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ĮŽANGA
Iš tikrųjų nenorėjau rašyti tokios knygos. Esu žmogus, kuris beatodairiškai džiaugiasi Dieviškumu. Egzistuoja visa persmelkiantis Dieviškosios meilės džiaugsmas, ir aš
troškau, kad visi jį patirtų. Pastebėjau, kad Vakaruose ypač daug absoliučios tiesos ieškotojų. Ten yra daugybė mokslininkų, prirašiusių tomus knygų apie sąmonę ir pažinimą. Galima būtų pateikti ir jų sąrašą, bet visos šios knygos galiausiai tik nuvargina, nes
neskleidžia jokio absoliučios tiesos žinojimo. Nenoriu jų kritikuoti; vis dėl to tai, ką jie
daro, laikoma sąžiningu tyrinėjimu. Bet kodėl gi nesuteikus galimybės šiam naujam
atradimui? Kodėl negalima nusižeminti ir pasižiūrėti, kas slypi už proto, suteikiančio
tą dirbtinį intelektą?
Man nepaprastai sunku rašyti apie vakarietiškojo gyvenimo problemas. Tai lyg didžiulis, į išorę išsikerojęs medis. Kaip dabar jį nulenkti iki šaknų ir priversti augti į
vidų? Tą suprasti įmanoma tik labai įsigilinus į Vakarų civilizacijos problemas, kurios
atitraukė vakarietiškąjį protą nuo tiesos.
Šioji knyga skirta vakariečiams, kurie norėjo, kad ją parašyčiau. Deja, anksčiau nestudijavau jokios Vakarų šalių kalbos. Anglų kalba – viena iš britų suteiktų dovanų
Indijai, kai jie valdė mūsų šalį. Deja, aš mokiausi vietinėje mokykloje, o vėliau – medicinos koledže, kur nereikalavo išmokti šios kalbos, anglų kalbos, šiandien visuotinai
priimtos, ypač – Vakaruose.
Savo knyga jokiu būdu nesiekiu pasipuikuoti iškalba ar literatūriniu talentu. Tai tik
tiesmukiškas faktų, kuriuos žinau ir noriu perduoti Vakarų pasauliui, išdėstymas. Prašyčiau skaitytojų nešvaistyti laiko ir neieškoti anglų kalbos klaidų, nes tai ne mano
gimtoji kalba, aš jos niekada nestudijavau. Deja, negalėjau rasti nieko, kas parašytų už
mane, ją turėjau parašyti aš pati.

Sunkiausia užduotis – įtikinti žmogų, kad visoje kūrinijoje jis yra labiausiai išsivysčiusi
būtybė, kad jis gali tapti šlovinga asmenybe, nuostabiu taikos angelu. Pasakojimas
apie dabartinių laikų problemas nėra visų geriausias būdas jį įtikinti, kokie iš tikrųjų
yra žmonės. Tiek daug būta žmonių nuvertinimo, jų vertybių sistemos degradacijos,
kad aš pamaniau: niekaip kitaip neįstengsiu paaiškinti, kodėl jie turėtų išsilaisvinti iš
šiuolaikinių gniaužtų, kad tobulėtų ir pakiltų, nebent tik įsigilinus į problemų esmę.
Reikia nuoširdžiai kalbėti, kokios yra problemos ir kokie tikrieji sprendimai.
Šiuolaikiniai žmonės neturi nei vidinės, nei išorinės ramybės. Vargšai ir turtuoliai
– vienodai nelaimingi. Žmonės visur ieško sprendimų. Ribotame mentaliniame lygmenyje intelektas gali susidoroti su tam tikromis problemomis, kurias suvokiame kaip
keliančias pavojų. Kol jos sprendžiamos šitaip, iškyla kitos problemos. Tikrąjį sprendimą lemia ne išorinės materialios aplinkybės, o patys žmonės. Tikrąjį ir ilgalaikį
sprendimą, kaip ištaisyti negeroves, galima rasti tik transformuojant vidinį žmonių
pasaulį. Tai nėra neįmanoma. Iš tiesų tai jau įvyko. Daug tūkstančių žmonių jau pasiekė šį būvį. Revoliucingiausias šio amžiaus atradimas yra visuotinės vidinės žmonių
transformacijos, kurios realiai vyksta pasitelkus savirealizaciją. Anaiptol nedaugelis
vyriausybių pripažino šį atradimą, ypač Amerikoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir
Vokietijoje. Popiežius, pats būdamas atsakingas už religiją, susitinka su visais netikrais
guru, bet niekada nepriims manęs ir nesikalbės su manimi, nors mudu ir buvome jau
susitikę prieš išrenkant jį popiežiumi. Čia ne mano reikalas ir ne mano užsiėmimas,
bet tai – spontaniškas Dieviškumo troškimas, kad viskas būtų aiškiai nušviesta ir žmonės pakiltų į aukštesnį sąmonės lygmenį, padedantį suvokti, kas jie yra, kad galėtų save
vertinti ir šlovinti.
Dauguma žmonių man panėši į išlikusias akmenines dievybes, kurias Kundalini pažadinimas gali transformuoti į angelus. Tikiuosi, šia knyga nieko neįžeisiu. Atvirkščiai,
viliuosi pritraukti dar daugiau žmonių į didingą Sahadža jogą, kad jos padedami galėtų pasiekti savo ieškojimų tikslą. Nevengiau ir humoro, mat iš prigimties esu didelė
humoristė, o dažna situacija, kurią žmonės kartais vertina itin rimtai, įveikiama pasitelkus humoro jausmą.
Motina sunkiai prabyla apie savo vaikų negalias, bet jeigu apie jas nebus kalbama, nemanau, kad vaikai kada nors galės atskleisti savo maloningąją pusę ir pasiekti galutinį
tikslą – savirealizaciją. Taigi norėčiau paprašyti: nepykite ir supraskite, kad šią knygą
parašiau dėl žmonių gerovės, iš didžiulės užuojautos ir meilės, ir visai nesvarbu, kokia
ta mano anglų kalba, kokias literatūrines priemones naudojau ir kokį stilių pasirinkau.

I skyrius

MODERNIZMAS IR RACIONALUMAS
Puranuose dabartiniai laikai, kuriais mes gyvename, vadinami Kali juga, sumaišties ir konflikto amžiumi. Jugos – tūkstantmečių ilgumo periodai, kurie kartojasi apskritimo, arba spiralės, progresija.
Dvarapa juga yra antrasis periodas, kai žmonės pradeda prarasti dalį gerųjų savybių, kurias turėjo
pirmajame, arba aukso, amžiuje – Satja jugoje. Kali juga (dabartiniai laikai) ženklina kiekvieno ciklo
moralinės ir dvasinės sąmonės žemiausią tašką. Kali jugą pakeičia Krita juga, dvasinės patirties transformacijos, arba aktualizacijos, amžius, kuris pagaliau atveda į Satja jugą, tiesos, arba realybės, amžių,
kai sugrįžta aukso amžius, ir visos žmogaus dvasinės savybės vėl pasireiškia visa savo didybe. Taigi,
anot puranų, žmonija turi didelę viltį džiaugtis Satja juga, kuri atneš taiką, harmoniją ir dieviškąją
meilę.
Jeigu puranų Kali jugos aprašymą palyginsime su akivaizdžiomis mūsų dabartinės visuomenės įžvalgomis, pasirodys, kad blogiausias Kali jugos periodas prasidėjo pirmąjį šio amžiaus (XX a. – red.
past.) ketvirtį. Beveik neįtikėtina, kaip per tokį trumpą laiką visiškai pasikeitė kultūra ir mąstymas,
ypač Vakaruose, o jie darė įtaką kitoms kultūroms. Kali jugos metais visoms tradicinėms vertybėms
kyla vis didesnė grėsmė, jos vis labiau griaunamos, šitaip atsiranda didelė moralinė sumaištis, nenuilstamai ieškoma naujų formų ir naujos tvarkos. Puranuose teigiama, kad, pasiekę žemiausią tašką,
žmonės praranda kontaktą su savo vidiniu dharmos jausmu (įgimtu moralės pojūčiu). Atsiranda netikrumas, kas yra gerai, o kas blogai. Vaikai nebegerbia savo tėvų. Vyrai mąsto ir elgiasi kaip moterys,
o moterys suvyriškėja. Valdžios ir jėgos pozicijas užima žemiausios kategorijos žmonės, o aukščiausio
dvasinio tipo žmonės paniekinami ir atstumiami.
Vis dėl to maždaug prieš dvidešimt penkerius metus, ženklindamas pirmuosius naujosios Satja jugos
pokyčius, pradėjo ryškėti pereinamasis Krita jugos amžius. Krita juga – unikalus dvasinio pažinimo
laikotarpis, kai visa persmelkianti Dieviškoji jėga, sanskritu vadinama Parama Čaitanja, ima aktyviai veikti eilinės žmogiškos egzistencijos lygmeniu. Išpranašauta, kad tokia Dieviškoji veikla atneš
ilgai lauktą Satja jugą, dvasinio pakilimo ir augimo laikotarpį. Visi ženklai rodo, kad tai yra dabar
prasidedančio tiesos amžiaus laikotarpis; aiškiai pastebime, kaip paprasti žmonės pažįsta absoliučią
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tiesą ir realybę Sahadža jogos metodu. Sahadža joga yra individualios sąmonės ir visa persmelkiančios Dieviškosios jėgos spontaniška jungtis, pažadinanti slypinčią ir dar ramybės būsenoje esančią
Kundalini jėgą, kuri glūdi kiekvieno žmogaus stuburo apačioje, trikampiame kaule, vadinamajame
sacrum, šventajame kaule.
Krita jugai būdinga ir kita savybė, dėl kurios šiai išsyk atskleidžiamas visų religijų netikrumas, visi
nepatriotiški ir negarbingi valdžios žmonės. Bus demaskuojami visi netikri pranašai ir kultų lyderiai,
visos organizacijos, kurstančios melą ir neapykantą Dievo vardu, nes Krita juga spontaniškai iškelia
tiesą. Bus demaskuojami visi korumpuoti verslininkai ir netikri mokytojai.
Antroji Krita jugos ypatybė yra ta, kad kaip nukrypimo nuo dharmos rezultatas iškils vidiniai Dieviškosios moralės dėsniai, įgimti ir reguliuojantys tiek žmogaus egzistenciją ir visą pasaulio struktūrą,
tiek kosmoso apraišką, visa taisydami ir kompensuodami. Tai vadinama „Poliariškumo dėsniu“, arba
sanskritu „karma phalam“ (veiksmo vaisiai); praktiškai tai reiškia, ką esi padaręs, sulauksi tų veiksmų
padarinių: „Ką pasėjai, tą ir pjausi.“ Šios jugos metu žmonės gaus savo dabarties arba praeities karma
phalam. Jei jie gyveno pagal universalius ir amžinus egzistencijos dėsnius (dharma), jie džiaugsis
harmoninga ir pilnatvės kupina būtimi. Kita vertus, Tokią gyvenimo akimirką jiems teks sumokėti už
tai, ką padarė blogo, jei individualiai ar kolektyviai nukrypo nuo pagrindinio moralės kelio.
Krita jugos metu galima patirti daug kančių. Nors ir labai liūdna, bet tai paprasčiausiai mūsų veiksmų
padarinys, su kuriuo turime susidurti. Be abejo, kančios galima būtų išvengti, jei žmonės siektų pakilimo, jogoje vadinamo dvasios būsena, arba jungtimi su Dieviškąja jėga. Krita jugos metu demaskavimo ir bausmės apraiškos pagal poliariškumo dėsnį tęsis tol, kol priimsime absoliutaus dvasingumo
kelią, nes tai vienintelis teisingas ir tinkantis žmonėms kelias. Užgriūnanti kančia bus ne kas kita,
kaip jų karma phalam, jų dabartinių pasirinkimų rezultatas.
Vis dėl to, nepaisant šio aspekto, Krita juga labai palanki nuoširdiems ir uoliems tiesos ieškotojams.
Krita juga suteikia universalias savęs transformavimo galimybes, ir pakildami šie ieškotojai pasieks
didžiulių dvasinių aukštumų. Krita jugos metu visa persmelkianti Dieviškosios atjautos ir meilės jėga
(Param Čaitanja) reiškiasi taip, kad netgi suklydusiuosius ir dėl to kenčiančiuosius palankiai veikianti
ši Dieviškoji jėga išvaduoja iš kančių. Be to, pagal Markandėją, daugelyje kitų puranų pasakyta, kad
slypinti jėga (ta įgimta energija, stumianti mus nuolat ieškoti kažko aukštesnio ir suteikianti žmonėms pakilimą) Kundalini bus pažadinta, ir ieškotojai galės save realizuoti (arba pažinti). Šioji jėga
jiems taip pat suteiks fizinę, emocinę, mentalinę ir dvasinę palaimą, o visas problemas, kylančias iš
mūsų esybės vidaus, subtilaus instrumento energijos centrų, išspręs spontaniška, valanti ir harmonizuojanti Kundalini energija. Taip bus įveiktos visos individualios, taip pat kolektyvinės ir socialinės
problemos. Pasakyta, kad tokią būseną patirs tik tie žmonės, kurie pakilimo būdu pasiekė savivokos
lygmenį. Tai senovės pranašystės, kurias šiandien matome gyvai.
Indijos išminčius, kurį galime vadinti šios srities pionieriumi, buvo pirmasis didysis astrologas Bhrigumuni. Knygoje „Nadi Granth“ jis aprašė dabartinių laikų pranašystes. Jis taip pat numatė, kaip Sahadža joga spontaniškai pažadins Kundalini, tai yra spontaniška jungtis su Dieviškumu taps masine
individualios ir kolektyvinės transformacijos priemone dėl didžiojo jogo mokymų ir inkarnacijos. Šis
jogas bus neprilygstamas Kundalini meistras ir mokys žmones senųjų savitransformavimo paslapčių.
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Tai yra tie laikai, kurie Biblijoje apibūdinami kaip Paskutinio teismo, o Korane – kaip Kiyama, Prisikėlimo laikas. Astrologijoje tai vadinama Vandenio amžiumi, atgimimo ir didžiulės dvasinės Žemės
raidos laikais.
Be abejo, tai ir mokslo bei technologijų amžius, kai žmonės peržengia aklo tikėjimo stadiją. Didžio
vyksmo, Paskutinio teismo ir Prisikėlimo, metu žmogus neprivalo ir neprivalės aklai tikėti tuo, kas
pasakyta apie pakilimą ir išgelbėjimą, bet turėtų tai vertinti kaip hipotezę, stebėti faktus atviru mokslininko protu. Žinoma, jei hipotezė pasitvirtins, bet kuris sąžiningas, moksliškai mąstantis, šiuolaikinis žmogus turės jį priimti. Dieviškosios tyros žinios, pasireikšdamos tiesiogiai per savirealizaciją,
ilgainiui sukurs Naujojo amžiaus Naująją rasę. Tokios žinios atsiveria ne tik keletui privilegijuotų
asmenų, kaip nutikdavo praeityje, bet ir viso pasaulio gerovei. Paskutinis evoliucijos proveržis įgis
masinį lygį. Gali būti atnaujinta ir transformuota visa žmonija. Dharma, moralumas vėl bus visų
gerbiami, žmonės gyvens taikoje, harmonijoje su savimi, gamta ir su kitais.
