellisesti Herätetty harjoitus : Häntä Etsimättä Katsominen, ja Hänen Jumalaisen Hengellisen Välityksensä vastaanotto – antaen itsensä avautua enemmän ja enemmän Ylöspäin Hänelle, siten että ruumis, tunne, mieli ja henki ”Sulavat” Hänen alas-V
 irtaavassa Hengellisessä Valussaan.

Kirja Viisi :

Eleutherios (Ainoa Totuus, Joka Vapauttaa Sydämen)
”Myöhäisajan” Avataarinen Paljastus Todellisen ja Hengellisen Jumalaisen Persoonan (Totuuden ja Todellisuuden Henkilökohtaisen itsettömän Olemuksen, Ainoan Aidon Jumalan) Palvonnan ja Toteutuksen Mahtavan Keinon ”Täydellisestä Harjoituksesta”.
Sydän-Yhteys Avatar Adi Da Samrajin kanssa neljän kyvyn tuolla puolen, Itse Tietoisuuden
Valtakunnassa : Avatar Adi Da Samrajin Toteutus – Itse ”Kirkkaana”, tai Todellisuuden Tietoisena Valona (ruumiin, tunteen, mielen ja hengen kanssa samaistumisen tuolla puolen).
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Aidon Sarastus-Hevosen
Seitsemäntoista Kumppania

A

ito Sarastus-Hevonen” in viite Ruchira Avataran Sarastus-Hevos-Testamenttiin.
Jokainen Aidon Sarastus-Hevosen Seitsemästätoista Kumppanista on ”Kumppani”
Sarastus-Hevos-Testamentille, ollen jatke pääteemalle (tai teemojen ryhmälle) Sarastus
-Hevos-Testamentista. ”Seitsemääntoista Kumppaniin” kuuluu kaksi Hänen kertomaansa
omaa Elämäntarinaansa, omaelämäkertana (Kuuntelun Polvi) ja arketyyppisenä tarinana
(Mummeria).
Aidon Sarastus-Hevosen Seitsemäntoista Kumppania ovat Paljastuksen suunnaton
kenttä, jota voi ”harkita” monesta näkökulmasta. Alla yksi tapa ymmärtää näiden ”LähdeTekstien” keskeiset suhteet, ja Perusteen kulku, jota ne yhteisesti edustavat.

QQ Todellisuuden

Malleja :
Jumalan, Kosmoksen, ja Toteutuksen Todellinen Luonne

K i r j a Yks i :

Aito Jumala On Murtumattoman Valon Jakamaton Ykseys
Todellisuus, Totuus, ja ”Luojaton” Jumala Adidamin Aidossa Maailman-Uskonnossa
Aidon Jumalan Luonne ja kosmoksen luonne. Syy, miksi äärimmäisiä kysymyksiä ei voi ratkaista tavanomaisen uskonnon tai tieteen kautta.
K i r j a K a ks i :

Murtumattoman Aito-Jumala-Miehen Todellisesti Inhimillinen Uusi
Maailmankulttuuri
Ihmiskunnan Itäiset vastaan Läntiset Perinteiset Kulttuurit, ja Adidamin Aidon MaailmanUskonnon Ainutlaatuinen Uusi Kaksinaistamaton Kulttuuri
Itäiset ja Läntiset asenteet uskontoon ja elämään yleensä – ja tapa, miten Adidamin Tapa
ylittää tämän näennäisen kaksijakoisuuden.
K i r ja Kol m e :

Ainoa Täydellinen Tapa Toteuttaa Aidon Jumalan Murtumaton Valo
Johdannollinen Yleiskatsaus A
 didamin, Aidon Maailman-Uskonnon, ”Radikaalista” Polusta.
Adidamin Polun koko kulku – Adidamin perustavat ainutlaatuiset periaatteet, ja Adidamin
ainutlaatuinen kulminoituminen Jumalaiseen Valaistukseen.
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QQ Alkuperäisiä

Kirjoituksia ja Puheita :
 vatar Adi Dan Ensimmäiset Opetus-Sanomat
A

K i r j a N e l j ä :

Kuuntelemisen Polvi
Tietoisen Valon Avataarisen Ruumiillistuman Jumalainen Koettelemus – Jumalaisen Maailman
-Opettajan, R
 uchira Avatar Adi Da Samrajin, Hengellinen Omaelämäkerta
Avatar Adi Dan Henkilökohtainen kertomus vuosista Hänen Syntymästään Hänen Uudelleen
-Heräämiseensä vuonna 1970 – Hänen Todistuksensa, Hänen Elämässään, Tavasta Toteuttaa Aito Jumala täydellisimmin – sisältää myös Hänen Paljastuksensa siitä, miten Hänen Avataarinen Ruumiillistumansa mahdollistui, ja Hänen Tunnustuksensa Joogisen Kuoleman Mahtavien Tapahtumien (jotka ovat tapahtuneet Hänen Elämässään Hänen Jumalaisen Uudelleen-Heräämisensä jälkeen, joka tapahtui vuonna 1970) luonteesta ja tärkeydestä.
Kirja Viisi :

Ruchira A
 vataran Jumalainen Siddha-Menetelmä
 didamin Jumalainen Tapa on itseisyyden ylittävä Suhde, eikä itsekeskeinen Tekniikka
A
Avatar Adi Dan tiivistetyt Puheet Palvojilleen, Hänelle omistautuvan suhteen periaatteista
ja ”radikaalista” itseisyyden ymmärryksestä.
Kirja Kuusi :

