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Információs táblázat az Isteni hangokhoz 
Isteni Tudás Mrs. Anjali Gadgil (Goa, India) közvetítésével, 2011. december 13-án 

 

1. Hangok, melyek motiválnak bennünket a spirituális gyakorlatokra 

Isteni 
hang 

Hangfelvétel 
dátuma és 

ideje 

A felvétel helye A hang forrása A három 
alapösszetevő 

aránya 
(trigun): 
Sattva- 

Raja-Tama 

Princípium Kapcsolódó 
spirituális 

Út 

Jellegzetessége 

1a 2011.10.24-
én, du. 2:45 

Őszentsége Dr. 
Athavale 
szobája 

Ventillátor az 
ablaknál lévő 

légkondicionáló 
közelében  

(2-es pozíció) 

50-30-20% Megmentő 
(tārak) - 

Azt üzeni:  
“Kezd el a 
spirituális 

gyakorlatot!” 

1b 2011.11.02-
án, de. 2:30 

Őszentsége 
Shakuntala 

Pethe korábbi 
szobája, melyet 
most spirituális 

gyógyításra 
használnak 

Ventillátor az 
ablak közelében 50-30-20% Megmentő - 

Azt üzeni: 
"Gyorsítsd a 

spirituális 
gyakorlatodat!” 

1c 2011.10.19-
én, du. 8:00 

Új  
tanulószoba 

Ventillátor a 
bejárat közelében 

(3-as pozíció) 
50-30-20% Megmentő - 

Azt üzeni:  
“Végezd kitartó 

következetességgel 
a spirituális 

gyakorlatodat” 

1d 2011.10.24-
én, du. 2:30 

Őszentsége Dr. 
Athavale 
szobája 

Ventillátor az 
ablaknál lévő 

légkondicionáló 
közelében  

(1-es pozíció) 

50-30-20% Megmentő 

Áhítat Útja 
(Bhaktiyoga) 
– A spirituális 

érzelem 
felébresztése 

Azt üzeni:  
“Ébredj, és folytasd 

a spirituális 
gyakorlatot!” 

1e 2011.10.24-
én, du. 2:35 

Őszentsége Dr. 
Athavale 
szobája 

Ventillátor az 
ablaknál lévő 

légkondicionáló 
közelében  

(1-es pozíció) 

50-30-20% Megmentő 

Áhítat Útja 
(Bhaktiyoga) 
– A spirituális 

érzelem 
nagyobb 

fokú 
felébresztése 

Cselekvésre buzdít 
(növeli a spirituális 

érzelmet) 

1f 
 

2011.10.24-
én, du. 3:00 

Őszentsége Dr. 
Athavale 
szobája 

Ventillátor az 
ablaknál lévő 

légkondicionáló 
közelében  

(4-es pozíció) 

50-30-20% Megmentő 

Áhítat Útja 
(Bhaktiyoga) 

–   
A társadalom 

számára 
aktivizáltan 

Következetesen 
proaktívvá tesz  

1g 
 

2011.10.24-
én, du. 3:10 

Őszentsége Dr. 
Athavale 
szobája 

Ventillátor az 
ablaknál lévő 

légkondicionáló 
közelében  

(4-es pozíció) 

50-40-10% Megmentő 
Cselekedet 

Útja 
(Karmayoga) 

Folyamatos, de 
szelíd természetű 

cselekvésre motivál 
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2011.11.07-
én, du. 2:40 

A Szentségek 
tárolására 
szolgáló 
helyiség, 
Ramnathi 

ashram, Goa 

Hűtőszekrény 50-40-10% Megmentő 
Cselekedet 

Útja 
(Karmayoga) 

Következetesen 
proaktívvá tesz 

1i 2011.11.28-
án, de. 1:30 * 

A Devad ashram 
körüli terület, 
Mumbaihoz 

közel, a Gadhi 
folyó partján 

A környezetben 
megjelent hangok 50-30-20% Megsemmisítő 

(mārak) 

Cselekedet 
Útja 

(Karmayoga) 