Be abejo, Krita jugos apraiškų negali matyti žmonijos dauguma, kol visame pasaulyje vyrauja Kali
juga, o ši situacija būdingesnė ir labiau pasireiškia Vakaruose. Tačiau Indijoje ir daugelyje kitų šalių,
vadinamųjų besivystančių, kur dharma tebegerbiama, Kali juga sukūrė ne tokį dharmišką ir tradicinį
gyvenimo būdą, ypač miestuose. Modernioji Vakarų kultūra itin pavojingai atakuoja Rytų kultūrą ir
keičia jaunimo gyvenseną į pigią, paiką, dirbtinę; ji vis labiau įsigali.
Nadi Granto pranašystėje smulkiai aprašoma, kad žmonės valgys maistą iš plieninių, o ne iš tradicinių lėkščių, kad vaikai atsikalbinės tėvams ir t. t. Indija turi pranašumą: tikėjimui Dieviškumu
nemetamas toks iššūkis kaip Vakaruose, kur daugelis destruktyvių metodų yra nedieviški. Vakariečiai
dažniau linksta į vulgarius ir amoralius įpročius ir priima bet ką, kas griauna savąją asmenybę.
Tikėjimas, įgimta pagarba dieviškųjų dėsnių ir universalios kosmoso harmonijos egzistavimui būdingas daugeliui Indijos tautų. Būdamas nekaltas vaikas praktiškai kiekvienas žmogus natūraliai
ir tiesiogiai jaučia Visagalio Dievo buvimą. Bėgant laikui nuo tikėjimo nukrypstama, ir žmonės
pradeda tikėti kitomis – politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis – jėgomis. Tyras tikėjimas Dievo
geranoriškumu gali išsigimti į destruktyvias religijos formas, tokias kaip ortodoksija, fundamentalizmas, sektantizmas, fanatizmas, netikri guru, juodoji magija ir burtai. Ilgainiui dėl daugelio priežasčių
žmonės apskritai praranda tikėjimą viskuo, netgi savimi. Tokia padėtis šiandien daugumoje Vakarų
pasaulio kraštų, ir tik šalyse, panašiose į Indiją, galima pastebėti, kad tyras tikėjimas Dieviškumu vis
dar beveik nepakitęs, ypač kaimo žmonių gyvenime.
Gali būti tiesa, kad Kali juga pradėjo ryškėti net Indijoje, bet neperžengė įgimto dorovingumo,
tikėjimo Dievą ribų, nepasiekė tokio lygio, kas Vakaruose vadinama Antikristo gyvenimo stiliumi,
o kasdieniame Indijos žmonių gyvenime, kitaip nei Vakaruose, nepriimtina. Be abejo, ne visi indai
išlaikė įgimtą dvasinės gerovės būvį; miestuose daugelis perėmė vakarietiškąjį gyvenimo būdą, nors
jie galėjo gimti Indijoje ir įsisavino dalį pagarbos tradicinėms vertybėms, senajai išminčiai.
Ironiška, kad būtent akivaizdus Vakarų klestėjimas žavi daugelį Indijos protų. Kadaise Indija buvo
pasakiškai turtinga, bet dėl užsienio šalies valdymo tapo varginga valstybe ir, netgi atgavusi nepriklausomybę, išliko neturtinga. Britų palikimas didelis, esama daug gero ir, deja, daug blogo, bet,
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išskyrus vadinamąją vakarietiškojo stiliaus inteligentiją, paprasti Indijos žmonės jo niekada nepripažino. Britams išvykus po 300 metų vykdytos „skaldyk ir valdyk“ politikos, šalis buvo padalyta
religijos pagrindu, o tai sukūrė pykčio ir neapykantos atmosferą kai kuriose srityse, kur galėjo lengvai
įsišaknyti fundamentalizmas ir smurtas. Nepaisant šių minusų, tradicinis Indijos kaimų gyvenimas
nedaug pasikeitė. Tradicinės vertybės dar gerbiamos, o tikėjimas Dievą ir įgimtą dorovingumą taip
pat labai vertinamas nepriklausomybę atgavusioje Indijoje, kaip ir praeityje.
Tačiau nuo nepriklausomybės laikų atsirado daug veidmainiškų ir nepatriotiškų žmonių, pasinaudojusių paprastų Indijos piliečių nekaltumu. Daugiausia jų pasirodė biurokratinėje, politinėje ir ekonominėje sferose. Tokių žmonių gyvenimas jokiu būdu neatspindi daugelio indų gyvenimo būdo, įsišaknijusio tradicinėje išmintyje. Lengva suprasti, kad daugelis Indijos problemų kyla dėl apsimetėlių,
atsakingų už šalies gerovę, veiksmų. Laimei, Indija turi tik keletą tokių intelektualų, kaip Froidas,
Sadas ir pan., kurie sukurtų gausybę mentalinių projekcijų, inspiruojančių ir ginančių tradicinių
vertybių sugriovimą bei visuomenės dezintegraciją, kaip tai atsitiko Vakaruose. Laimei, Indija nesusiduria su didesniais karais.
Priešingai, Indija pagimdė daugelį didžių vyrų ir moterų, turinčių kilnių idealų, tiesos ir tradicinės išminties puoselėtojų. Šalies istoriją dvasiškai praturtino šventieji, regėtojai, didieji karaliai ir
nuoširdūs socialiniai reformatoriai, kuriuos iki šiolei labai gerbia ir garbina paprasti žmonės. Visi
jie, vyrai ir moterys, buvo itin išsilavinę, puikaus būdo ir stiprūs dvasiškai. Pavyzdžiui, Mahatma
Gandis, pats būdamas realizuota siela, sukūrė ištisą didžių patriotų kartą. Kaip ir Gandis, jie tikėjo
viena universalia religija, apimančia visus didžiųjų pasaulio religijų universaliuosius principus. Po
savirealizacijos lengva suvokti tiesą, kad visos religijos gimė ant to paties dvasingumo medžio, bet
asmenys, atsakingi už kiekvieną religiją, nuskynė žiedus nuo gyvojo šaltinio, o dabar tarpusavyje
kaunasi su negyvais dalinių tiesų žiedais. Deja, daugelis Gandžio kartos patriotų gyveno trumpai
ir negalėjo užimti deramos vietos politiniame šalies gyvenime. Tačiau Indijos religijos daugiausia
neorganizuotos, kiekvienas laisvai pasirenka tikėjimą, netgi hinduistų fundamentalizmas yra labiau
nacionalizmas, o žmonėms būdingas itin stiprus tradicinis tikėjimas universaliąja religija. Šitaip tradicinės visuomenės vertybės iš esmės nepakito.
Pagrindinė Indijos problema po britų valdymo, trukusio 300 metų, skurdas, industrinis ir ekonominis atsilikimas. Tai ne Anglija, kurios religijoje dominuoja vienintelis autoritetas – Anglijos bažnyčia.
Blogiausia padėtis Prancūzijoje, vadinamoje Katalikų bažnyčios vyresniąja dukra. Nepaisant visos nelegalios veiklos ir pasaulyje atskleidžiamų siaubingų nusikaltimų, turi organizaciją, vadinamą ADFI
ir galinčią daryti įtaką daugelio Europos šalių teisingumui. Prancūzija vis dar laikoma pasaulietine
valstybe. Kitaip nei Europa, Indija neturi oficialios religijos, kuri galėtų kiekvieną tikėjimą vadinti
kultu ar sekta arba paskelbti jį nepageidaujamą neišsiaiškinus tiesos. Žmonėms leidžiama išpažinti
bet kurią pasirinktą religiją arba ideologiją. Neigiama tokio liberalizmo ir religinės tolerancijos pusė
ta, kad žmonės gali eiti visokiais kvailiausiais keliais arba bet kokį asmenį pasirinkti savo guru. Laimei, netikri guru labai godūs, linkę į pinigus žmonės ir todėl patraukė į Vakarus. Tai – neturtingos
šalies privalumas. Bet šalyse, kurios oficialiai turi valstybinę religiją, žmogaus pasirinkimo laisvė
visiškai apribota, žmonės negali pažinti kitų kelių, galinčių padėti jiems pakilti arba gauti ką nors
daugiau, nei oficialioji religija gali pasiūlyti. Dėl to žmonės arba tampa aklatikiais, arba nukrypsta į
netikrą kelią, kultą, sektą. Stačiatikių religijos stengiasi kovoti su ankstyvosios agnostikų tradicijos
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laisve, kuri visiškai nepaisė oficialių dogmų ir įsitikinimų, bet laikė tiesa tik tai, kas buvo tiesioginis
Dievo tiesos pažinimas, kas buvo skirta dieviškajai tiesai tiesiogiai pažinti. Gerundijus „gna“ sanskritu reiškia „žinoti“. Esama ir kitų žodžių, tokių kaip „Bodha“ arba „Vida“. Visi jie reiškia pažinti
tiesą savo centrine nervų sistema. Iš žodžio Bodha kilo žodis Buda, apšviestasis, o iš Vida – Vedos,
senosios dieviškųjų žinių knygos.
Tarp tokių dvigubų standartų ir moralinio vakarietiškojo gyvenimo skurdo pastebime poliariškumo
dėsnio apraiškų. Kolonijinės jėgos, lengvai uždirbusios turtus eikvodamos gamtos išteklius, negailestingai grobdamos ir išnaudodamos užgrobtąsias rinkas, įtvirtino jas Vakarų šalyse ir sukėlė didžiulius
pokyčius: materialinį klestėjimą, o kartu tolygų tradicinės kultūros saitų, dėl kurių žmonės visur gali
pažinti amžinąsias moralines vertybes, silpnėjimą. Didžiuliai pokyčiai sukėlė rimtą grėsmę tradicinei
Vakarų kultūrai ir netgi paliko savo žymę neišsivysčiusiose šalyse ir daugelyje miestų. Tai atsitiko dėl
itin subtilios materializmo, įsigalėjusio visoje šiandienos Vakarų kultūroje, įtakos.
Baisūs smūgiai, kuriuos patyrė tradicinėmis žmonių laikomos vertybės, iš esmės yra dviejų pasaulinių karų ir šaltojo karo konfliktų rezultatas. Iš labai kruopščių istorinių studijų žinome, kad šiuos
smūgius ypač pakurstė kareiviai ir jūrininkai, lankęsi tose šalyse. Pavyzdžiui, Vietnamo karo metais
Tailande apsistojusios Amerikos pajėgos atsako už tai, kad silpnino ir griovė čia vyravusią tradicinę
kultūrą, keitė ją prostitucijos antikultūra, narkotikų tiekimu ir organizuotu nusikalstamumu. Taip
pat gali būti, kad abu didieji karai galėjo būti atsakingi už galutinį senųjų vertybių sistemų sukrėtimą
Vakaruose. Šiais laikais čia dominuojantis ego ne tik užgožia kitas šalis, bet ir tampa baltųjų rasės
pasaulinių karų rezultatu.
Ameriką užkariavo europiečiai, sugriaudami taikią čiabuvių kultūrą. Šiaurės Amerikoje negalima
rasti nė vieno vietinio, kuris užimtų aukštą padėtį visuomenėje. Pietų Amerikos šalyse, pavyzdžiui,
Argentinoje, rasime labai patogiai įsikūrusių vokiečių karo nusikaltėlių. Jie teigia, kad Folklendų karą
suplanavo būtent jie. Aš jų paklausiau: „Kaip jūs visi čia atkakote iš Europos?“, o jie pagyrūniškai
atsakė: „Tai Dievo malonė, kuri kaip priemonę panaudojo katalikų bažnyčią.“
Žinoma, egzistuoja dar daugiau subtiliai priešinamų arba paralelinių kultūrų, susiformavusių Vakaruose, atvejų, kuriuos aptarsiu vėliau.
Šioje knygoje nagrinėsime svarbius Vakarų šalių minties ir kultūros pokyčius, vykstančius mūsų dienomis. Susirūpinimas kyla išties nuoširdus. Labai svarbu suvokti, kodėl šie pokyčiai tokie akivaizdūs
ir veiksmingi, ypač Vakaruose. Vakarų žmonės didžiuojasi savimi, kad gina demokratines teises ir
remia laisves, bet jeigu Vakarams iš tiesų rūpi viso pasaulio gerovė, jie turėtų susitelkti į savistabą.
Dėl materialinės gerovės ir technologinės pažangos, kuri jau prarado pusiausvyrą, teikiamos palaimos būtent Vakarų žmonės turėtų prisiimti atsakomybę sukurti naująjį amžių ir pakylėti žmones į
aukštesnį lygmenį. Tačiau jei Vakarų šalys bandys problemas spręsti pasitenkindamos fašistinio tipo
reorganizacija ir apsiribos, kaip anksčiau, tik išsivysčiusiomis šalimis, joms nepavyks atlikti moralinės
atsakomybės pareigų; niekas negali pasakyti, ar jos nesusinaikins iš vidaus ir iš išorės. Visiškai nekontroliuojamas materializmas negali sukurti nei vidinės, nei išorinės taikos.
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Mano nuomone, kiekvienas vakarietis privalo skubiausiai suvokti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kurį
jam reikia suvaidinti šiame didžiame pokyčių amžiuje ir Paskutinio teismo dieną.
Vakarų protas privalo suvokti tenkančią didžiulę atsakomybę, o žmonės turi greitai rasti būdą, kaip
pasiekti balansą, ne pinigų, bet savo atsakomybės. Tai itin reikalinga visos žmonijos pakilimui, antraip ką galėsime kaltinti dėl gimtosios kultūros sugriovimo ir modernaus dinamizmo – pažengusius
ar atsilikusius?
Dabar, vykstant evoliuciniam procesui, mes pasiekėme žmogiškojo pažinimo lygmenį. Šis pažinimas
veikia mąstymo, racionalumo ar sąlygotumų būdu. Daugelis šiuolaikinių poetų visa tai apibūdina
kaip „savojo Aš laisvės sienas“. Kas gi įvyktų, jei individas galėtų pakilti į aukštesnę pažinimo dimensiją? Kodėl neatvėrus mūsų širdžių ir protų unikaliam atradimui, atskleistam siekiant gyvybinio
pakilimo? „Pažadėtoji Dievo karalystė yra tiesiog po ranka.“ Tai – ne kalbos ar paskaitos frazė, tai
aukštesnės absoliučios tiesos patirties įtvirtinimas, dabar ji atsiskleidžia eiliniams žmonėms. Tiesa,
kurią galime įtvirtinti po savirealizacijos, yra ta, kad jūs esate ne šis kūnas ar protas, ne praeities sąlygotumai ar emocijos, o tyra Dvasia.