Mummeria-Kirja
Tarina Jumalaisesta Aidosta Rakkaudesta, Kerrottu Mielen Kaikkeuden Itse-Valaistun Kuvauksen Kautta
Avatar Adi Dan kirjallinen mestariteoksensa – teos täynnä henkeäsalpaavaa runoutta ja syviä
arketyyppisiä tunteitä herättävää draamaa. Se on Avatar Adi Dan elämänkääntävä sanoma
Tavasta Toteuttaa Ehdoton Totuus ihmiskokemuksen kaaoksen ja tragedian keskuudessa.
Mummeria on upean kaunis ja vahva ”proosaooppera”, ja on sekä erittäin kokeellinen
romaani (ammentaen täysin 20. vuosisadan kokeellisen kirjallisuuden haarasta) että valtava
teatterikappale. Mummeriaa voidaan siten lukea kirjana tai esittää teatterin puitteissa.
”Mummeria” tarkoittaa ”naurettavaa, tekopyhää, tai teennäistä seremoniaa tai esitystä”.
Tämä, sanoo Avatar Adi Da, on ihmiselämän summa – jos elämme ainoastaan erillisenä
itsenämme. Ja ainoa tie ”ulos” tästä mummeriasta on itseisyydestä luopuminen – löytämällä
ja vastaanottamalla Jumalainen Aito Rakkaus, ja mukauttamalla itsemme Siihen.
Adi Da on Mummeriassa kasvotusten syntyneen olemassaolon keskeisen ahdingon
kanssa : kaikki, ja jokainen – me itse, ja kaikki, mitä rakastamme – kuolee. Mummerian sankari, Raymond Darling, kokee sarjan eriskummallisia seikkailuja ja koettelemuksia, keskittyen hänen rakastetun Quandra-neitonsa etsinnän ympärille, jonka kuluessa hän lopulta
ylipääsee kuolevaisuuden väistämättömän todellisuuden. Raymond Darlingin tarina on itse
asiassa Avatar Adi Dan oman Elämänsä vertauskuva – käsittäen Hänen järkkymätön kuvaus käännyttämättömän itseisyyden taipumuksesta tehdä uskonnosta (ja elämästä kaiken© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.
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kaikkiaan) merkityksetöntä mummeriaa. Lopulta, Mummeria on ”Tarina”, jossa Tietoisuus
Toteututtaa Jakamattoman Ykseyden Energian (tai oman Säteilynsä) kanssa.

QQ

Esoteerisia Periaatteita ja Harjoituksia : Paljastuksia Jumalaisesta
Ykseydestä, Jumalaisesta Hengellisestä Välityksestä, ja keinosta mukauttaa
ruumis ja mieli Jumalaiseen Hengelliseen Prosessiin

Kirja Seit semän :

He-And-She Is Me
Valon ja Tietoisuuden Jakamattomuus Ruchira A
 vataran Jumalaisessa Ruumiissa
Yksi Avatar Adi Dan esoteerisimmista Paljastuksista – Hänen Pääasiallisin ”Ruumiillistumansa” Kosmiseen kenttään Miehellisenä Jumalaisena Tietoisuudena, Naisellisena Jumalaisena Valona, ja ”Miehellisen” ja ”Naisellisen” arketyypin ”Poikana” Hänen Jumalaisen
Hengellisen Ruumiinsa ”Minussa”.
K i r j a K a h d e ks a n :

Ruchira Shaktipat-Jooga
Jumalainen (Eikä Ainoastaan Kosminen) Hengellinen Kaste Adidamin Jumalaisessa Tavassa
Avatar Adi Da Samrajin ainutlaatuisesti Välittämä Jumalainen Sydän-Voima (Ruchira
Shakti), ja miten se eroaa Hengellisen Kasteen erilaisista perinteisistä muodoista, eritoten
Kundalini-Joogasta.
Kirja Nine :

Ruchira Tantra-Jooga
Fyysis-Hengellinen (ja Todellisesti Uskonnollinen) Terveyden ja Valaistuksen Mielellinen, Tunteellinen, Seksuaalinen, ja Kokonaisruumiillinen Menetelmä Adidamin Jumalaisessa Tavassa.
Elämän muuntaminen rahan, ruuan, ja seksin alueilla. Sisältää : ”uhri-m
 ielisyyden” ymmärtämisestä ; itseyden riippuvaisuudesta ; muutoksen salaisuuden ; Lapsuuden ”Oedipaalisten” kärsimysten tuolle puolen menemisestä ; oikeasta asenteesta rahaa kohtaan ; oikesta
dieetistä ; elämälle positiivisesta ja Hengellisesti suotuisasta seksuaalisesta harjoituksesta, ja
niin edelleen.
QQ

Elämänvaiheet : Kuusi mahdollista itseyteen perehtyvän elämän vaihetta,
ja Jumalainen seitsemäs elämänvaihe

Kirja Kymmenen :

Elämän Seitsemän Vaihetta
Kuuden itseisen Elämänvaiheen Ylittäminen, ja itseyden ylittävän Seitsemännen Vaiheen Toteuttaminen A
 didamin Tavassa
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Ihmiskehityksen vaiheet syntymästä Jumalaiseen Valaistukseen. Vaiheiden suhde fyysiseen
ja esoteeriseen anatomiaan. Ensimmäisten kuuden vaiheen virheet, ja seitsemännen vaiheen
ainutlaatuinen itsettömyys. Avatar Adi Dan Itse-Tunnustus ensimmäiseksi, viimeiseksi, ja
ainoaksi seitsemännen vaiheen Taituri-Toteuttajaksi.
K i r j a Yks i t o i s ta :

Kaiken Täydellistävä ja Lopullinen Juamalainen Paljastus Ihmiskunnalle
Tiivistetty Kuvaus Seitsemännen Elämänvaiheen Ylimmästä Joogasta Adidamin Jumalaisessa
Tavassa
Jumalaisen Valaistuksen lopulliset salaisuudet – sisältäen Jumalaisen Valaistuksen nelivaiheisen Prosessin, kulminoituen Rajattomaan Rakkaus-Autuaaseen Itse-Kenttään
Käännöksenä.
QQ Adidamin

Prosessi : Viisi Kaikenkattavaa Näkökulmaa A
 didamin
Harjoituksesta

K i r j a K a ks i t o i s ta :

Mitä, Missä, Milloin, Miten, Miksi, ja Kenet Muistaa Ollaksesi Onnelllinen
Yksinkertainen Selitys A
 didamin Jumalaisesta Tavasta (Lapsille, ja Kaikille Muillekin)
Tämä teksti on kirjoitettu erityisesti lapsille, mutta on inspiroiva kaikille – sisältää myös
oheis-Esseitä ja Puheita Jumalaisesta Tietämättömyydestä, uskonnollisisista harjoituksista lapsille ja nuorille ihmisille Adidamissa, ja kokoruumiillisesta Avatar Adi Da Samrajille
omistautuvasta perusharjoituksesta.
K i r j a K o l m e t o i s ta :