Következetesen 
proaktívvá tesz 

2. Hangok, melyek felébresztik a spirituális érzelmet 

Isteni 
hang 

Hangfelvétel 
dátuma és 

ideje 

A felvétel 
helye 

A hang forrása A három 
alapösszetevő 

aránya 
(trigun): 
Sattva- 

Raja-Tama 

Princípium Kapcsolódó 
spirituális Út 

Jellegzetessége 
 

2a 
2011.10.10-
én, du. 9:30 

** 

Új  
tanulószoba 

Zöld színű léghűtő, 
jelenleg Őszentsége 

Dr. Athavale 
használja 

50-30-20% Megmentő 

Áhítat Útja 
(Bhaktiyoga) –  

A spirituális érzelem 
kisebb fokú 

felébresztése 

Motivál spirituális 
gyakorlat 

végzésére 

2b 
2011.10.31-
én, du. 7:15 

*** 

Új  
tanulószoba 

Zöld színű léghűtő, 
jelenleg Őszentsége 

Dr. Athavale 
használja 

60-30-10% Megmentő Áhítat Útja 
(Bhaktiyoga) Áhítatban tart 

3. Hangok, melyek eltávolítják az akadályokat a spirituális gyakorlat elől  
és spirituális gyógyítást végeznek 

Isteni 
hang 

Hangfelvétel 
dátuma és 

ideje 

A felvétel 
helye 

A hang forrása A három 
alapösszetevő 

aránya 
(trigun): 
Sattva- 

Raja-Tama 

Princípium Kapcsolódó 
spirituális Út 

Jellegzetessége 

3a 2011.9.23-
án, du. 1:40 

Új  
tanulószoba 

Fehér színű léghűtő, 
korábban 

Őszentsége Dr. 
Athavale használta 

50-40-10% 
Megmentő  
és enyhén 

megsemmisítő 
- 

Eltávolítja az 
akadályokat a 

spirituális gyakorlat 
elől 

3b 

2011.6.23-
án, du. 3:18 
(Az először 
hallott hang) 

Őszentsége  
Dr. Athavale 

szobája 

A fürdőszobai 
mennyezethez 

közel, az 
atmoszférában 
[Lovak patáinak 

hangja] 

50-30-20% Megsemmisítő 
- Megmentő - 

A Megsemmisítő 
Princípiumot 

árasztja és egyben 
felébreszti a 

spirituális érzelmet 

3c 2011.9.30-
án, du. 2:30 

Új  
tanulószoba 

Zöld színű léghűtő, 
jelenleg Őszentsége 

Dr. Athavale 
használja 

50-30-20% Megsemmisítő - 

Folyamatosan a 
Megsemmisitő 
Princípiumot 

árasztja 
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4. A hang, mely az Isteni hang és a démoni hang közötti csatát képviseli 

Isteni 
hang 

Hangfelvétel 
dátuma és 

ideje 

A felvétel helye A hang 
forrása 

A három 
alapösszetevő 

aránya 
(trigun): 
Sattva- 

Raja-Tama 

Princípium Kapcsolódó 
spirituális 

Út 

Jellegzetessége 

4a 
2011.11.28-
án, du. 11.30 

**** 

A Devad ashram 
körüli terület, 
Mumbaihoz 

közel, a Gadhi 
folyó partján 

A 
környezetben 

megjelent 
hangok 

50-40-10% Nagymértékben 
megsemmisítő  - 

Egy kevert hang, 
mely tartalmazza a 

környezetben létrejött 
Isteni hangot és a 

démoni hangot, mely 
szembeszáll vele 

***** 
 
 
* Ez a hang hajnali 12:35-től reggel 7:00-ig volt hallható. 

** és  *** A hang nem volt jelen, amikor a léghűtőt áthelyezték egy másik szobába (tanuló szoba), de újra megjelent, amikor 
visszavitték a szobába, ahol Őszentsége Dr. Athavale a Szent szövegeket írja. Ez mutatja a hely fontosságát. 

**** Ez a hang du. 10:30-tól hajnali 0:35-ig volt hallható.  

***** Ez az Isteni hang nem más, mint annak a hangnak a rezonáló formája, mely először Őszentsége Dr. Athavale 
szobájában jelent meg a Ramnathi Ashramban. Mivel ez a hang most nagy léptékben terjed a környezetben, a negatív 
energiák a dissztesszt keltő (a disztressz szó alatt azokat a fájdalmat, akadályozó tényezőket és problémákat értjük, melyek 
eredete spirituális) hangok médiumán keresztül szállnak szembe ezzel. 