Kitas aukščiausios tiesos požymis tas, kad egzistuoja visa persmelkianti Dieviškosios meilės jėga,
prasiskverbianti į kiekvieną kūrinijos dalelę. Dieviškoji jėga atlieka gyvąjį darbą. Mes priimame viską
kaip savaime suprantamą dalyką, regime nuostabias gėles, atsirandančias iš mažų sėklyčių, matome
didžiulius vaismedžius, užaugančius iš liaunų sodinukų. Deja, kad ir kiek mokslininkai nagrinėtų ir
analizuotų gyvybinį procesą, nė vienas iš jų negali pasakyti, kaip šie stebuklai vyksta arba kas tai yra,
kas valdo ir palaiko gyvybės procesą. Bandydami paaiškinti širdies plakimo paslaptį, jie teigia, kad
čia vadovauja autonominė nervų sistema. Kas gi yra ta autonominė? Pažvelkite į žmogaus akis – tas
nuostabias kameras arba į smegenis – tokį didingą kompiuterį. Mokslininkai gali analizuoti vyksmą,
bet mes niekada nesiliaujame klausinėti ir mėginti išsiaiškinti, kodėl gavome visas šias malones. Dabar visur atėjo metas jautriems žmonėms per betarpišką patirtį suvokti, kad visi turime tikslą žemėje.
Mūsų evoliucijos ir raidos tikslas yra paprasčiausiai susijungti su visa persmelkiančia jėga taip, kad
patys taptume dieviški. Dieviškasis procesas vyksta spontaniškai (sahadža). Jį galima įrodyti ir patirti
daug geriau nei mokslo atradimus ir dėsnius, kuriuos visada ginčija ir keičia.
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kibęs į savo nuomonę ir negali priimti idėjos, kad gali egzistuoti kažkas, galintis papasakoti apie tiesą
ir realybę ir netgi parodyti kelią, kaip pačiam tai pasiekti. Absoliučioji tiesa turi būti ir moderniaisiais
laikais, netgi jeigu nebus priimta, ji negali mirti. Priešingai, nepriimta tiesa visą melą demaskuos ir
sunaikins.
Nepriimta absoliuti tiesa sunaikins ir ją atmetančiųjų protus. Kadangi jie griebsis kitų alternatyvų,
dažniausiai tai bus save griaunantys stiliai. Jie priima neteisingas idėjas tų žmonių, kurie moko apgaulės prisidengdami tiesos vardu. Tiesiog nelengva pripažinti, jog, norint su atjauta priartėti prie
absoliučios tiesos temos, reikia žmonių maldauti išklausyti, kad jie išgirstų tiesą: juose slypi nepaliestas dieviškumas, galintis atsiskleisti didžio įvykio metu – pažadinus Kundalini. Su gailesčiu turiu
pripažinti, kad tiek daug laiko prireikia šiems komplikuotiems vakarietiškojo proto įtikinėjimams ir
įkalbinėjimams. Pakankamai ironiška – netikri lyderiai ir mokytojai, būdami šiuolaikiniai antidievai,
stojantys prieš dieviškumą ir už žmogaus sunaikinimą, per trumpą laiką pasiekia didžiulę sėkmę ir
sulaukia sekėjų visame pasaulyje. Tačiau tiesa ir ta, kad dėl veikiančio Param Čaitanjos ir poliariškumo dėsnio visa šių netikrų mokytojų veikla deramai atskleidžiama, o jų propaguojamos klaidingos
idėjos demaskuojamos ir labai greitai sunaikinamos. Jie lengvai atsiranda ir įsitvirtina, bet šiuo Krita
Jugos laikotarpiu – tik trumpai. Išaiškinus vieną guru, silpni žmonės tuoj pat ima žvalgytis kito. Sekdami paskui kokį vieną, paprastai pasijuntame pasimetę, netekę pinigų vienišiai. Tokia guru prekyba
– šiandien Vakaruose paplitęs ir madingas tiesos ieškotojų gyvenimo stilius. Panaši padėtis ir kitų
ideologijų srityje. Rusijoje žlugo komunizmas, o vadinamosiose demokratijose vakuumą užpildė ir
suklestėjo fundamentalizmas ir rasizmas.
Tie, kurie iš tikrųjų ieško tiesos, privalo nuolankiai priimti, kad vis dėl to negalima tiesos rasti, niekas
jos nerado savo pastangomis. Rytuose gyvuoja bendra taisyklė – jeigu ieškai aukštesniosios tiesos,
privalai tapti nusižeminęs arba nuolankus. Taip sakė Kristus. Vakarietiškasis protas tai sunkiai priima, nes reikia atsisakyti savojo ego.

Dabar šis procesas labai paplito, tai tarsi Viljamo Bleiko labiausiai svajoto troškimo išsipildymas:
„kad visi Dievo žmonės būtų pranašai.“ Krita Jugos amžiuje dėl Param Čaitanjos (arba Dieviškosios
meilės) atjautos Kundalini pakyla begalei žmonių, iš tiesų tai ir vyksta: Dievo žmonės tampa pranašais, maža to, jie turi galių ir kitus padaryti pranašais.

Vakarietis džentelmenas, pirmą kartą atėjęs pas mane mokytis Sahadža jogos, patyrė, kaip lengva patirti savirealizaciją nededant jokių pastangų ir nemokant pinigų. Jį apėmė tokia ekstazė, kad išlėkė į
sodą šaukdamas: „Aš tai radau!“ Grįžęs beveik šoko iš džiaugsmo ir pasakė: „Dabar parašysiu visiems
savo draugams, kurie su užsidegimu amžius ieškojo tiesos, ir papasakosiu, kad savo pirštų galiukais
pajutau visa persmelkiančią Dieviškąją galią kaip vėsų Šventosios Dvasios dvelksmą. Dabar žinau:
tiesa ta, kad kiekvienas turi tapti Dvasia, kad egzistuoja visur esanti Dievo meilės energija, kurią kaip
evoliucinį proveržį turime pajausti visi savo centrine nervų sistema. Tvirtai įsitikinęs papasakosiu,
kad tai gyvas procesas ir negalima to gauti iš knygų, kad jūs negalite mokėti už savo evoliuciją.“

Vis dėl to yra viena menka problema. Šiuolaikinis protas puoselėja pernelyg daug idėjų. Ne originalių
idėjų, bet įgytų skaitant, per informacijos priemones ir egzistuojančią bendrą mentalinę atmosferą.
Bet kuriuo atveju protas perpildomas idėjų, kurios daugiausiai priklauso kitiems; dėl to žmonės
sunkiau ar labai lėčiau priima realybės tiesą. Nelengva įtikinti žmones, kad egzistuoja absoliuti tiesa,
slypinti už proto ribų, ir kad šioji realybė yra čia pat, pasiekiama kiekvienam žmogui. Jėzus pasakė:
„Nuolankieji paveldės Žemę.“ Jis neturėjo galvoje „silpnieji“, priešingai – tai pakankamai stiprūs
žmonės, kad atsisakytų savo egoizmo ir sąlygotumų. Bet šiuolaikinis žmogus nėra nei stiprus, nei
nuolankus. Priešingai, jis pernelyg snobiškas, arogantiškas, kaustomas sąlygotumų arba per daug įsi-

Labai susijaudinęs jis prirašė daugybę laiškų savo profesoriams, draugams, kolegoms, visiems, kurie
aptarinėjo ir daug metų dieną naktį skaitė knygas apie ieškojimą. Jis didžiai nustebo ir nusivylė
pakankamai šalta jų reakcija. Kai kurie iš viso neatsakė. Kiti atsakė maždaug taip: „Puiku, mes džiaugiamės, kad tu tai atradai, bet mums reikia ieškoti savais būdais. Tikimės, kad mes taip pat rasime,
tik kokiu kitu keliu.“ Vieni negalėjo patikėti, jog taip lengva. Dar kiti samprotavo: „Tu negali gyventi
normalaus gyvenimo ir tai pasiekti, nes prieš pradėdamas to siekti dėl padarytų blogų darbų asmuo
privalo kentėti ir atsiriboti nuo visuomenės, atsisakyti visų žmogiškų ryšių.“ Niekas nesiklausydavo,
kai jis bandydavo paaiškinti, kad rado tiesą pažadindamas Kundalini. Išsisukinėdami, kaip būdinga
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moderniai mąstantiesiems, linkę nepriimti jokių sprendimų, jie atsakė: „Taip, galbūt tai tinka tau,
bet negali būti vienintelis būdas, turi būti ir kitokių kelių.“ Jis buvo labai sukrėstas, kad žmonės,
susirinkdavę ir praleisdavę valandų valandas kalbėdami, skaitydami, aptarinėdami Absoliučios tiesos
paieškas, netgi nenorėjo klausytis, kai jis pasakė, jog iš tiesų atrado tiesą. Galiausiai vyras suprato: ne
kiekvienas yra pakankamai stiprus ir nuolankus, kad sutiktų tiesą. Visi jie stengėsi išsisukti, išvengti
tiesos pateikdami vienokį ar kitokį aiškinimą: „Taip, bet...“ Tačiau, kaip sako žmonės, „tiesa paaiškės
savaime“.
Laimei, mūsų laikais negalima nukryžiuoti ir nutildyti to, kuris žino tiesą apie Dievą ir kalba apie tai.
Bet toks žmogus negali laukti, kol kiti bejausmiai žmonės atgims nuolankesnio proto, nes „pažadėtoji
Dievo karalystė yra tiesiog čia pat“, kaip tik šią akimirką reikia pažinti tiesą. Prancūzijoje aktyvėja
tokie „pusiau iškepti“ krikščionys, kaip ADFI, per Prancūzijos žiniasklaidą pasisako prieš Sahadža
jogą ir skleidžia nebūtas istorijas, neturėdami menkiausio supratimo, kas yra tiesa.
Nelaimei, daugeliui tokių, kaip vakariečio džentelmeno, norėjusio apie tiesą šaukti nuo stogų viršūnių, draugų Kali jugos metu ieškojimas įgijo savitą pagreitį, žmonės nesiliauja ieškoti netgi tuomet,
kai akis į akį susiduria su tuo, ko ieško. Filme „Modernūs laikai“ Čarlis Čaplinas dirba prie konvejerio su riešutų sietais; darbas sukelia tokią inerciją herojaus kūne, kad net jam baigus tvarkyti riešutus
ir konvejeriui sustojus rankos vis atlikinėja tuos pačius judesius. Šis pavyzdys – tikra analogija tiems
žmonėms, kurie dalyvauja žiurkių lenktynėse ieškodami tiesos ir niekaip negali atsisakyti įpročio.
Todėl tiesos ieškojimas virsta tokia inercija, kurios neįmanoma kontroliuoti pertraukiant arba akimirką sustabdant, kad iš tiesų būtų galima išklausyti pasakotojo, aiškinančio kaip surasti Absoliučią
tiesą. Tačiau tiesos žinovai visuomet susiduria su absoliučiu nesupratimu. Poetas Kabiras yra pasakęs:
„Kaip aš galiu paaiškinti, ką žinau ir matau, kai visas pasaulis aklas.“ Žinoma, nuo Kabiro laikų daug
kas pasikeitė, dabar negalėčiau pasakyti, kad visas pasaulis yra aklas, nes gyvena tūkstančių tūkstančiai žmonių, atviru protu atėjusių pažinti Absoliučią tiesą pažadinus Kundalini. Nuostabu, kad po 25
metų sunkaus Sahadža jogos darbo netrūksta tokių realizuotų sielų.
Šioje knygoje turime aptarti Kali jugos periodu Vakarų visuomenėje įvykusius didžius pokyčius: ir
neigiamus, ir teigiamus. Kalbėjome apie nukrypimą nuo dharmos (moralės), apie stiprėjančią vakarietiškąją savigriovą, bet tikra tiesa yra ta, kad mūsų laikais Vakaruose gimė gausybė tiesos ieškotojų,
palankios sąlygos susiklostė ypač po Antrojo pasaulinio karo, kai Vakarų visuomenė nustojo gerbti
anksčiau egzistavusią moralės ir garbės vertybių sistemą. Buvo mestas iššūkis netgi pačiam tikėjimui
Dieviškumu, ir ieškotojai susidūrė su gausėjančia, labai pasimetusia, netikinčia visuomene.
Iš tiesų natūralų Vakarų kultūros pagrindą sudrebino 4 smūgiai. Vienas iš jų, be abejo – mokslas. Antrasis – intelektualai, vadinamojo šviečiamojo amžiaus palikuonys. Trečiasis – organizuotos religijos,
netikri guru ir kultai. O ketvirtasis, stipriausias iš visų – verslininkų naudojama arba išnaudojama ir
pinigų apakinta žiniasklaida.
Dėl poliariškumo dėsnio Vakarų jėgos, įsitraukusios į kolonijų užkariavimą ir išnaudojimą, turi galiausiai susidurti su agresijos pasekmėmis: Vakarų šalys subrandino ankstesnių kolektyvinių veiksmų
vaisius (Karma Phalam). Tai dar viena iš paslėptų Krita jugos malonių. Agresorius stoja į akistatą su
visomis blogybėmis, kurias padarė kitai šaliai, ir turi už tai kolektyviai sumokėti. Be abejo, kiekvienas
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individualiai susiduria su savo veiksmų padariniais. Daugelis tautų jautė kaltę dėl imperializmo ir
kolonijų išnaudojimo, visos tautos vardu pripažino savo klaidą. Bet patyrusieji agresiją ir pavergtieji
tapo kerštingi, nes prievarta gimdo prievartą. Agresijos ir išnaudojimo grandinė nulėmė, kad pasaulis
išsiderino ir radosi vadinamieji padalijimai: Šiaurės–Pietų padalijimas, pasaulio padalijimas į išsivysčiusį ir neišsivysčiusį, turtingą ir skurdų. Kaip gali Vakarų tautos ir tos tautos, kurias jos išnaudojo,
išsivaduoti iš kaltės ir neapykantos fenomeno? Užburtas agresijos, kaltės, neapykantos sau ratas yra
ypač destruktyvus. Reikia aiškiai pasakyti: tokie reiškiniai išnyks tik tuomet, kai šalys pažins absoliučią Dieviškosios meilės tiesą. Augimo įtvirtinimas gali išgelbėti vakariečius nuo vidinės destrukcijos
jaučiant kaltę ir neapykantą sau.