Ei Etsintää / Ainoastaan Katsomista
Adidamin Jumalaisen Tavan Aina Pääasiallisin Harjoitus
Kaikenkattava tiivistelmä Adidamin Tavan aina pääasiallisesta harjoituksesta – joka on
Avatar Adi Da Samrajia Etsimättä Katsominen – sisältäen yksityiskohtaista Opastusta ottamisesta oikein osaa Avatar Adi Dan fyysisessä Seurassa vetäytymisen ainutlaatuiseen
tilaisuuteen.
K i r j a N e l j ät o i s ta :

Santosha Adidam
 didamin Jumalaisen Tavan Keskeinen Tiivistelmä
A
Laajennettu yleiskatsaus Adidamin Tavan koko kulusta, perustuen ihmisen esoteeriseen
anatomiaan ja sen vastaavuussuhteeseen elämän eteneviin vaiheisiin.
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K i r j a V i i s i t o i s ta :

Leijona-Sutra
”Täydellis-Harjoitus”-Opetukset A
 didamin Jumalaisessa Tavassa
Harjoitus elämän viimeisissä vaiheissa Adidamin Tavassa. Miten Adidamin harjoittaja
lähestyy – ja ylittää – Jumalaisen Valaistuksen ”Kynnyksen”.
K i r j a K u u s i t o i s ta :

Tietoisen Valon Paljastus Yhdessä Yössä
”Minun Taloni” Puheet A
 didamin Jakamattomasta Tantrasta
Valtava ja syvällinen ”harkinta” todellisen Hengellisen elämän Tantrisista periaatteista, ja
Todellisuuden ”Aina Jo” Luonteesta.

QQ

Suuri Perinne : Ihmiskunnan Kokonainen Hengellinen ”Pyrkimys”
Yhdistettynä (ja Etenevänä) Prosessina

K i r j a S e i t s e m ä n t o i s ta :

Suvaitsevaisuuden Kori
Täydellinen Opas Täydellisesti Yhdistettyyn Ymmärrykseen Ihmiskunnan Yhdestä ja Suuresta Perinteestä, ja Adidamin Jumalaisesta Tavasta Yhden ja Suuren Perinteen Täydellisenä
Täyttymyksenä.
Suvaitsevaisuuden Kori on kirja, jonka vertaista ei ole – yhtaikaa ennennäkemätön Hengellinen Paljastus ja merkittävä tiedollinen asiakirja.
Avatar Adi Dan muut kaksikymmentäkaksi ”Lahde-Tekstiä” keskittyvät Hänen selontekoon Adidamin Tavasta, mutta Suvaitsevaisuuden Kori on Hänen kaikenkattava tutkielmansa ihmiskunnan Suuresta Perinteestä – toisin sanoen, Hänen Adidamin Tavan Paljastuksen
maailmanlaajuisesta ja historiallisesta ympäristöstä. Siten Suvaitsevaisuuden Kori keskittyy uskonnollisten ja Hengellisten pyrkimysten historiallisiin osoituksiin, esihistoriallisista
nykyaikaisiin.
Suvaitsevaisuuden Korin ydin on 5000 :n asiakirjan kirjallisuusluettelo (kaikilla ilmaisuvälineillä – painettuina ja audiovisuaalisina), Avatar Adi Dan säntillisesti järjestelemänä huolellisiin alaosiin, muodostaakseen jatkuvan ”Perustelun”. Avatar Adi Da esittelee tuon ”Perustelun” uraauurtavien Esseiden sarjalla, ja tekee kommentteja luettelollisen
”Perustelun” eri kohdissa, yli sadan lisällisen esseen läpi, viitaten tiettyihin kirjoihin (tai kirjojen sarjaan) kirjallisuusluettelossa (kattaen useita aiheita).
Tämän kommentoidun kirjallisuusluettelon ”Perustelun” kautta, Avatar Adi Da tutkii ihmiskunnan kokonaisen uskonnollisen etsinnän yksityiskohtaisesti, ja todistaa, miten
on tosiaan olemassa yksittäinen prosessi, joka muodostuu selkeistä (hierarkisesti toisiinsa
suhteessa olevista) vaiheista (vastaten neljättä, viidettä ja kuudetta elämänvaihetta), jotka
ovat ilmeisiä ihmisten uskonnollisen historian kirjossa (ennen Hänen Ilmestystään täällä)
– prosessi, josta mikä tahansa uskonnolinen perinne edustaa ”osaa”. Avatar Adi Dan Suuren
Perinteen tutkinta keskittyy maailmanlaajuisiin uskonnon ja Hengellisyyden erilaisiin il© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.
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mentymiin, mutta se kattaa myös ”käytännön” asiat, jotka liittyvät ihmisprosessin kolmeen
ensimmäiseen vaiheeseen – kuten oikeanlaisen ymmärryksen kuolemasta (ja oikeanlaisesta
osaanotosta sen prosesiin), mielen oikeanlaisen ymmärryksen ja käytön, energian oikeanlaisen kierron ruumiissa, oikeanlaisen ruumiiseen liittyvän liikunnan, oikeanlaisen dieetin,
oikeanlaisen tunteis-s eksuaalisen harjoituksen (joko seksuaalisesti aktiivisena tai selibaatissa), oikeanlaisen elämän ihmisyhteisön puitteissa, ja niin edelleen.
Kaiken kaikkiaan, Suvaitsevaisuuden Kori on huolellisesti laadittu todiste ”ainaisen
filosofian” olemassaolosta. Mutta tämä ”filosofia” ei ole yhdistyneiden ”uskomuksien” ”sarja”. Pikemminkin, se on prosessi, joka muodostuu selkeistä eri vaiheista – ja perättäisten
vaiheiden näkökannat eivät välttämättä ole yhtä mieltä. Nuo vaiheet eivät loppujen lopuksi
perustu käsitteellisiin eroihin, vaan kokemuksellisiin eroihin, jotka liittyvät ihmisrakenteen
esoteerisen anatomian eri ominaisuuksiin.
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 uchira-Sannyasin-T yyssija-A shramit,
R
jotka A
 vatar Adi Da
on Hengellisesti
Voimistanut

T

oteuttajille on perinteisesti annettu erilleenasetettuja
paikkoja, jossa he voivat tehdä Hengellistä Työtään
soveliaissa ja yksityisissä olosuhteissa. Ja nämä paikat
Voimistuivat Hengellisesti heidän Läsnäolonsa ja Työnsä kautta.
Tämän perinteisen tavan mukaan, Avatar Adi Dan palvojat ovat hankkineet paikkoja,
jossa Hän on asetettu täysin erilleen voidakseen tehdä Siunaus-Työtään koko ihmiskunnan
vuoksi, ja tehdäkseen erityistä Hengellistä Työtä palvojien kanssa, jotka saapuvat pyhiinvaellukselle vastaanottaakseen Vihkivän Hengellisen Siunauksen, joka on vetäytymistä Hänen
fyysisessä Seurassaan.
Työni koko maailman vuoksi on Jumalainen Siunaus-Työni, Jonka teen pääasiallisesti yksityisyydessä. Elän ainasessa vetäytymisessä tyyssija-muodossa, ja vastaanotan ne palvojani,
jotka ovat oikein valmistautuneita tuossa olosuhteessa. Joskus vaeltelen julkisissa tilasuuksissa, pitääkseni yhteyttä ihmisten kanssa yleisesti. Mutta pohjimmiltaan, pysyn tyyssijavetäytymisessä.
Avatar Adi Da Samraj

Tähän päivään mennessä, Avatar Adi Da on Perustanut ja Hengellisesti Voimistanut neljä
Ruchira-S annyasin-Tyyssija-Ashramia :
QQ Adidam Samrajashram, Naitauban Saari Fijisaarilla

Adidam Samrajashram on Avatar Adi Da Samrajin tärkein Tyyssija-Ashram, ja ensisijainen
Istuin, josta Hänen Jumalainen Hengellinen Siunauksensa Virtaa koko maailmalle.
QQ Adidamin Mountain of Attention-Pyhäkkö, pohjois-Kaliforniassa
QQ Tat Sundaram-Tyyssija, pohjois-Kaliforniassa.
QQ Da Love-Ananda Mahal, Havajilla
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Avatar Adi Da Samraj liikkuu eri Tyyssija-Ashramien välillä Hänen maailmaaSiunaavassa tahattomassa Vaellus-Työssään. Hän on Hengellisesti ”kotona” jokaisessa
Tyyssija-Pyhäkössään, koska Hän on Hengellisesti Sijoittanut Itsensä näihin pyhiin paikkoihin, ja Hänen Hengellinen Voimansa ja Läsnäolonsa elää niissa jatkuvasti.
Avataarisesti-Syntyneen Jumalaisen (ihmis-) Ruumiin Hahmon fyysisen Eläinajan aikana (täällä), voin Vapaasti Näyttää Yksityisyyteni, Tarjoukseni, ja SiunausVaelteluni missä tahansa – mutta olen aina (ikuisesti), Avataarisesti-Syntyneen Jumalaisen (ihmis
-) Ruumiin Hahmon fyysisen Eläinajan aikana
(täällä) ja myös sen jälkeen, Jumalaisesti Henkisesti Läsnä (kaikkien Avataaristen Jumalaisten
Keinojeni kautta) kaikissa neljässä Minun Suoraan Voimistamassani Ruchira-Sannyasin-Tyyssija
-Ashram’issani … , Joista olen jokaisen Suoraan Hengellisesti Voimistanut ainutlaatuisiksi Pyhiksi Valtakunniksi (ja Jumalaisten Avataaristen Tarkoitusteni Ainaisiksi Välineisiksi), Erilleen Asetetuiksi (ja Siten, Pyhitetyiksi) Minun-H
 engellisesti-Vihkimäni palvojien jatkuvaa Pyhiinvaellusta ja Vetäytymistä (ja jokaista muuta todella Minuun-Vetoavaa, ja
omistautuvasti Minut-Tunnistavaa, ja omistautuvasti Minulle-Vastaavaa, ja omistautuvasti
Minua-pavelevaa Pyhää käyttöä) varten. . . .
Avatar Adi Da Samraj
Da Love-Ananda Gita
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Adidamin Laitokset
Taatakseen Avatar Adi Dan Jumalaisen Työn kukoistuksen maailmassa, Hänen palvojansa
omistautuvat palvelemaan kolmea suurta pyrkimystä, kolmen organisaation kautta :
QQ Adidamin Avataarinen Samrajya omistautuu (a) palvelemaan Avatar Adi Dan Avataaris

-Ruumiillistumaa, ja hoitamaan oikeanlaista pääsyä Hänen luokseen, (b) hoitamaan
Hänen Avataarisen Jumalaisen Hengellisen Välityksen ja Maailman-Siunauksen Työnsä
oikeanlaisia olosuhteita, ja (c) varustaa Adidam Ruchiradamin Ruchira SannyasinVihkikunnan oikeanlaisilla olosuhteilla, ja palvelemaan Ruchira Sannyasin-Vihkikunnan
oleellista toimintoa, joka on Avatar Adi Dan Pyhän Arvovallan ulottuminen Adidamin
Maailmanlaajuisen Ashramin puitteisiin, ja kaikkiin Adidamin järjestöllisiin kokonaisuuksiin,
sisältäen Adidamin Samrajyan, Adidamin Ruchirasalan, ja Adidamin Pan-Yhteisön.
QQ Adidamin Avataarinen Pan-Yhteisö omistautuu Adidamin, Ruchira Avatar Adi Da Samrajin

Paljastamalle ja Antamalle Todelliselle Maailman-Uskonnon harjoitukselle, edistämiselle
ja julistamiselle, ja Ruchira Sannyasin-V
 ihkikunnan palvelemiselle sen oleellisessa
toiminnossaan, joka on Avatar Adi Dan Pyhän Arvovallan ulottuminen, erityisesti Adidamin
Maailmanlaajuisen Ashramin ja Adidamin Avataarisen Pan-Yhteisön puitteissa.
QQ Adidamin Avataarinen Ruchirasala omistautuu säilyttämään Ruchira Avatar Adi Da