Žmonės Vakaruose daug kalba apie dvasinį gyvenimą ir savo pakilimą, bet nė vienas net nežino,
ko ieško. Baigiantis „didžiojo“ imperializmo amžiui, apie 1918-uosius, kartu su modernizmo apraiškomis dvasingumo ištroškusi neapsišvietusi visuomenė ėmė ieškoti ir kentėti tiek individualiai,
tiek grupėmis dėdama visokiausias pastangas ir išbandydama įvairiausius metodus, kad išsiveržtų į
realybę. Tuo laiku gimė daugelis ieškotojų, bet juos sužlugdė pačių tamsumas, pasidavus netikriems
mokymams, kurie daug žadėjo, bet mainais nedavė nieko, išskyrus finansinį žlugimą ir psichologinę
priklausomybę. Ir čia suveikė Poliariškumo dėsnis.
Maždaug 6–7 dešimtmetį atkūrus pseudoklestėjimą Vakarų šalyse keletas išradingų indų, išgirdusių,
kad egzistuoja ieškotojų rinka, nutarė užgrobti vakariečių turto perteklių; į svečias šalis, o ypač į
turtingąją Ameriką, patraukė daug tikrų „antikristų“. Jie buvo itin aktyvūs guru, už pinigus siūlė netikrą dvasingumą, siekė išnaudoti neramius ir uolius ieškotojus, visiškai juos nuskurdino ir sužlugdė.
Pašalietis labai stebisi, kad tokia apgaule taip lengvai galėtų patikėti ir ją priimti labiausiai išsilavinę
ir turtingiausi Vakarų žmonės, tarsi jie būtų visiškai praradę savo tradicinių vertybių jausmą ir nebežinotų, kaip išmintingai investuoti savo protą ir pinigus.
Taip ir nutiko: turtingi žmonės investavo savo dvasinio gyvenimo ateitį į netikrų guru banko sąskaitas. Jų naivumą nelengva suvokti, nebent jį matytume kaip pasislėpusį egoizmą, galbūt jie jautė
galintys nusipirkti išsigelbėjimą daugiau nesukdami dėl to galvos, vien tik sumokėję guru savo turtų
pertekliumi ar didžiąja jo dalimi. Tačiau Kristus pasakė: „Lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos
skylutę, nei turtuoliui patekti į Dievo karalystę.“ Beje, palyginti su trečiuoju pasauliu, visi Vakaruose
6–7 dešimtmetį buvo turtingi. Netikri guru gerai žinojo, kaip pasinaudoti turtingų Vakarų ieškotojų
ego ar silpnybėmis, nes orientuodamiesi į pinigus šie prarado jautrumą tikrajam dvasingumo lobiui.
Dauguma ieškotojų, kuriuos sutikau tais laikais, nors ir žinodavo, kad kažko ieško, tačiau visiškai
nesuprato, kas tai yra, buvo tarsi apkerėti neigiamų ir netikrų mokytojų. Turiu pasakyti: tiesiog graudu, kaip baisūs vadinamieji guru iš Indijos išnaudojo nuoširdžius ieškotojus. Ieškotojai – speciali
žmonių kategorija, dėl to jie yra labai vertingi. Viljamas Bleikas juos vadina „Dievo žmonėmis“. Tai
tokie žmonės, kurie daugelį gyvenimų ieškojo Dieviškumo, dažnai pasiklysdavo netikrų idėjų tinkle
(„Shabda Jalam“ sanskritu, taip rašo Adi Šankaračarja).
Aš paklausiau daugelio, kurie iš tiesų netgi badaudavo, kad nupirktų rolsroisą savo guru, kas gi vertė juos šitaip elgtis. Paaiškino niekada neprieštaravę dovanoti pinigų, kad nupirktų paprasčiausią
metalą, nes jų guru mainais žadėjęs dvasią. Naivūs ir nelaimingi ieškotojai, daugeliu atvejų guru
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pasisavino jų pinigus ir iš tikrųjų davė jiems „dvasią“, mirtiną dvasią, kad juos užvaldytų, užkerėtų ir
paverstų bankrutavusiais atsiskyrėliais. Jūs turite tik pažvelgti į pavargusius ir neišraiškingus netikrų
guru sekėjų veidus, kad suprastumėte: jų dvasios šviesa sunaikinta, o jos vietą užėmė kažkas baisaus
ir destruktyvaus.
Gaila, bet būtent ciniškai panaudojamos kilnios išraiškos ir tikėjimo laisvės leido šiems „guru“ klestėti Vakaruose. Problema ta, kad „laisvės“ idėja taip iškreipta, jog pradėjo reikšti visišką išminties ir
moralumo atsisakymą sveiko proto ir suvokimo kaina. „Laisve“ tapo vertybėmis paremto gyvenimo
atmetimas, laisvė, nesvarbu, kad ir kokia kaina, pasinerti į savigriovą. Vadinamieji guru suprato, kad
tikroji mūsų laikų prekė yra ne tikroji laisvė (laisvė gyventi ir pasiekti savo aukščiausią potencialą), o
visiškai paprasta: pinigai. Taigi apsukruoliai išlaisvino ieškotojus nuo jų turtų ir sveikatos. Buvo toks
guru, kuris paprastai siųsdavo ieškotojus į Gobio dykumą, kad šie atrastų Nirvaną. Tai puikiausias
būdas atsikratyti ieškotojo ir užvaldyti visą jo turtą ir nuosavybę.
Šiais laikais pinigai užkrečia visas vadinamojo dvasingumo rūšis; sakoma, kad net Vatikanas klastojo
9 milijonų dolerių vertės banknotus ir paleido į apyvartą per Vatikano banką, Šventosios Dvasios
banką. Nelaimei, atrodo, dabar dauguma religijų orientuojasi į pinigus arba galią. Taigi smulkiau
panagrinėkime, ką mums atnešė dabartiniai laikai, ką mumyse pakeitė ir kodėl mes priėmėme šiuos
pokyčius?
Apibendrinus dabartiniai laikai vadinami moderniaisiais. Gana juokinga, bet dabartiniais laikais
viskas greit praranda galią, pasensta, tampa nemadinga. Taigi „šiuolaikinis“ reiškia visiškai naujas,
arba naujas esamą akimirką, vadinasi, bet kas nauja egzistuoja labai ribotą laiką, o modernumas yra
momentinis. Taigi žodis „modernizmas“ labai klaidina. Atrodo, jis reiškia šiuo metu priimtas teorijas,
arba esamąjį pasaulio vaizdą. Iš tiesų modernizme viskas nuolat kinta ir keičiasi. Jis yra nuolatinė
krypčių ir kultų, kurie trunka trumpą laiką, o paskui išnyksta, žmonių sąmonėje dažnai palikdami
labai gilų įspaudą ar įspūdį, kaita.
Rafinuotas mokslinis arba filosofinis modernizmo apibūdinimas reiškia paiešką kažko naujo arba
kažkokį nukrypimą nuo seno, naudojantis mentalinėmis projekcijomis (dažnai bauginančiomis ir
iracionaliomis), bet užmaskuotomis ir besiremiančiomis racionalumu, ar veikiau racionalizacijomis.
Kai visiškai atsisakoma pastovaus tradicinių vertybių pasaulio vien dėl to, kad jis paseno ir vertas
paniekos, atsiranda tuštumos, chaoso ir sumaišties jausmas. Kai už borto išmetamos gerai išbandytos
gairės ir elgsenos, daroma prielaida, kad vienintelė galima priemonė realybės tiesai rasti glūdi mentalinėje žmogaus veikloje, nesvarbu, racionalioje ar neracionalioje.
Modernizmas davė pradžią keletui labai įdomių neracionalaus naudojimo pavyzdžių, kai siekiama
rasti gyvenimo prasmę, arba egzistencijos priežastį. Psichologija, siurrealizmas, nacizmas – visi kilo
iš iracionalių mentalinių žmogaus projekcijų ir buvo apgaubti racionalumo skraiste. Deja, racionalumas, ar būtų pasitelkiamas sąmoningai, siekiant paslėpti iracionalumą, ar sudarydamas iliuziją, kad
žmogaus minties linijinės konstrukcijos gali atvesti į Tiesą, yra dar viena, neturinti pamato mentalinė
projekcija. Individas racionaliai, remdamasis racionaliomis spekuliacijomis, niekuomet negali rasti
realybės.
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Problema ta, kad žmogaus protas gali naudotis racionalumu, siekdamas paaiškinti ar apginti bet
kokią idėją (laukinę ar tamsuolišką, sveiką ar nesveiką, konstruktyvią ar destruktyvią) ir plėtoti ją bet
kuria kryptimi, pasirinktu būdu, pasirinktam modeliui ar kūriniui. Pasitelkus racionalumą siūlymas
išspręsti didžiąsias žmogaus gyvenimo problemas atrodo labai keistas ir labiausiai klaidinantis dalykas, nes kiekvienas žmogus skiriasi, juk racionalumas nagrinėja santykinius dalykus, o ne absoliučius.
Pavyzdžiui, racionalumu negalima įrodyti, kad egzistuoja Dieviškumas ar Dieviškoji meilė, bet realybėje žmogus tai gali pajusti savo pirštų galiukais.
Jei pasvarstytume racionalumo svarbą XIX, vadinamajam Švietimo, amžiui bandydami įvertinti istorinius jo produktus, su nuostaba atrastume, kad kai kurie tiesiog kelia siaubą. Baisiausius socialinius
tokio racionalumo modelius sukūrė Hitleris, Musolinis ir Stalinas. Jei racionalumas galiausiai yra
vienintelė varomoji modernizmo jėga, šiandieną nereikėtų stebėtis, kad modernizmas susideda iš nesuskaičiuojamų žmogaus ego užgaidų, atvedančių iki visiškos beprotybės ir idiotizmo ar netgi kančių
ir katastrofų.
Žinoma, racionalumas labiausiai vertinamas kaip analizės ir kritikos priemonė; individualusis racionalizmas gali būti be galo išmoningas, juo galima manipuliuoti, ypač kritikuojant ir susiduriant su
kito modernaus mąstytojo ego. Tikrai kūrybingi autoriai ir mąstytojai visuomet kentėjo nuo kritikų.
Pats kritikas nekūrybiškas ir galbūt iš pavydo ar menkavertiškumo leidžia laiką analizuodamas, atakuodamas ir mėgindamas sužlugdyti tai, ką sukūrė kiti. Šitaip švaisto svetimo ego energiją ir mainais
išpučia savąjį ego. Nors ne visada vieno asmens racionalumas konfrontuoja su kito asmens racionalumu ir gali būti naudojamas neagresyviai, bet jis negali pateikti aiškiai apibrėžtos idėjos, kas yra blogis,
o kas – gėris. Tai įprastas reiškinys. Vieni mano, kad tam tikra valdymo ar religinių įsitikinimų sistema yra gėris, tuo tarpu kiti teigia, kad tik jų išpažįstama valdymo ir religijos sistema yra gera. Būtent
dėl šios priežasties civilizuotoje draugijoje kalbėti apie religiją arba politiką nemandagu. Žinoma,
mokslo srityje kriticizmas sveikas reiškinys ir įpareigoja mokslininką pateikti savo teorijų įrodymus,
šitaip pastūmėti daugelį naujų ir naudingų atradimų. Bet netgi mokslas nepateikia galutinės išvados,
kas yra tikra ir teisinga. Maža to, jis nesprendžia žmogiškų problemų visumos, kurią, turiu pasakyti,
galima išspręsti tik pažįstant save. Be abejo, mokslininkai įtariai vertina viską, kas skamba mistiškai
ar sklando ore. Savęs pažinimas, apie kurį kalbu, yra konkretus, įrodomas ir realus tarsi pats mokslas
ir visiškai suprantamas racionaliąja prasme.
Jeigu pasvarstytume absurdiškumą, užuominas ir uždelstas pasekmes, kurios atrodo tarsi racionalios
išvados, turėtume pripažinti, kad racionalumas, nors juo labai didžiuojamės ir giriamės, nėra patikimas išminties variklis. Pritaikius racionalumą gaunant nepatikimus rezultatus, klaidinga laikytis
tvirtų idėjų ir įsitikinimų, besiremiančių vien racionaliomis teorijomis. Pasitelkdami tik racionalumą
nerandame galutinių atsakymų į fundamentalius klausimus, nes diskusija parodo: kiekvienas požiūris
gali būti iš dalies teisingas. Negalima absoliučiai teigti, kad vienas požiūris visiškai teisingas, o kitas
– visiškai klaidingas. Būdami išmintingi turime suprasti: galiausiai tiesa yra absoliuti, o ne santykinė
ir daugiaprasmė, kaip ją paprastai patiriame, tarsi šeši akli džentelmenai savaip aprašytų dramblį: vienas, laikydamas straublį, sako: „ilgas tarsi gyvatė“; kitas, jausdamas koją, sako: „masyvus kaip medis“.
Kiekvienas iš tiesų patvirtina visiškai įsitikinęs teisingumu to, ką surado, ir prieštarauja kitam, nes
kiekvienas susikuria tik dalinį santykinį vaizdą.
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Žinoma, racionalumas nėra taip įsiskverbęs į realybę kaip aklojo suvokimas, galbūt neregys susiduria ne su drambliu, o su medžiu, virvės gabalu ar nuodingąja gyvate. Kol jūs negalite prieiti prie
Absoliučios tiesos, sudarančios visumą, kol nematote viso dramblio, kaipgi galite nuspręsti, ar jūsų
požiūris teisingas?
Tačiau daugelis žmonių su didžiuliu pasitikėjimu gali skleisti netiesą, su didžiule pompastika rodyti
savo jėgą, o susidūrę su jiems nepritariančiais pasidaro agresyvūs, žiaurūs ir netgi žudo. Tai geriausiai
įrodo vadinamųjų religinių fundamentalistų veiksmai. Be to, visokie kultai, išoriškai labai patrauklūs,
moko savo sekėjus, kad šis pasaulis artėja į pabaigą. Tokių kultų mokiniai gali pamėgti smurtauti ir
pradėti žudyti žmones už savo kulto ribų, tarsi didieji Destrukcijos dievo kariai. Kai kurie netikri guru žudo savo mokinius, kad užgrobtų mokinių, patyrusių vagių, sukauptus turtus. Kai kurie,
kalbantys apie pasaulio pabaigą, neleidžia savo mokiniams tuoktis; kai kurie prievartauja mokines
moteris, kurios paskui pastoja, ir slapta žudo jų negimusius ar ką tik gimusius kūdikius. Pagrindinė
visų kultų, skelbiančių pasaulio pabaigą, ypatybė yra slaptumas.