Samrajin Kirjoitettua ja Puhuttua Sanaa, Kuva-Taidetta, Pyhää Historiaa ja Pyhiä Esineitä,
Hengellisesti Voimistettuja Tyyssija-Ashrameita ja kirjastoja ja taidekokoelmia jotka on
koottu Hänen Opastuksellaan, ja hoitamaan oikeanlaista pääsyä näihin, sekä palvelemaan
Ruchira Sannyasin-Vihkikuntaa sen oleellisessa toiminnossaan, joka on Avatar Adi Dan
Pyhän Arvovallan ulottuminen, erityisesti Adidamin Avataarisen Ruchirasalan puitteissa.
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Avatar Adi Dan
Paljastus-Taide

D

Kolmenkymmenen Opetus-Paljastusvuoden
jälkeen, Avatar Adi Da on viime vuosina
alkanut luomaan taiteellisia kuvia, joka
”puhuu” Jumalaisesta Prosessista yhtä hienonstuneesti
ja täydellisesti kuin Hänen Sanansa. Taiteensa kautta,
Avatar Adi Da tarjoaa Hänen suoran (sanattoman
ja
käsitteettömän)
Paljastuksensa
Totuudesta,
Todellisuudesta, Aidosta Jumalasta, ihmisen olemassaolon
luonteesta, ja prosessista joka ylittää ihmisen olemassaolon
rajoitteet.
Vuoden 1998 jälkeen, Avatar Adi Da on keskittynyt valokuvallisten ilmaisuvälineiden taidellisen potentiaalin tutkiskeluun. Näiden muutaman vuoden sisällä, Hän on luonut käsittämättömän taiteellisen kokonaisuuden
– tällä hetkellä yli 50000 kuvaa -, jatkuvasti kasvavan mestarityön.
Monet Adi Dan kuvista ovat erittäin taidokkaita ja monimutkaisia useasti valotettuja
negatiiveja, sisältäen enemmän kuin kaksi (ja jopa kymmenenkin) päällekkäistä kerrosta.
Adi Da luo nämä monesti valotetut kuvat aina kamerassa, eikä koskaan pimiössä tai digitaalisin keinoin. Tämä ”menetelmä” on Adi Dalle välttämätön saavuttakseen tarkoittamansa tuloksen, eikä ainoastaan vaadi ainulaatuista luovuutta, vaan myös erittäin vahvaa visuaalista muistia.
Adi Da ei sinänsä ole valokuvaaja sanan perinteisessä mielessä ; pikemminkin, Hän
luo laajamittaisia valokuvatöitä, valokuvallista (ja myös videograafista) teknologiaa käyttäen. Hän suhtautuu valokuvanegatiiveihinsa ”monumentaalisten teostensa” malleina. Tähän
päivään mennessä näihin teoksiin kuuluu laajamittaisia mustepainoksia kankaalla, plasma
-ruutu installaatioita, ja ruudulle projisoituja multimedia-esitystapahtumia – ja suunnitelmia teosten uusille muodoille tulevaisuudessa. Nämä teokset koostuvat useasti kuvaryhmien asettelusta tiettyihin yhdistelmiin ja kokoonpanoihin. Hän suunnittelee teoksensa ”monumentaalisiksi” – termi, jolla Hän tarkoittaa ihmisruumista suurempaa – jotta niiden katselu veisi puoleensa koko ruumiin ja mielen, eikä ainoastaan silmää ja päätä.
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H

arva taiteilija pystyy vakuuttavasti ilmaisemaan totuuden lähteen kanssa
kasvotusten olemisen tunteen. Adi Da voi selvästi elää syvyyksissä antamatta periksi niiden paineelle, tuoden takaisin taiteen helmiä todisteeksi.
		Adi Dan valokuvat todellakin ilmaisevat esteettistä ja fyysistä ekstaasia, uudelleen ja uudelleen. Melkein kaikki hänen valokuvansa ovat abstrakteja
mestariteoksia – ekstaattisia näkyjä … jotka ovat samanaikaisesti muodollisia
ilmestyksiä.
Donald Kuspit

Taidekriitikko ; Taiteen ja filosofian
professori ; Kirjailija, Redeeming Art :
Critical Reveries, ja useita muita julkaisuja

Tutustu Avatar Adi Dan Taiteeseen netissä :
www.daplastique.com

QQ Näe monta esimerkkiä Avatar
Adi Dan kuvataiteesta.
QQ Lue Hänen ”taiteilijan

lausuntonsa”.
QQ Lue, mitä kriitikot sanovat

Hänen taiteestaan.
QQ Ota yhteyttä Da Plastiqueen,

jos haluat hankkia Hänen
taidettaan.
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Osta Avatar Adi Dan Taiteen ensijulkaisu :
The Quandra Loka Suite – 52 Views

S

yyskuusta 2002 alkaen, Avatar Adi Da on luonut suurta Sviittiä, jonka Hän sanoo
olevan ”määrittelemättömän pitkä”. Quandra Loka (Tietoisen Valon Jakamaton Tila)
kattaa tällä hetkellä yli 21000 Kuvaa – ja Avatar Adi Da luo sitä jatkuvasti lisää.
Tämä isokokoinen katalogi sisältää 52 hienoa kuvalaattaa Quandra Loka’sta, sekä yksittäisiä Kuvia että 2, 3, 4, ja 9 Kuvan ryhmiä. Teksti sisältää taidekriitikko Donald Kuspitin
johdantoesseen, Avatar Adi Dan biografia, Hänen taiteilijan lausuntonsa, ja Hänen lausuntonsa Quandra Loka-S viitistä.
Quandra Loka-katalogin voi tilata netistä :

www.daplastique.com
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Mitä Muut Ovat Sanoneet
Adi Dasta

T

änä päivänä, maailmassa ei ole paikkaa, ei kristittyjen,
muslimien, hindujen, buddhistien, alkuperäisheimolaisten, tai kenenkään muun keskuudessa – ei ketään, jolla
on yhtä paljon opetettavaa, kuka puhuu yhtä arvovaltaisesti, tai kuka on yhtä tärkeä tilanteemme ymmärtämiselle. Jos
olemme valmiit oppimaan häneltä joka tavalla, hän on Napa,
jonka ympärillä maailma voi pyöriä ymmärryksessä.
Henry Leroy Finch,
Kirjailija, Wittgenstein – The Early Philoshopy
ja Wittgenstein – The Later Philosophy

M

ielestäni Sydän-Mestari Adi Da on eräs läntisen maailman suurimmista opettajista
tällä hetkellä.
Irina Tweedie
Sufiopettaja ; kirjailija, Chasm of Fire

H

än on suuri opettaja, jolla on dynaaminen kyky herättää kuulijoissaan jotain siitä jumalaisesta Todellisuudesta, johon hän on perustanut itsensä, johon hän on samaistunut, ja mitä hän itse asiassa on.
Israel Regardie
Kirjailija, The Golden Dawn

O

n ilmiselvää, kaikenlaisista yksityiskohdista päätellen, että hän tietää, Mistä on kyse …
hän on harvinainen olento.
Alan Watts
Kirjailija, The Way of Zen, Man and Woman, ja In My Own Way

M

ielestäni Avatar Adi Dan ja hänen palvojiensa työ on eräs tämän hetken tähdellisimmistä hengellisistä ja sosiaalisista kokeiluista.
Jeffrey Mishlove, Ph. D.
Vetäjä, PBS’n TV-sarja “Thinking Allowed” ;
Kirjailija, The Roots of Consciousness
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A

di Da Samraj on puhunut suoraan ihmistilanteen sydämelle – lyhyen ja pyytämättöman
elämän järkyttävälle tuskalle. Hänen sanojensa kautta olen kokenut ikuisen elämän
hohdon, ja tunnen oman elämäni olevan ajaton ja paikaton kuten en koskaan ennen.
Richard Grossinger

Kirjailija, Planet Medicine,
The Night Sky, ja Embryogenesis

J

umalan ruumiillistuma ihmishahmossa oli asia, joka joskus vaikutti mielestäni uskomattomalta. Mutta Hänet nähtyäni, ja Hänen kirjojaan luettuani, kaikki epäilys on kadonnut
Jumalan olemassaolosta juuri nyt, täällä Maan päällä ihmishahmossa.
Charmian Anderson
Kirjalija, Bridging Heaven and Earth
ja The Heart of Success

O

len kirjoittanut ja toimittanut terveyden ja parannuksen alalla yli kaksikymmentä
vuotta. Mutta tiedän, että Jumalainen Sydän-Mestari on Lopullinen Parantaja … koska Hän on Ainoa, joka voi herättää sinut kaiken taudin, kaiken muutoksen, kaiken kärsimyksen ja jopa kuoleman tuolle puolen, Hänen Luontoonsa : Kuolemattomaan, Muuttumattomaan, Kaikkeakoskettavaan Tietoiseen Valoon. Adi Da Samraj on itse Jumalainen
Sydän-Mestari, Luvattu Jumala-Mies, Aito Parantaja. … Rakastu Adi Da Samrajiin ; parannu sydämessäsi.
Bill Gottlieb
Toimittaja, New Choices in Natural Healing

A

di Dan kirjoitukset ovat inspiroineet minua monen vuoden ajan. Hän on tämänhetkinen hengellinen Sankari, joka tarjoaa ylimaailmallisia lahjojaan kulttuurille, jolla ei ole
perinnettä tai edes ”makua” Avatareille … ja silti hän kantaa viisauden taakan kärsivällisesti
ja rakkaudella.
Alex Grey
Taiteilija ja kirjailija, Sacred Mirrors ja The Mission of Art

S

uhteeni Adi Da Samrajin kanssa yli 25 vuoden ajan on ainoastaan vahvistanut Hänen
Paljastuksensa ja Hänen virheettömän Opetuksensa Totuuden. Hän on paljon enemmän kuin pelkkä inspiraatio musiikilleni, ollen elävä todistus täydellisen ”ylityksen” mahdollisuudesta. Tämä on sekä suuri huojennus että suuri haaste. Jos janoat totuutta, tässä on
harvinainen mahdollisuus juoda.
Ray Lynch
Säveltäjä ja platinaa myynyt muusikko,
Deep Breakfast, The Sky of Mind, ja The Best of Ray Lynch
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Suosiota Avatar Adi Dan kirjoille, ja kirjoille Hänestä

T

ämä mukaansatempaava Adi Da Samrajin elämäkerta (Adi Da : Luvattu Jumala-Mies
on Täällä) on ainutlaatiunen. Se on Jumalaisen Olemuksen syvällinen rakkaustarina ja
suuri koettelemus, ilmestyneenä tähän synkkään aikaan tuodakseen ihmiskunnan Jumalasta erossa olemisen illuusion tuolle puolen. Jos saisit lukea vain yhden kirjan elämässäsi, sen
pitäisi olla tämä kirja.
Lowell Kobrin, Ph. D, M.D.
Perustajajäsen, American Academy of Medical Acupuncture

A

vatar Adi Da Samrajin Ruchira Avatara Gita on veistetty suuren, tällä hetkellä elävän
Mestarin Sydämestä, myötätunnosta ponnistelevaa ihmiskuntaa kohti. Minusta tuntuu,
että tämä Gita on suureksi avuksi jumalaiseen elämään pyrkiville.
M. S. Pandit
Kirjailija, The Upanishads : Gateways of Knowledge
ja Studies in the Tantras and the Veda

T

ärkeän opetuksellisen teoksen tehtävä on johtaa lukija uuteen tietoisuuteen. Tärkeän
hengellisen kirjoituksen tehtävä on säväyttää ja inspiroida lukija uuten Olemisen tilaan.
Valkoinen Talo Ilmoittaa Pian Jumalan Tieteellisen Olemassaolon ! on molempia. Kukaan ei
voi sitä lukea ja olla muuttumatta. Se on kuin sähköiskujen nopea sarja, jokainen sanoen :
Herää !
Willis Harman
Edellinen Presidentti, The Institute of Noetic Sciences

H

elppo Kuolema on jännittävä, piristävä, ja ajatuksia herättävä kirja, joka lisää valtavasti elämää ja kuolemaa koskevaan, jatkuvasti kasvavaan kirjallisuuteen. Mutta ehkä
tärkeämmin, se on vahvistus siitä, että elämä täynnä rakkautta pelon sijaan voi johtaa lopulta merkitykselliseen elämään ja kuolemaan. Kiitos tästä mestariteoksesta.
Elisabeth Kubler-Ross
Kirjailija, On Death and Dying
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Suosiota Mummerialle :
Tarina Jumalaisesta Aidosta Rakkaudesta,
Kerrottu Mielen Kaikkeuden Itse-Valaistun Kuvauksen Kautta