Tik ant tvirto Absoliučios tiesos pamato individas gali išlaikyti visišką pasitikėjimą ir taikią, be
prievartos poziciją, susidūręs su pasimetusiu, prieštaringu, kupinu sumaišties pasauliu. Pavyzdžiui,
asmenybė, kaip Viljamas Bleikas, iš tiesų yra tokia, kurią apibūdina žodis „šventasis“ – asmenybė,
teigianti tiesą paprasčiausiai tokią, kokią iš tiesų regi, į prieštaravimą ar panieką nereaguoja staigiai ir
žiauriai, gailisi savo aklų ir neišmanančių agresorių.
Tačiau dabar individą veikia ne paprastas ir ne pretenzingas tiesos sakymas, o dirbtinis demonstravimas. Kai skaičiau paskaitas JAV, Bostono televizijos pokalbių vedėjai manęs paklausė, kiek rolsroisų
turiu. Kai atsakiau, kad neturiu nė vieno, jie iš esmės atsisakė imti interviu, nes aš – ne verslo žmogus.
Aišku, nekaltinu Bostono televizijos žmonių, kadangi jie dirba visuomenėje, kurioje pinigų galia
yra aukščiausias kriterijus. Taip jūs turite išlikti, jei norite ką nors pasiekti šiuolaikinės visuomenės
sąmyšyje, kai racionalumas ir egoizmas virto tarsi dviem akidangčiais arkliui, o jo kūną sudaro ne kas
kita kaip pinigai.
Dėl natūralių racionalumo galios ir apimties ribotumų, asmuo, galintis autoritetingai teigti, kas yra
absoliučiai teisinga arba absoliučiai klaidinga, turi būti apšviestasis, peržengęs racionalumą ir gebantis pakilti virš realių minčių karalijos. Empatiškas kalbėjimas apie tiesą peržengia normalias žmogaus
proto ribas. O kai asmuo ne tik deklaruoja, bet ir atskleidžia tokią tiesą realybėje, be to, ji atsispindi
jo gyvenime ir darbe, tuomet kiekvienas turėtų atkreipti dėmesį į tokią asmenybę. Toks žmogus yra
šventasis, regėtojas arba labai išvystyta siela, kurios unikali individualybė laisva nuo visų egoizmo dėmių arba sąlygotumų. Galėtume pasakyti, kad jis yra metamodernus, nekreipia dėmesio į racionalaus
suvokimo ribotumus, į pinigų kulto diktuojamas normas arba moderniųjų laikų madų ir krypčių galią. Tikram racionalistui, manančiam, kad visos idėjos yra tik nuomonės, toks žmogus gali pasirodyti
egoistas, tačiau tarsi įrodymas yra visas jo gyvenimas, per kurį jis nepadaro nieko šokiruojančio ar
nuodėmingo, prieštaraujančio geranoriškumui. Toks žmogus kitų žmonių protuose nesukurs destruktyvių idėjų, priešingai – visa, ką jis daro, yra konstruktyvu ir kupina užuojautos, visi jo veiksmai
skleidžia taiką. Kadangi jis tarnauja pilnesnio ir tobulesnio gyvenimo interesams ir remia žmogaus
augimą, jo darbas amžinas ir absoliutus.
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Svarbu patikslinti, kas gi yra tas racionalumas, tas šiuolaikinio gyvenimo variklis ir pagrindas. Jei
galėtume suvokti jo vertę ir ribotumus, galėtume džiaugtis visokiais jo siūlomais vaisiais, išvengti jo
sukeliamų nuopuolių savo kelyje. Pirmiausia, racionalumas yra nebūtinai empirinis, nebūtinai patvirtina žmogiškos patirties faktus. Jeigu minties ar teorijos pradmenys neįsišaknija realybėje, praktikoje
minties ar teorijos baigmė, galutinis rezultatas gali būti siaubingi. Ypač pavojinga, kai toks racionalumas tampa kolektyvinis. Dėl tokių kolektyvinių iliuzijų padarinių gali nukentėti ne vienas, o daugelis
žmonių, kartais – visa tauta ar netgi daugelis tautų. Racionalumas tik kuria galimas sistemas, jos
gali būti ir netikros ar neteisingos. Dažnai racionalumas gali priešpriešą pirmiausia paversti tiesa, o
paskui įrodyti, kad tai klaida ar apgaulė. Racionalumas gali leisti žmogui pasijusti tiek kirminu, tiek
herojumi.
Problema ta, kad visos racionalumo apraiškos užima santykinį lygmenį; tokias jas sukūrė žmonės, neturintys įgimtų išminties principų. Bandydami projektuoti racionalumą ir sukurti sistemą, jie projektuoja tik savo sąlygotumus arba savąjį ego. Užuot pasiūlę ką nors turininga ir tikra, jie tik subjektyviai
projektuoja patys save susikurto tikslo link. Racionalumas juda tiesiai it šernas, pradėjęs persekioti
ir nebegalintis pakeisti krypties. Šernas dažnai savo grobį praranda ir pagauna, nesiliauja judėjęs, kol
visiškai išsenka. Taip nutinka ir daugeliui intelektualų reliatyviame pasaulyje, jie rutulioja savo idėjas
iki kraštutinumų, nepastebėdami, kad tikrasis gyvenimas nuolat teka ir kinta, galutinės pozicijos jau
būna pakitusios, – taigi jie praleido esmę. Modernūs, visada ant bangos keteros, genami nuolatinio
judėjimo, negali sulėtėti ar sustoti, kad pamatytų, kur eina ar kaip kitus įtraukia į savo judėjimą. Taigi
racionalistų tiesos suvokimas paprastai yra linijinis judėjimas, arba tik mentalinė projekcija, kuri idėją
plėtoja iki jos logiškos baigties. Žinoma, iki tam tikro lygio gali slypėti kokia įžvalgos kibirkštis, bet
kadangi ji nesiremia absoliučia vizija, neturi tiesos esmės ir pradeda smukti, galų gale atsitraukia arba
bumerangu grįžta į žmogų, kuris šią idėją sukūrė, arba į žmones, kurie šią sistemą priėmė. Ji krenta
ir išnyksta, nes stokoja realybės ir galiausiai negali išlaikyti savo atsitiktinio skrydžio. Tai paaiškina,
kodėl tiek daug iš pažiūros geranoriškų sprendimų, paremtų vien racionalumu, dažnai kupini destruktyvių elementų.
Čia labai tiktų Froido teorijų pavyzdys. Dabar, prabėgus daugeliui metų, žmonės pradėjo suprasti,
kokios jos iškreiptos ir apgaulingos, kaip jo propaguojamas psichoanalitinis gydymas pasirodė besąs
akių dūmimo ir smegenų plovimo mišinys. Dabar aišku, kad Froidas nesuprato, kas yra pasąmonė,
bet tą aiškiai suprato vienas iš pirmųjų Froido mokinių, K. G. Jungas; vėliau jis apibūdino pasąmonę
kaip visų didžiųjų kūrybinių idėjų šaltinį ir matricą – visos realybės pagrindą, o ne tik kaip primityvių instinktų kupiną asmenybės šiukšliadėžę, kuri buvo Froido riboto ir destruktyvaus požiūrio
rezultatas.
Psichoanalitinės teorijos, užuot padėjusios laimingiau gyventi, kaip tvirtino Froidas, iš tiesų padarė
didžiulę žalą ir yra atsakingos už tai, kad pašalino visą moralės jausmą iš vakariečių protų, kurie itin
naiviai priėmė tas grėsmingas Froido teorijas. Jie netgi džiaugėsi nugalėję pasipriešinimą, kuris iš
tiesų yra visų normalių žmonių natūralus baisėjimasis pagrindine ir mėgstamiausia Froido tema –
vadinamuoju Edipo kompleksu, ir be pasibjaurėjimo priėmė asmenines Froido manijas. Jei Froidas
būtų atvykęs į Indiją propaguoti savo teorijų, jis nebūtų ištvėręs pasipiktinimo ir neapykantos iš
žmonių, turinčių tvirtą nekaltumo, moralumo, gėrio ir blogio suvokimo jausmą, ir ypač stiprią pagar-
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bą motinystei. Kodėl mūsų Viešpats Jėzus Kristus mirdamas ant kryžiaus sako: „Stebėkite motiną“,
turėdamas mintyje saugoti motiną?
Vienas iš pagrindinių gilios tradicinės Indijos išminties mokymų teigia, kad pirmapradė motina yra
visų dalykų pradžia, ir visa siekia grįžti į ją. Tik dėl didžiojo Sahadža jogos reiškinio įmanoma visiškai suprasti, ką gi reiškia vėl grįžti į motinos kūną, ramybės ir atjautos vandenyną, kaip lašas tampa
vandenynu, taip apšviesta ląstelė tyriausia savo forma tampa gyvo motinos kūno dalimi. Froidas buvo
labai menko ir gėdingo proto žmogus, norėjęs sutraukti viską, įskaitant ir šias didžiąsias tiesas, iki
nykštukinių savo manijų dimensijų.
Laimei, ne tik mokyti, bet ir paprasti Indijos žmonės žino, kas yra realybė. Puranuose netgi aiškiai
išdėstyta, kas yra netikras guru ir kas tikrasis, koks mokymas teisingas ir koks neteisingas. Tai amžinos ir fundamentalios tiesos, kurių negalima keisti ir modifikuoti, kad jos atitiktų naują kryptį ar
iškreiptas pavojingas užgaidas, panašiai kaip Froido teorijos.
Realybė ir tiesa nėra racionalaus ar linijinio mąstymo produktai. Jos kilusios iš absoliučios išminties,
kai šioji spontaniškai reiškiasi sklisdama iš Dvasios šviesos. Iki realizacijos galima su tuo sutikti arba
nesutikti, bet tiesa ta, kad Dvasia yra Visagalio Dievo atspindys mūsų širdyse. Tik po savirealizacijos
ir tik tuomet egzistuoja tiesioginis Dvasios patyrimas. Tada žmoguje pasireiškia jos galios, jos šviesa
apšviečia sąmonę ir randasi naujas suvokimas. Dieviškasis Dvasios protas spinduliuoja į visas puses.
Jo judėjimas ne linijinis, kaip racionalaus mąstymo. Jis ne dalinis, tendencingas ar manipuliuojantis,
bet paprasčiausiai – kaip saulės spinduliai. Jis apšviečia kiekvieną tamsos ir nežinojimo sritį. Švytinčios realybės galia iš Dvasios spinduliuoja ir įsiskverbia į visus sudėtingiausius klausimus ir problemas. Dvasios galia neribota, ji nesiliauja švietusi kiekvienoje srityje, netgi pačioje sudėtingiausioje
ir tamsiausioje. Čia nesusiduriama su tokia problema, kad ji pasiekia tokį tašką, kuriame apsisuka ir
atveda protą į sumaištį ir klaidas; taip neišvengiamai nutinka linijinio mąstymo atveju. Priešingai, ji
nušviečia visa, į kur krypsta žmogaus dėmesys, žmogus visiškai aiškiai, balansuotai ir apčiuopiamai
mato realybę. Taip yra todėl, kad realybė yra tokia, kokia yra. Priešingai nei ribotas ego (akla sąmonė), Dvasia nenori ir jai nereikia manipuliuoti jokia idėja, kad prisitaikytų prie racionalių projekcijų,
prisiderintų prie argumentų arba kokios mentalinės konstrukcijos reikalavimų. Esmė tokia, kad tiesa
negali eiti į kompromisus. Ji stovi ant tvirtos, tyros meilės pamato.
Būtent dėl to tiesos žinovas kartais atsiriboja nuo žmonių, nes negali pritaikyti savo vizijos prie
populiaresnių, sėkmingesnių ar madingesnių kitų racionalių projekcijų idėjų. Jis stovi ant Absoliuto
pjedestalo ir žino: virš racionalizuojančių modernizuotojų sumaišties ir chaoso slypi Realybės karalystė, Absoliuti tiesa. Jis žino, kad šios realybės negalima pasiekti racionalumu, ego ribotumais, bet tai
galime tik augdami. Tai ne vaizduotės padarinys, o sielos ar Dvasios įtvirtinimo patirtis. Dvasia yra
tarsi stabili rato ašis. Jei mūsų dėmesys pasiekia nejudančią tvirtą ašį, esančią mūsų (nuolat judančios)
egzistencijos rato viduryje, mus apšviečia Dvasia – tas vidinės taikos šaltinis, ir pasiekiame visišką
ramybės ir savęs pažinimo būvį.
Tačiau, kai mūsų pažinimas prisiriša prie ego, esančio rato periferijoje, kur vyksta nuolatinė normalaus gyvenimo tėkmė, mes gyvename tik iš dalies suvokdami mus supančią sumaištį. Be šio ribojančio
ego įtakos, mūsų sąmonę veikia ir ją iškreipia visokie troškimai, viltys ir sąlygotumai, pasiekdami
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mūsų išorinius fizinius ar mentalinius pojūčius, tapdami įtampos, streso ir visiško išsekimo priežastimi. Tarsi priešprieša tam reiškiasi įgimta dvasios savybė, kuri pakylėja mus virš viso dirbtinio
netikroviško chaoso į Tyros realybės karaliją, visur skleisdama ramybę. Tai nėra kažkas, ko reikėtų
reikalauti, primesti prievarta ar už tai mokėti. Tai įvyksta spontaniškai, dėl gyvo evoliucijos proceso.
Nepastovi ir santykinė sąmonė po mūsų pakilimo susivienija su visa persmelkiančia Dieviškąja sąmone. Tai įvyksta todėl, kad po savirealizacijos Dvasia pažįsta save, spinduliuoja ir absoliučiai pasitiki; jai pakanka pačios savęs. Galima pasakyti, kad Dvasia yra absoliutus pažinimas, taigi ji geriausiai
pažįsta savo prigimtį.
Kaip ir minėjau, Dvasios intelekto prigimtis yra lyg unikali šviesa, spinduliuojanti į visas puses ir
be perstojo, kiek tik gali pasiekti, net nepatirdama kaip reakcijos poliariškumo efekto. Iš Dvasios
šviesos gimusi sąmonė suvokia, transformuoja ir kuria. Dvasios intelektas savaime, pavieniui nėra nei
priežastis, nei padarinys; bet jis yra ir priežastis, ir padarinys kartu paėmus. Jis nėra nei aktyvus, nei
pasyvus. Jam nereikia nei manipuliuoti, nei įsakinėti. Jo įgimta savybė – paprasčiausiai veikti taip, kad
būtų veiksmingas. Mes galėtume pasakyti: „Jis yra, vadinasi jis veikia.“
Pažvelkime į saulės spindulius. Jie tiesiog krenta ant lapų ir sukuria chlorofilą. Šiam procesui nereikia
jokio ketinimo ar mentalinės projekcijos. Gebėjimas žinoti tiesą ir būti veiksmingam yra tiesiog esminė Dvasios savybė. Sėkla, įmesta į Motiną žemę, išdygsta, nes tiek sėkla, tiek Motina žemė sukuria
šį reiškinį, nes abiejose glūdi įgimta savybė. Tokia daiktų prigimtis, visa, kas iš tiesų gyva, veikia labai
spontaniškai. Visa natūraliai siekia tapti tuo, kuo potencialiai jau yra.