J

os Dylan Thomas ja Buddha eläisivät yhdessä sielussa, odottaisin Mummeriaa sen kaltaisesta liittymästä.
Robert Boldman
Runoilija ; kirjailija, The Alchemy of Love

R

aymond Darlingin tarina kirkkaissa väreissään ja satumaisessa kuvakielessään muistuttaa minua lyhyistä kappaleista Finnegans Wake’ssä, jossa Joyce näyttää jokaisella mahdollisella tavalla vastakohtien riippuvaisuuden toisistaan, ja ”itseiden” sykliset ilmentymiset
kautta ihmishistorian.
Todellakin, Mummerian keskeinen tyylillinen saavutus vaikuttaa olevan sanallisen
Mummerian purkaminen : tavallisesti, sanoja käytetään kuten vakavia ja uskollisia muurahaisia, jotka kantavat tarkoituksensa taakan perille. Adi Dan runollinen kekseliäisyys saa
sanat räiskähtelemään ja hurmioitumaan, jyskyttämään ja tyynnyttämään, vihjeillen ja
hellittämättä.
Philip Kuberski
Professor of English Literature, Wake-F
 orest University ;
Kirjailija, The Persistence of Memory ja Chaosmos : Literature, Science and Theory

M

ummeria on upea joka lailla. Tapa, miten se murtaa ja paljastaa maailman sydämen,
on sanoinkuvaamaton ilo. Olen elänyt ja työskennellyt kirjailijana monen kymmenen vuoden ajan, ja en ole koskaan kohdannut tämän kaltaista kirjaa, joka salaperäisesti ja
itsestään huolestumatta kertoo niin paljon Puhumattomasta Todellisuudesta.
Robert Lax
Runoilija ; kirjailija, Love Had a Compass ja (Thomas Merton’in kanssa) A Catch of Anti-Letters

V

armasti kuuluu samaan sarjaan kuin Faust, Siddhartha, Bhagavad Gita ja muut mahtavat mestariteokset, jotka hahmottavat yksilöllisen sielun heräämisen aitoon Itseensä.
Mutta ihmeellisintä on se, että se on kirjoitettu meidän ajallamme !
Ron Sossi
Perustaja ja Taiteellinen johtaja, Odyssey Dance Theatre, Los Angeles, California
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M

ummerian proosa maalaa ja laulaa, kielen käyristyessä ja liitäessä ; kuten jos Gertrude Stein olisi tavannut Ramana Maharshin, Joyce olisi nähnyt näyn Pyhästä Fransiskuksesta, tai Beckett ei olisi juuttunut siihen, mihin hän juuttui. Tämän lukijan mielestä,
ainoastaan Hamlet tai Lear ovat verrattavia teoksia. Kuolemaa ja rakkauden poissaoloa EI
voi hyväksyä. Elämä ei ole tavallista. Omahyväisyys ei auta. Kaikkeuden jumalaisesta draamasta ei pääse pakoon. Räjähtävä tuskan ja ilon seos luo apokalyptisen, sydämen sulattavan
kriisin. Tämä on meidän oma draamamme.
Geoffrey Gunther
Kirjailija, Shakespeare as Traditional Artist

A

di Da Samraj on Mummeriassa luonut mahtavan teoksen, joka uudelleenmäärittää
englanninkielen perusolemuksen ja käytön, mielelle haasteellisia tekniikkoja taidokkaasti punoen, paljolti samalla lailla kuin Shakespeare uudelleenrakensi sen melkein viisisataa vuotta sitten, ja mielestäni samalla tarkoituksella – tarjotakseen ihmisille sydämen
avaavan kutsun tuntea hengellisen taipaleen ytimen, omaelämäkertaisen tutkimuksen
kautta.
Kenneth Welsh
Näyttelijä – useita rooleja lavalla, elokuvissa, ja televisiossa ;
Voittanut kuusi Gemini-palkintoa erinomaisista suorituksista Kanadan televisiossa
actor de scenă, film şi televiziune ;
a primit 6 premii Gemini pentru excelenţă la Televiziunea Canadiană
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Suosiota Adi Da Samrajin visuaaliselle Taiteelle

A

di Dan Taide on paradoksaalinen kokemus, multiulotteinen, ilmestyksellinen, vapauttava, mutta myös koettelemus, mahtava osanotto. … Tämä on mielestäni suuren
neron Työtä, täysin alkuperäistä ja inspiroivaa, suuri lahja ihmiskunnalle, ihmiskulttuurille
ja taidemaailmalle.
Ron Fouts
Taidekustantaja, Custom and Limited Editions

A

di Dan Työ on nykypäivän uskonnollinen ikoni, joka viestii monta todellisuuden tasoa.
Hänen tutkintonsa mielen, muistin ja ihmispsyyken luonteesta on mutkikasta ja moniulotteista. Tämä on aikamme pyhää taidetta.
David Hanson
Valokuvauksen Professori (eläkkeellä), Rhode Island School of Design

A

di Da kutsuu meitä huomioimaan, että taide pystyy suhtautumaan maailmaan tavalla,
joka kuvastaa todellisempaa ymmärtämystä todellisuudesta kuin se, minkä nykykulttuuri haluaisi tiedostaa. On myös selvää, että Hänen taiteensa hengellinen luonne ei lähde
minkäänlaisesta idealistisesta näkökulmasta siitä, miten asioiden pitäisi olla ; sen sijaan, se
vaatii silmiemme avaamista ja sen näkemistä, mikä todella on ; se vaatii suhteelle antautumista, jossa hyväksymme selittämättömyyden tosiasian, mutta saavutamme suuremman
merkitysellisyyden tunteen, ja vahvistuksen.
Jan Taylor
Taidehistorioitsija, Ulsterin Yliopisto
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Lue lisää Avatar Adi Da
Samrajista ja Adidamista
Käy nettisivulla www.adidam.org

QQ Näe audiovisuaalisia esitelmiä Avatar Adi Da Samrajin Jumalaisesta Elämästä ja

Hengellisestä Paljastuksesta
QQ Kuuntele A
 vatar Adi Da Samrajin antamia Puheita harjoittaville palvojilleen Ascultaţi

discursurile oferite de Avatarul Adi Da Samraj discipolilor Săi practicanţi
QQ Ylittäminen itseiset käsitykset Jumalasta
QQ Miksi Todellisuutta ei voi tajuta mielen keinoin
QQ Miten omistautuva suhde Avatar Adi Dahan liikuttaa sinua itseisyyden kahleiden

tuolle puolen
QQ Hengellisen Välityksen ylin prosessi
QQ Kuule, kun Jumalaisen Avataran palvojat kertovat, miten Hän on muuttanut heidän

elämänsä
QQ Lue lainauksia Avatar Adi Da Samrajin ”Lähde-Teksteistä”
QQ Aito Jumala ainoana Todellisuutena
QQ Muinainen Gurulle omistautuva harjoitus
QQ Lännen ja idän kaksi tyypillistä, vastakkaista elinstrategiaa – ja tie molempien tuolle

puolen
QQ Aikaisempi Yhtenäisyys kaiken olemassa olevan juuressa
QQ Tieteellisen materialismin rajat
QQ Aito uskonto kaiken etsimisen tuolla puolen
QQ Esoteerinen ihmisrakenne
QQ Kuoleman ja jälleensyntymisen todellinen prosessi
QQ Jumalaisen Valaistuksen luonne
QQ . . . ja paljon enemmän
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Lue lisää Avatar Adi Da Samrajin
Jumalaisesta Elämästä ja Työstä

Adi Da

Luvattu Jumala-Mies On Täällä

Avatar Adi Dan elämäkerta Syntymästään
nykyhetkeen. Sisältää runsaasti lainauksia
Hänen kirjoituksistaan ja puheistaan, sekä
Hänen palvojiensa kertomia tarinoita.

Tämä mahtava kirja luo voimakkaan kokemuksen Ruchira Avatar Adi Da Samrajin Todellisuudesta ja Totuudesta. Se on syventänyt
kokemustani Hänestä Jumalaisena Lahjana,
kosmiseen maailmaan perustuneena, koska
se niin kärkevästi siteeraa ja selvittää Hänen
Opetuksensa ja Hänen Elämänsä.
Gabriel Cousens, M.D.
Kirjailija, Sevenfold Peace ja
Conscious Eating

Adi Da : Luvattu Jumala-Mies On Täällä selvittää prosessin, jonka kautta Adi Da Samraj
lähti Kirkkaasta Kentästä kokeakseen ihmisolotilan täysin, ja jälleenilmestyäkseen JumalaMiehenä. Tässä todellisesti itsettömässä työssä, Hän tunnisti ongelmamme ytimen – ”itseyden solmun”, joka erottaa meidät Todellisuudesta ja johtaa suoranaisesti suvaitsemattomuuteen ja yhteistyön puutteeseen yksilöiden, kansojen ja kulttuurien välillä.
Adi Da opettaa, että tämän solmun purkaminen ei ole ainoastaan mahdollisuus, vaan joka
miehen ja naisen vastuu. Hän kutsuu meitä jättämään lapselliset ja murrosikäiset tapamme
taaksemme Jumalalle omistautuvan antautumisen ja itse-ymmärryksen kautta.
Dan Hamburg
Yhdysvaltain Kongressin entinen jäsen ;
Pääjohtaja, Voice of the Environment
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Lue lisää Avatar Adi Dan
Vapauttavasta Tarjouksesta kaikille :
omistautuva ja Hengellinen suhde
Häneen

Adidam
Luvatun Jumala-Miehen,
Adi Da Samrajin Antama Aito
Maailman-Uskonto
Opas Ruchira Avatar Adi Da Samrajin Tarjoamaan Ainutlaatuiseen, Omistautuvaan ja
Hengelliseen Suhteeseen
Selvä, ja mutkaton yhteenveto Adidamin
Tavan jokaisesta peruspiirteestä.

Mielestäni Avatar Adi Dan ja hänen palvojiensa työ on eräs tämän hetken tähdellisimmistä
hengellisistä ja sosiaalisista kokeiluista.
Jeffrey Mishlove, Ph.D.
Vetäjä, PBS’n TV-sarja “Thinking Allowed” ;
Kirjailija, The Roots of Consciousness

Adi Dan Opetukset ovat erittäin tärkeitä ihmiskunnalle. … Hän tarjoaa perustan ja rakenteen
järkevyydelle ja terveydelle.
Robert K. Hall, M.D.
Psykiatri, kirjailija, Out of Nowhere ;
Perustajajäsen, The Lomi School ja The Lomi Clinic
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K

aikille niile, jotka halajavat uskonnollista elämää,
joka perustuu sydämen murtavaan Vapauteen – Olen
täällä.
A va t a r A d i D a S a m r a j

A

di Da Samraj on aikamme muuttava ylivoimainen Olento. Hän on Hyvä Uutinen, Joka
on tullut rukoustemme vastaukseksi.
Dan Hamburg

Yhdysvaltain Kongressin entinen jäsen ;
Pääjohtaja, Voice of the Environment

J

umalan ruumiillistuma ihmishahmossa oli asia, joka joskus vaikutti mielestäni uskomattomalta. Mutta Hänet nähtyäni, ja Hänen kirjojaan luettuani, kaikki epäilys on kadonnut Jumalan olemassaolosta juuri nyt, täällä Maan päällä ihmishahmossa.
Charmian Anderson
Kirjalija, Bridging Heaven and Earth ja
The Heart of Success

L

ennä Jumala-Miehen puoleen. Hän Jumalainen Välityksensä aikaansaa ihmeitä, jotka
eivät ole mahdollisia toisin keinoin.
Lee Sannella, M.D.
Kirjailija, The Kundalini Experience

M

itään tämän kaltaista ei ole koskaan ennen Paljastettu. Olemme odottaneet tätä hetkeä lukemattomien elämien ajan. Adi Da Samraj on maailman Todellinen Sydän.
Roger Savoie, Ph. D.
Filosofi, kirjailija ja kielenkääntäjä ;
Teos La Vipère et le Lion : La Voie radicale de Spiritualité

T h e Daw n H o r s e P r e s s