Kita vertus, mentaliniam procesui nebūdingos spontaniškos veiklos išraiškos, nes jis neturi šaknų
kūrybiškajame visų dalykų šaltinyje, tai yra Dvasioje. Visa jo veikla suplanuota ir orientuota į ego arba
sąlygiška ir prievartinė. Jis juda linijiniu būdu, nesidairo nei atgal, nei į kurią nors pusę. Galiausiai
procesas nebeišsilaiko, nes neturi savyje tiesos stiprybės, todėl apsisuka ir pažeidžia pradinę idėją, ko
iš pradžių nebuvo tikėtasi.
Pavyzdžiui, paimkime Hitlerio atvejį; jis, remdamasis savo racionalumo poveikiu, buvo įsitikinęs,
kad žydai griauna Vokietiją, ir ėmė skleisti teoriją, kad vokiečiai – kilmingi arijai, aukščiausioji rasė,
o žydai – žemesnioji. Tai buvo racionali, tačiau nutolusi nuo tiesos teorija. Kaip vokiečiai galėjo būti
aukščiausioji rasė žudydami žmones dujų kamerose ir gėrėdamiesi šiuo reginiu? Netgi maži vaikai
atsidūrė tarp pasmerktųjų. Kiekvienam žmogui, neapakintam racionalumo, akivaizdu, kad taip elgtis
gali tik visiški primityvai. Tokios racionalios konstrukcijos rezultatas buvo Hitlerio destrukcija, nes jo
žydų sunaikinimo idėja buvo mentalinė projekcija, o visos mentalinės projekcijos galiausiai atsisuka
į save. Poliariškumo dėsnis suveikia, kai peržengiama tam tikra natūrali mentalinės projekcijos riba,
kurią apibrėžia asmenybės rėmai ir ego sąmonė. Paskui ji atsigręžia į proceso sumanytoją tarsi strėlė,
paleista į begalybę, bet ji turi virvę, taigi strėlė grįžta ir sužeidžia patį lankininką.
Net paviršutiniškame, žemiškajame lygmenyje kasdienė patirtis turėtų mus išmokyti, kad nereikia
aklai sekti racionalumu, kad ir kur jis keliautų, bet reikia jį stebėti ir išlaikyti.
Racionalumas yra naudingas, bet nedera pulti į kraštutinumus nenusprendus, kokių padarinių gali
atnešti kraštutinio racionalumo poliariškumas. Vis dėl to stebina tai, kad dėl laukinės ego galios ne-
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lengva išmokti šios pamokos. Daugelis žmonių atėjo pas mane baisiausiai kentėdami dėl savo mentalinių projekcijų padarinių, netgi gydomi ir toliau teisino juos griaunančius dalykus: „Na tai kas, kad
aš taip pasielgiau? Kas čia blogo? Kas čia blogo? Kas blogo?“ Tai tarsi šiuolaikinio žmogaus mantra ar
nuolat kartojamas priedainis. Bet jei žmogus pasirengęs mokytis iš kasdienės patirties ir automatiškai
neskanduoja: „Kas čia blogo? Kas čia blogo?“, jis gali pasiekti praktinę vidurio kelio išmintį, išvengdamas kraštutinumų. Praktikuodamiesi mes galime apibrėžti tikras ir aiškias racionalumo ribas ir
pasiekti balansą. Žmogus išlieka budresnis ir nepažeistas, tikrai nežaloja nei savęs, nei kitų.
Jei individas introspektuoja ir nusižeminęs širdyje pasako: „Aš dar nežinau tiesos, bet turiu ją rasti“,
tuomet atėjus laikui už tokį nusižeminimą gali būti atlyginta – žmogus gali pakilti. Jei tai nutinka,
žmogaus dėmesys grįžta į centrą, ne į kairę ir ne į dešinę, tai yra, jo nevaldo nei praeities sąlygotumai, nei ambicingas ego. Toks subalansuotas asmuo gali užsiimti savirealizacija, kuri padeda pažinti
absoliučią tiesą.
Taigi tiek apie racionalumo problemas ir būdus, kuriais remdamiesi galime išvengti blogiausių modernizmo klaidžiojimų, patirti ir suvokti, kas turima omeny kalbant apie realybės patyrimą dvasios
šviesoje. Kita blogybė, kuri buvo išpranašauta, kalbant apie šiuolaikinį pasaulį (Kali juga arba konflikto, arba prieštaravimų amžius, jo rezultatas – sumaištis, „bhranti“ sanskritu), yra ta, kad žmonės
labai lengvai imsis nuodėmingų ar destruktyvių veiksmų. Taip pat buvo išpranašauta, kad valdžios
žmonės leis ir drąsins tokius poelgius, nes tai jiems bus paranku. Jie nebandys spręsti dėl to kylančių socialinių problemų, įsigilindami į savigriovos (ji yra modernizmo esmė) priežastis, bet siūlys
tik trumpalaikius, dalinius sprendimus, sukuriančius dar daugiau problemų, kurios niekada nebus
išspręstos. Pavyzdžiui, Simpsonas, garsus futbolo herojus, buvo apkaltintas nužudęs žmoną, o paskui
Amerikos spaudoje pasirodė keletas straipsnių, tvirtinančių, kad nereikia nei santuokų, nei šeimų.
Amerikiečių visuomenei tik 200 metų. Per tokį trumpą laiką jie padarė viską, kad sugriautų savo
visuomenę. Kokią jie turi teisę kalbėti apie visuomenę ar vedybinį statusą ir griauti kitas pasaulio visuomenes, turinčias senas tradicijas? Bet tai reiškia tik simptomų, o ne priežasčių šalinimą, žlugdant
pamatines visuomenės šaknis. Vyriausybės daugiau nesirūpins realia žmonių gerove, valdžia pereis į
klastingų finansinių interesų rankas. Jos galės pirkti balsus pataikaudamos žemiausiems ir savanaudiškiausiems žmonių interesams (ypač per spaudą ir kitą įtaigią žiniasklaidą, pvz., televiziją). Tai, ką
mes iš tiesų regime dabar, peržengia visas pranašysčių ir vaizduotės ribas.
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komentarą, kad įtikintų mūsų racionalumą didžiu savo kūrinio vertingumu. O tada kritikai, neturėdami amžinybės arba Dvasios pojūčio, išaukštins iki padangių visokiausias nesąmones, sugebančias
atrodyti naujoviškai vien dėl to, kad prieštarauja sveikam protui ir normalumui.
Be abejo, ir modernus menas gali turėti tobulą raišką, jeigu ji kyla iš beformės Dvasios. Jis sulaužo
konvencionalaus meno linijas ir formas, kad sukurtų beformę substanciją, pilną šviesos ir perregimos
prasmės. Norint pasiekti tokį potencialą, reikia būti realizuota siela, galinčia tapyti savo beformį
džiaugsmą taip, tarsi pati Dvasia išreikštų ir išspinduliuotų abstraktų spontanišką susižavėjimą, kylantį iš Dvasios. Toks menas nereikalauja nei komentarų, nei diskusijų. Tik poetas gali tai aprašyti.
Toks poetas kaip Viljamas Bleikas, didi siela ir regėtojas, galėjo nupiešti ir tapyti poezijoje vaizduojamas vizijas. Tokių poetų vaizduotė paliečia puikiausias aukštumas, kurias įvertinti ir kuriomis
džiaugtis gali tik apšviesta siela. Visos išvystytos sielos, ar jos sėdėtų paprastame kaime, ausdamos
šalį Dievybei, ar dainuodamos dieviškosios poezijos šlovės himnus Amžinajam ir Begaliniam, ar
grodamos Dieviškąją muziką, – visa tai yra Kūrėjo dieviškasis bangavimas. Kartais jų gali nesuprasti,
jas gali kritikuoti nemokšiški, akli žmonės, bet jos dirba, dainuoja ir groja sau ir tiems, kurie turi
dieviškąjį žinojimą ir gali suprasti vaizduojamą pasaulį.
Kad perteiktumėte šią viziją, nebūtina griebtis vulgarumo ar jausmingų įtaigų, kurios eksploatuojamos moderniame amžiuje norint išreikšti meniškąjį impulsą. Jei tai tikrasis menas, tuomet jis savaime stulbina ir nepaprastai džiugina. Taigi kai matote ar girdite tokį tikrojo meno darbą, visos
mintys sustoja, o jūs tampate liudininkais džiaugsmo ir grožio, kurį menininkas jaučia savo širdyje jį
kurdamas. Subtilesnis suvokimas, kas yra tikra ir teisinga, yra realizuotos sielos dovana, jam būdinga
visiškai kitokia prigimtis nei tikrų racionalumo produktų.
Stokodami subtilesnio suvokimo, intelektualūs kritikai, patys negalintys nubrėžti nė vienos linijos,
vartoja savo egocentrišką ir ribotą racionalumą, kuris duoda laisvę kritikuoti ir teisti bet kokį menininką, kad nužudytų jo darbą, kad sužeistų ir sustingdytų jo jautrumą. Pavyzdžiui, vieną dieną
per televiziją girdėjau meistrišką orkestro kūrinį. Muziką sukūrė aštuoniasdešimtmetė anglų dama.
Kūrinys skambėjo labai gražiai ir kerėjo, bet kitą dieną laikraštyje pasirodė pusė puslapio kritikos,
nuvertinančios ir žeminančios meistrišką darbą. Kompozitorė pranyko, pasislėpė nuo viešumos.

Geriausią intelekto nuolankumo pavyzdį regime ne intelektualų kūriniuose, o didžių poetų ir paprastų dailininkų kūryboje, kurie su nuolankumu širdyje tapo paprastai ir visiškai atsidavę Kūrėjui. Savo mentalinėse projekcijose jie regi tokį pasaulį, kokį Kūrėjas sukūrė pagal savo paveikslą.
Spontaniški kuklių žmonių kūriniai yra amžinos gamtos ir Dieviškumo refleksijos. Iš jų paveikslų
sklindantis džiaugsmas su kiekvienu potėpiu atveria mūsų širdis tarsi kvapiuosius lotosus. Kūriniai
skleidžia unikalų, tylų įkvėpimą. Kai kurie vadinamieji „naivūs“ ar „kaimiški“ piešiniai alsuoja tuo
pačiu meno stiliumi.

Kas yra šio vadinamojo rafinuoto kriticizmo varomoji jėga? Ar tai pavydas tų, kurie neturi talento
ką nors kurti (aš vėl tai sakau) ir dėl to išmoko būti kritikai? Problema ta, kad mokykloje negalima
išmokti vertinti tikrojo meno. Tai ne tik mentalinis suvokimas, bet ir įgimta dvasinė patirtis. Vien
mentalinis kritiko vertinimas iš tiesų labai pavojingas, nes gali paneigti arba sugriauti tai, kas nuoširdu, ir suteikti dirbtinį spindesį ir erdvę tam, kas, be abejonės, banalu arba visiškai destruktyvu. Bet
kodėl jie turėtų kritikuoti? Kiekvienas turi savo kelią, tad kam gi kritikui kitus klaidinti pompastiškais žodžiais, kuriuos pats išmoko taikyti? Panašiai elgiasi ir žurnalistas, trankia kalba nustelbdamas
savo nuolankaus ir išmintingo pašnekovo idėjas.

Gaila, bet šiandien nesukuriame paveikslų, primenančių didžiųjų meistrų darbus. Geriausiu atveju
kopijuojame senuosius meistrus arba perkame ir parduodame kaip investiciją jų kūrinius aukščiausiomis kainomis. Dabartiniais laikais išdavėme amžinojo meno sąvoką ir ėmėmės vadinamojo modernaus meno, tokio subjektyvaus, kad jį gali suprasti tik pats menininkas arba šis turi pateikti išsamų

Jei pažvelgtume į modernizmo pagimdytus produktus, pastebėtume, kad iš esmės jis sukūrė daugiausia darbų, atspindinčių beprasmybę ir sumaištį, ir išpuoselėjo tik mentalinį kriticizmą. Laimei,
visos šios problemos turi prigimties padiktuotą sprendimą. Kokie būtų padariniai, jei išnyktų didieji
menininkai (o tai iš tiesų ir vyksta, nes kritikuojami dėl per didelio kūrybingumo ir įgimto jautrumo,
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patyrę šoką jie nutyla)? Suveiktų poliariškumo dėsnis, ir kritikai išnyktų, nes neturėdami ką kritikuoti jie turėtų pradėti kritikuoti vienas kitą, beje, tai ir vyksta, jie – tarsi užprogramuotos mašinos,
negalinčios liautis suktis ir ištrūkti iš begalinio kriticizmo gniaužtų. Dėl to jie, be jokios abejonės,
imsis kritikuoti vienas kitą ir išnyks.
Analitinis požiūris nuodija subtilų kvapnaus žiedo grožį ir plėšo žiedlapius. Modernizmo problema
pasireiškia ir tuo, kad jis nuolat keičia ir griauna savo konstrukcijas. Panagrinėkime dar vieną puikų
pavyzdį, kaip veikia poliariškumo dėsnis. Nuo XVI iki XIX amžiaus buvo šiuolaikiška įsiveržti į kitas
šalis. Vyravo ir buvo madingas nevaldomas grobimas ir kolonializmas. XX amžiuje madinga į kitas
šalis žvelgti su „apšviestu“ interesu. Bet poliariškumo dėsnis užtikrina: kad ir kokios naujos krypties
imsitės, švytuoklė vėl atsisuks atgal. Jau panagrinėjome keletą Vakarų problemų, kurias dėl veikiančio
poliariškumo dėsnio galime vertinti kaip rezultatą neteisingų nuostatų, propaguotų praeityje.
Pastaraisiais šimtmečiais racionalumas pasiekė aukštumas, nes baltosios rasės ištobulino iš racionalaus mąstymo kilusią linijinę koncepciją, kad visos kitos rasės buvo sukurtos lyg ir ne Dievo. Taktiškai
daroma prielaida, kad Jis (Dievas), be abejo, buvo baltasis, ir labiausiai tikėtina, kad anglosaksas suteikė rasėms skirtingas spalvas lyg Dieviškąją bausmę. Toks neišmanymas gali atrodyti labai juokingas,
bet apsiginklavę ypatingu racionalumu, ar tiksliau – racionalistinėmis imperializmo ir kolonializmo
spekuliacijomis, jie nužudė tūkstančius ar net milijonus žmonių, užgrobė jų žemes ir pavertė gyventojus vergais. Pasekmė tokia: Šiaurės Amerikoje negalima rasti nė vieno raudonojo indėno, gyvenančio laisvai ir natūraliai, pagal savo tradicijas, nes visi uždaryti į „rezervatus“, kuriuos „kilniadvasiškai“
padovanojo užkariautojai. Turi eiti į muziejų, kad pamatytum raudonodžių paveikslus, kurių galvas
puošia raudonųjų indėnų simboliai; vis dėl to keista – veidai kažkodėl primena anglosaksus.
Ačiū Dievui, kad Dieviškoji įžvalga nukreipė ir sulaikė Kolumbą Amerikoje, o ne Indijoje, į kurią
jis manė vykstąs. Antraip „spalvotosios“ Indijos, buvusio Hindustano, Pakistano, Bangladešo, Šri
Lankos, Tibeto, Nepalo, Afganistano ir visų kitų „stanų“ tautos su savo senomis ir išpuoselėtomis
kultūromis būtų visiškai suniokotos ir sunaikintos dėl konkistadorų, Ispanijos bulių tramdytojų pranašumo komplekso, didysis jų įnašas į civilizacijos raidą – Katalikų bažnyčios „taikos“ ir „ramybės“
sukūrimas. Tarsi pratęsdami Kolumbo darbą į Indiją atvykę didieji anglosaksai padarė viską, ką galėjo, kad sunaikintų Indijos išmintį ir palikimą, o po to gracingai išvyko po 300 metų, kuriuos šeimininkai rodė pagarbų svetingumą. Taikiai paliko Indiją, bet šalis buvo pražūtingai padalyta į dvi dalis,
o vėliau susiformavo trys skirtingos dalys, į kurias jau buvo pasėtos nuožmios destrukcijos sėklos.
Nors grobikiška imperija tvirtai sukurta remiantis racionaliomis „Jungtinės Karalystės“ teorijomis ir
individualizmo teisėmis, ji suiro ir žlugo. Vis dėl to racionali kolonializmo koncepcija dar gyvuoja
ir dega ta pati galinga poliariškumo liepsna. Dabar Jungtinė Karalystė patiria įtampą, tvyrančią tarp
skirtingų jos dalių, kurios ne tik kaunasi tarp savęs, kad apgintų savo individualizmą, bet ir naudoja
nuožmų smurtą, besistengdamos sužlugdyti viena kitą. Iki neseniai prasidėjusio taikos proceso Šiaurės Airijoje kiekvieną dieną žūdavo žmonės, gindami arba atakuodami kolonializmo liekanas; didįjį
saugųjį Londoną neretai niokoja teroristų bombos. Niekas nežino, kiek tvyros taika prieš karą.
Dabar pabandykime pasiaiškinti, kaip veikia racionalių mentalinių koncepcijų pasireiškimo poliariškumas. Kai anglosaksai uoliai žlugdė „žemesnes“ „spalvotųjų“ rasių kultūras (ypač Amerikoje), jų
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ego taip išaugo, kad jie visiškai nemato realybės ir ėmė manyti, jog jų arogancija ir žiaurus elgesys
yra visiškai normalu ir derama. Remdamiesi visomis racionalumo taisyklėmis ir logika, savo didžiam
pasitenkinimui jie nusprendė, jog puikiai pasidarbavo apiplėšdami visą pasaulį, pavergdami sužlugdė
visas „žemesniąsias“ rases, o dabar patogiai įsikūrė, kad galėtų džiaugtis savo įžūlumo vaisiais. Be abejonės, poliariškumo dėsnis ir vėl ėmė veikti. Ypač Amerika suklestėjo, nepaisant prieš kolonializmą
nukreiptos Amerikos revoliucijos idealizmo, žmonės ilgainiui virto prabangos vergais ir savojo egoizmo aukomis. Bėgant laikui visus ne anglosaksus – žydus, ispanų kilmės, italus, rusus – jie ėmė laikyti
žemesne rase, užsieniečiais, keliančiais grėsmę raudonųjų indėnų žemėje, kurią jie dabar laikė sava.
Daugelis, matyt, paskatinti religinės neapykantos, tvirtino, kad tai jų prigimtinė teisė, kad jie išrinkti
ir palaiminti paties Dievo atlikti didingą „primityvių“ ir neturinčių baltos odos – tokią tikriausiai turi
Visagalis Dievas – raudonųjų indėnų naikinimo darbą.
Dabar baltaodžiai žmonės turi nuostabius miestus, pilnus puikių namų ir sodų. Vešlūs miškai ir
derlingos žemės kadaise priklausė kitiems, o dabar jų nuosavybė, dabar jie – legalūs tų žemių ir visų
duodamų produktų savininkai. Su tais žmonėmis baigta, jie buvo nužudyti arba išvaryti vien dėl to,
kad paprasčiausiai gyveno savo žemėse. Daugiau nereikia apie juos mąstyti ar dėl jų nerimauti, viską
galima paaiškinti ir pateisinti pasitelkiant išradingą ir savimi pasikliaujantį racionalumą.
Bet, deja, šioji agresija iš tiesų nesibaigė. Veikiant natūraliam poliariškumo dėsniui, jei jūs elgiatės
agresyviai ir sužlugdote kitus žmones, ta pati agresija atsigręžia į jus – kaip į agresorius. Tie patys
žmonės, kurie kadaise didžiavosi būdami individualistai ir intelektualūs racionalistai, pasižymintys
aukštai išvystyta žiaurumo kultūra, tie patys anglosaksai ir kitos išdidžios kolonizatorių gentys, šiandieną pirmieji imasi visokiausių poliariškumo pasiūlytų kolektyvinių savigriovos veiksmų. Būtent jie
pasirengę kolektyviai vartoti ir piktnaudžiauti vaistais ir narkotikais. Narkotinės medžiagos plūsta iš
tokių šalių kaip Kolumbija ir Bolivija, kur iki šiol egzistuoja indėnai, tikrieji Amerikos žemių gyventojai ir savininkai, paniekinti ir prislėgti skurdo. Jie pasitraukė į aukštikalnes, kad apsisaugotų nuo
baltųjų antpuolių. Neturėtume stebėtis, kad jų slapstymosi vietos yra poliariškumo dėsnio veikimo
centrai. Blogiausi narkotikai, tokie kaip „krekas“, gaminami kaip tik šiose dviejose šalyse. Paskui patys amerikiečiai savanoriškai, kontrabanda gabena juos į Ameriką, kad smukdytų ir žudytų savo šalies
žmones; tuo tarpu vietiniai žmonės tokio pavojingo ir žudančio narkotiko kaip krekas nevartoja. Jie
tik gamina, o baltieji, pvz., ispanai ir kiti, eksportuoja į Vašingtoną. Priklausomybės nuo narkotikų
padariniai Amerikoje neapsiriboja kokiu nors miestu ar kokia žmonių kategorija. Jie paplito taip
plačiai, kad judriose Majamio, San Francisko ar Los Andželo gatvėse nieko nestebina nuolatinės
žmogžudystės, tarsi nevaržomas raudonodžių indėnų žudymas, kurį vykdė baltieji skvateriai. Panašu
į tenisą: „žudynių žaidimui“ reikia praktikos, norint išsaugoti žudymo talentą, taip ilgai ir iki šių
dienų praktikuotą prieš raudonodžius.
Dabar jie grobia ir net žudo žmones, turtingesnius už save. Taigi šios nuolat turtėjančios išsivysčiusios visuomenės, veikiant dar vienam poliariškumo dėsnio aspektui, kuria nuolat augantį vagių
skaičių ir nuolat tobulėjančias mafijas, kurios daro pinigus grobdamos turtingus asmenis; visur, kur
tik iškyla, skleidžia korupciją ir nelaimes. Alternatyvių mafijos imperijų neįmanoma kontroliuoti, bet
jos pačios gali ir kontroliuoja visus, netgi vyriausybes ir politikus.
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Modernusis Vakarų pasaulis pinigų darymo procesui teikia tokią svarbą, kad pinigai tampa ant kaklo
kabančia virve kiekvienam, gimusiam po nelaiminga modernizmo žvaigžde. Tačiau turime suprasti:
vagys ir mafijos egzistuoja paprasčiausiai tam, kad pagal poliariškumo dėsnį visuomenėje suformuotų
priešpriešą.
Vis dėl to grobimas būdingas ne tik nusikaltėliams. Visos egzistuojančios Amerikos visuomenės klasės, nuo viršūnių iki žemiausiųjų, yra arba be jokio padorumo, garbės jausmo įsivėlusios į korupciją,
vagystes ir grobimus, arba tyliai kenčia gangsterių ir klajūnų žiaurumus. Nusikaltėliai klesti ir kuria
gentines bendruomenes. Smurtas pasiekė tokį lygį, kad jeigu reikia vykti į Ameriką, nepatartina nešioti laikrodžio ar puoštis brangenybėmis, ir netgi sutuoktuvių žiedu.
Lėta normalių žmogiškų vertybių (amžinosios dharmos, kurią spontaniškai gerbia visi žmonės, išauklėti pagal tradicines vertybes) destrukcija ir erozija Amerikoje pasiekė neįtikėtiną lygį, čia greitai
norma ir savaime suprantamu dalyku tampa pernelyg didelis alkoholio ir narkotikų vartojimas. Net
elitiniuose ir rafinuočiausiuose vakarėliuose apie narkotikus kalbama taip, kaip seniau būdavo įprasta
diskutuoti prancūziškų vynų tema.
Dar rimtesnė seksualinė prievarta. Apsvaiginti vadinamosios laisvės žmonės prarado bet kokį padorumo jausmą, natūralų kuklumą ir susilaikymą. Vis daugiau ir daugiau pranešama prievartos prieš
savo vaikus faktų. Netgi gyvūnai geriau rūpinasi savo palikuonimis nei tokie smurtautojai savo vaikais. Tokie faktai peržengia žmogiško suvokimo ir svarstymo ribas, jie, rodos, tampa kolektyviškai
nepavaldūs normalioms moralės normoms tokioje grubioje kultūroje, aprengtoje vadinamųjų pasilinksminimų apdaru. Kokakolos kultūra, kupina Helovyno stiliaus švenčių, narkotikų prikimštų diskotekų, vulgarumo ir kraštutinio nepadorumo muzikos. Kaipgi vargšas „primityvus“ indų regėtojas
– astrologas galėjo numatyti ateitį, kad išpranašautų tokią smukusios moralės būklę.
Neseniai girdėjome naujienas, kad nuo policijos prievartos Amerikoje nukentėjo 200 vaikų, t. y. nuo
tų žmonių, kuriais jie turėtų pasitikėti kaip gynėjais ir gerovės sergėtojais. Šiais moderniaisiais laikais
vaikai kenčia baisiausiai, prievartą patyrusiems vaikams tai turbūt blogiau nei mirtis dujų kameroje,
nes jiems reikės toliau gyventi patyrus tokius žiaurius sužalojimus. Kanadoje daugelis katalikų kunigų naikino nekaltus vaikus. Neseniai girdėjome, kad aukščiausiam Austrijos katalikų bažnyčios
dvasininkui pateikti kaltinimai dėl vaikų tvirkinimo sukėlė šoką. Kunigo mantija raudonos spalvos.
Norėčiau, kad jis žengtų į bulių kautynių areną ir susidurtų su visų baisiausiu buliumi. Net patys
vaikai galėtų jaustis taip, kad geriau trokštų mirti, nei gyventi tokį suniokotą gyvenimą. Visiškai
neseniai mergina, sulaukusi brandos, nusižudė, nes labai jauna, priversta tėvų, suvaidino pagrindinį
vaidmenį siaubo filme apie velnio apsėdimą.
Galbūt todėl, kad apie beširdžius žmones, kurie, darydami tokius siaubingus dalykus, žaloja vaikų
nekaltumą, nerašoma jokiose pranašystėse, be to, Vakarai netiki nė viena indų pranašyste. Jie labai
tvirtai įsitikinę, kad senieji indų astrologai neturėjo aiškių įžvalgų. O kaip Nostradamas? Atrodytų,
tarsi senieji regėtojai negalėjo sau leisti pasakoti absoliučių baisenybių, kadangi jomis niekas nebūtų
patikėjęs iki šių laikų – žemiausiojo Kali jugos taško.
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Laikraštyje perskaičiusi žinias apie vaikų tvirkinimą Amerikoje, buvau tikrai sukrėsta. Gretimai sėdėjo amerikietė, taip pat skrendanti į Ameriką, ir stebėjosi, kodėl turėčiau taip jaudintis. Ji pasakė:
„Manęs visai nesukrėtė, nes racionaliai apie tai pamąsčius pastebėsite, kad panašūs dalykai vyksta
visame pasaulyje. Tik Amerikos žiniasklaida nebijo spausdinti tokių naujienų.“ Individualus, racionalus pateisinimas pasiekė savo logišką išvadą naujose kolektyvinės minties dimensijose, ar greičiau
kolektyvinio savianalizės vengimo. Nerūpestingas, neatsakingas mąstymas skatina vengti pavojingų,
humanizmą griaunančių proveržių temos. Taip pat reiškia visišką pagarbiai saugotų tradicinės kultūros vertybių ignoravimą. Kaip į tokią visuomenę reaguotų Abrahamas Linkolnas, jeigu būtų gyvas? Ačiū Dievui, visos didžiosios sielos ilsisi ramybėje, tik mes, šiuolaikiniai žmonės, turime nuolat
girdėti modernaus gyvenimo sensacijas, kurios sukelia šoką; labai greitai reaguojantys žmonės, kurie
nori šokiruoti daugelį žiniasklaidos priemonių, gali susirgti ir kraujo vėžiu.
Atrodo, šiandien išsivysčiusiose šalyse niekas nėra saugus. Taip nutiko todėl, nes visi stengiasi panaudoti savo racionalumą, kad paaiškintų arba pateisintų smurtą, panašiai kaip dama iš Amerikos,
su kuria kalbėjausi lėktuve. Maža to, žmonės, nuolat matydami per žiniasklaidą skleidžiamą smurtą,
kaip pramogą žiūrėdami tokio pat pobūdžio filmus, tampa begėdiškai ir nežmoniškai abejingi tokiems reiškiniams. Kaip matome, žmonės jaučiasi labai laimingi darydami pinigus iš visokių baisių
dalykų ir taip įrodydami savo kūrybingumą. Jie neturi laiko nerimauti. Netgi turintys pakankamai
pinigų yra tokie godūs, kad geruoju ar bloguoju nori dar daugiau, ne tik iš turtingesnių, bet ir iš
skurdesnių už save.
Tačiau kitos kultūros žmogui kalbėti apie viešą piktnaudžiavimą narkotikais, o ypač alkoholiu, yra
nuodėmė. Alkoholio gėrimą anglosaksai ir kitos europiečių rasės pakylėjo vos ne iki didingos religinės praktikos. Jie neaptarinėja religijos, ar ji gera, ar bloga. Gėrimas yra švenčiausia šventenybė,
o negeriantys laikomi keistuoliais arba nesveikuoliais. Netgi politikai ir intelektualai, vadinamieji
aukštųjų ešelonų atstovai pasigėrę retai demonstruoja sveiką protą, jau nekalbant apie išmintį. Priešingai, kolektyviai skęsta alaus, stipriųjų gėrimų, visokiausių rūšių vyno ir „tonizuojančių“ gėrimų
jūroje. Be abejo, jie išrado begalę skirtingų pateisinimų ir netgi viešai, per žiniasklaidą demonstruoja
savo šaunumą, gindami šį griaunantį įprotį, kuris temdo išminties įžvalgą. Tokia gėrimo kultūra dabar sklinda į tokias šalis, kurios tradiciškai alkoholio vengdavo lyg maro.
Kartą apsistojau pas draugę. Jos vyras buvo aukštas vyriausybės tarnautojas, bet abu – nuolatiniai
gėrovai. Labai nustebau matydama varganus jų namus, kuriuose nebuvo nieko, išskyrus tai, kas skirta
išgertuvėms ir vakarėliams. Jie netgi neturėjo man antklodės. Tokie intelektualai ir „aukštuomenės
atstovai“ iš alkoholio vartojimo sukūrė visą Bibliją; dėl to reikėtų padėkoti šalių, kurios neturi jokių
principų, tačiau pirmauja destrukcijos srityje, rinkos genijams.
Prancūzai, sukūrę labai rafinuotą supuvusių vynuogių sulčių ir pelėsių sūrio kultūrą, dabar stebisi,
kodėl jų vynuogės bąla ir nesifermentuoja, kodėl visą šalį apėmė nesveikų kepenų ir odos ligų epidemija. Ar taip juos veikia poliariškumo dėsnis? Ar ir vėl poliariškumas jiems sukelia didįjį ekonomikos
nuosmukio šoką? Štai dar vienas poliariškumo pavyzdys. Prezidentu išrinkus Žaką Širaką, laikraštyje
pasirodė ilgas jo vyriausybės kolegų sąrašas. Juos suėmė ir įkalino, bet kaip jie gali išsiversti su gaunama alga, jeigu geria ir aplink sukiojasi girtuokliai? Be to, daugeliui patinka turėti išlaikytinius ir skirti
juos į aukštus Prancūzijos vyriausybės postus.
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Atrodo, niekas nežino, kodėl recesija plinta it liga visose Vakarų šalyse, kurios didžiuojasi savo ekonomika ir gerove. Subtili šio reiškinio priežastis – alaus, vyno ir alkoholio vartojimas, kuris veda į
realios laisvės sugriovimą, išsekina jėgas ir troškimą dirbti ir džiaugtis tyru gyvenimu. Apima staigi
krizė, jei negali gerti baruose arba išeiti atostogų, iš kurių gali ir negrįžti. Kristus pasakė, kad alkoholizmas veda į palaidą gyvenimą. O aš sakau, kad šiandien jis taip pat veda į ekonominį nuosmukį.
Netgi bažnyčiose kaip „šventąją“ komuniją tikintiesiems duoda prarūgusio fermentuoto vyno, skirto
dvasinei gerovei. Aiškina taip, kad per vestuvių puotą Kanoje Kristus pavertė vandenį vynu. Žinoma,
pasitelkdami Dieviškųjų vibracijų iš vandens galite pagaminti vynuogių sultis, bet kaipgi šios Dieviškosios vibracijos galėtų sukurti kažką, žudantį jūsų sąmonę ir traukiantį jus žemyn iki nežmogiško
lygio? Logiškai mąstant kaip gali egzistuoti momentinis vynas? Jis turi bręsti metų metus, kad taptų „geriausias“. Šiuolaikiniai girtaujantys žmonės neturės „šventosios“ Komunijos be gerai žinomos
vodkos (stipriausio rusiško alkoholio), nes įprasti vynai nesuteiks tokio dvasinio efekto girtuokliui
ar tam, kuris pripratęs prie itin stipraus alkoholio. Anglų kalba žodis „spirit“ turi kelias reikšmes:
alkoholis, mirusi dvasia, taip pat Atma – Visagalio Dievo atspindys.
Negaliu suprasti, kaip jie gali kalbėti apie Kristų, kad pateisintų fermentuotą vyną, veikiantį prieš
sąmoningumą (pažinimą); tuo tarpu Kristus atėjo, kad padėtų mums pakilti virš įprastų racionalaus
žmogiško pažinimo ribų. Kanoje Kristus „vyną“ padarė momentiniu būdu, neleido vynuogių sultims
fermentuotis. Kitu atveju visi vynai ir likeriai (netgi „Benediktinas“, „palaimintasis“ likeris, kurį su
tokia meile gamina Prancūzijos vienuoliai) fermentuojami, o geriausi vynai turi baisiausią kvapą, nes
jie pagaminti iš tūkstančio metų senumo iš tikrųjų supuvusių vynuogių. Tie, kuriems teko „laimė“ jų
paragauti, sako: „Ak, dangiška!“ Taip, tai tiesa, jie smirda kaip niekas kitas pasaulyje, o girti žmonės
dvokia bjauriau negu kiaulės, nė vienas negeriantis negali pakęsti jų šalia. Tačiau atrodo, kad būtent
tokią būklę nori pasiekti išsivysčiusių šalių gyventojai, tarsi jų nosys būtų praradusios uoslės pojūtį.
Taip jie smirda, nes Prancūzijoje praustis jau nemadinga. Prancūziškas dušas – purkšti kvepalus ant
alkoholio ir jausti, kad prancūzų kultūra yra aukščiausia.
Dideliame pobūvyje kartais reikia paspausti ranką daugiau kaip penkiems šimtams žmonių; priėmimas prasideda šeštą ir turėtų baigtis aštuntą valandą, taigi žmonės pradeda gerti ir gali nesiliauti iki
dešimtos ar vienuoliktos vakaro. Tai vienintelis laikas, kai jie nuolat nežiūri į laikrodį. O kai pagaliau
prireikia išeiti, jie primygtinai reikalauja linksminti šeimininką ar šeimininkę, nors šie valandų valandas išstovėjo nevalgę ir negėrę, kartkartėmis prarasdami sąmonę nuo begalinio rankų spaudimo,
kratymo, kol pasijunta visiškai blogai ir nualpsta. Vargšai šeimininkai be paliovos spaudė begales
rankų: pirma nenutrūkstamai atvykstančiųjų srovei ir paskui atsisveikindami su išvykstančiaisiais,
nebegalinčiais daugiau gerti; taip šeimininkai neprisėdo nė minutės ir neatsigaivino nei tyru vandeniu, nei arbata. Visi svečiai, išskyrus keletą musulmonų šalių atstovų, kur vyrams neleidžiama spausti
rankų moterims, įvairiausiais būdais stengiasi šokiruoti ar pritrenkti šeimininkę. Tai vienas iš daugelio įdomiausių Vakarų visuomenės šlovingo linksminimosi aspektų.
Žinoma, žmonės racionaliai pateisina beprotišką elgesį, sakydami, kad tai ne nauja, o tradicinė sistema ir dėl to, pagal jų argumentus, privalo būti tinkama. Kiekvienas, turintis nors unciją sveiko proto,
visa tai suvokia kaip akivaizdų pinigų ir energijos švaistymą. Per pobūvius retai išgirsite kalbant apie
darbą ar ką nors prasminga, daugiausia šnekama apie skandalus ir visokias apkalbas. Bet jeigu jūsų
padėtis reikalauja surengti tokį priėmimą, ypač saugokitės prancūzų – jie turi pabučiuoti šeimininkę
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į abu skruostus (jeigu net ne patį šeimininką!). Manau, šiais įvairiausių lengvai perduodamų ligų
laikais baisios „tradicijos“ galima atsisakyti.
Bet šie reiškiniai turi ir rimtesnę pusę. Besaikis alkoholio vartojimas sukelia labai ženklų privačių
ir valstybinių resursų išeikvojimą. Jei būtų įmanoma, reikėtų atlikti statistinę apžvalgą, kokių išlaidų
reikia priėmimams ir vakarėliams ir kokie rezultatai pasiekiami, taip pat nepamiršti ir kasdienio
girtavimo, ir pateikti ją svarstyti kiekvienos šalies parlamentui. Išsivysčiusio pasaulio visuomenėms
išleisti tokią didelę nacionalinio produkto dalį tam, kad ilgiau liktumei nesąmoningos būklės, yra didžiulio bukumo ženklas. Trečiajam besivystančiam pasauliui tiesiog nedovanotina sekti jų pavyzdžiu
ir tiek daug laiko ir pinigų leisti tokiems diplomatiniams santykiams. Net Indijos ambasados, regis,
gerai išmoko rengti alkoholinius priėmimus. Dėkui britų mokymams, nes po jų Indijos diplomatinių
pokylių rengėjai ir dvariškiai su smokingais ir peteliškėmis, atrodantys labai panašiai, puikiai išmano
škotišką viskį ir vermutą.
Reikia pripažinti, kad Anglija, žinoma, paskendusi alkoholio „tradicijose“. Bet kurio kaimo gražiausias ir įspūdingiausias pastatas būtinai bus baras. „Tai socialinis kaimo centras“ – taip sako jie.
Bet bare susitinkantys žmonės būna arba jau girti, arba atėję čia pasigerti (paprastai kaip įmanoma
greičiau). Prieš susitikdami su kuo nors jie turi išgerti, antraip negali pradėti bendrauti. Netgi savo
giminaičių mirtį švenčia su šampanu. Kai kurie aiškina, kad tai vienintelis būdas pabėgti nuo savo
jausmų. Juo daugiau alkoholio, juo mažiau jausmų vienas kitam, prarandama santykių prigimties ir
vertės moralinė prasmė. Naujausias pavyzdys iš „alkoholio kultūrai“ priklausančių žmonių gyvenimo
toks: 80 metų senelė rašo meilės laiškus savo 18 metų anūkui, ir jie išspausdinami pirmuosiuose laikraščių puslapiuose, tarsi tai būtų didžiausias įvykis. Tokia santykių sumaištis – tiesioginis alkoholio
rezultatas, pasireiškiantis silpstančiais moraliniais jausmais dėl nuolat vartojamų nuodų, kurie atbukina ir lėtai žudo aukščiausius žmogaus jausmus vienas kitam. Vis dėl to alkoholis taip garbinamas,
kad Kanadoje teko sutikti filosofijos daktarą, kuris Anglijoje apgynė doktoratą, parašęs itin sudėtingą
traktatą, kaip alkoholis padeda pasiekti „dvasinį pakilimą“.
Besaikio alkoholio padariniai žmogaus pažinimui (sąmoningumui) ir elgesiui be galo nutolę nuo
žmonių sąmoningumo lygio pakėlimo ir moralaus gyvenimo patobulinimo. Dirbdama savo darbą
supratau: labai sunku realizaciją duoti nuolatiniams girtuokliams ar alkoholikams. Kai kurie taip
nusivylė nuoširdžiomis tiesos paieškomis, kad iš nevilties pasuko į alkoholizmą. Jeigu šis įprotis būtų
išguitas kokiu nors kitu būdu, o ne realizacijos, tada dažniausiai jie pasinertų į kitą įprotį, pvz.: lošimą, moterų ar vyrų vaikymąsi, narkotikus. Taip yra todėl, kad alkoholis sugriauna moralinį imlumą,
pusiausvyrą, iškilaus gyvenimo ir idėjų troškimą arba aukštesnio pažinimo, dvasinio ir moralinio
augimo siekį.
Vakarų šalyse alkoholio vartojimą žmonės traktuoja kaip religinį ritualą, bet aš pasakyčiau, kad jie
niekuo nesiskiria nuo rastafariečių ( Jamaikos juodųjų sekta), kurie per vieną iš savo ritualų privalo
vartoti narkotikus ir retai būna normalios būklės. Dauguma ir šiandieną įvykdomų nusikaltimų padaroma apgirtus ar apsvaigus, siekiant patenkinti priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų. Tačiau
„Meta šiuolaikinėje eroje“, dabar prasidedančiame amžiuje visi pažadintieji bus išlaisvinti nuo visų
nekontroliuojamų žalingų įpročių. Žinau, daugelis nenorės atsisakyti tokios mirtinos, tokios rafinuotos priklausomybės; neretai negali pakviesti pietų, jei nepasiūlysi gėrimų, turiu mintyje alkoholio.
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Verta pastudijuoti žodyną. Karalienės Viktorijos tarnas ir draugas Džonas Braunas tikėjo, kad negeriantis ir neturintis tokios silpnybės vyras yra ne visiškai subrendęs.
Marathi kalboje yra posakis: „Jeigu butelis (alkoholis) įeina pro vienas duris, Lakšmi (turto ir klestėjimo deivė) išbėga pro kitas.“ Kai žmogus pameta sveiką protą, kaip jūs galite tikėtis, kad jis jaus
pareigą žmonai, vaikams, visuomenei ar apskritai savo šaliai? Jis negali nei normaliai dirbti, nei
džiaugtis paprastais žmogiškais santykiais ir atsakomybe. Žmogus nebus dėmesingas, jo kepenys
atsisakys normaliai funkcionuoti, ir pasidarys ūmaus būdo.
Apibūdinimas, tinkantis „girtaujančiam vyrui“, gerai atspindi šiuolaikinių Vakarų visuomenių charakteristiką. Be ekonominio nuosmukio (užgriuvusio lyg katastrofa), jį sukūrė girtavimo kultūra,
radosi visiškai prasta vertybių sistema, tradiciškai palaikiusi ir tvirtinusi moralinius ir socialinius
santykius. Atrodo, prisidėti prie išgertuvių vakarėlių ir lankyti barus labai senas paprotys, bet net jei
tai ir tiesa, viskam turi būti saikas. Prancūzų rašytojai, Mopasanas, Moljeras, Zola, išjuokė įprotį gerti. Šiais laikais jokios ribos netaikomos. Pirmaujantiems šiuolaikiniams žmonėms tikras pasiekimas
atrodo peržengti visas padorumo, etiketo ir pagarbos gyvenimui sienas.
Tokioje visuomenėje žmonės nuolat praranda suvokimo jautrumą ne tik nuo alkoholio, bet ir nuo
nesiliaujančios intelekto ir jausmų atakos, vykdomos pasitelkus žiaurias sensacijas. Žiniasklaida nepaprastai ištobulino savo gebėjimus, kurdama ir stiprindama tas sensacijas, kurios nepaliaujamai demonstruoja bet ką ir viską, kas prieštarauja normaliam žmogaus intelektui ir atsakomybės jausmui
– nuo tuščių apkalbų ir banalių skandalų, antraštėse besidriekiantį tikrą melą ir begėdišką vulgarumą
iki neįtikėtino sekso, smurto ir siaubo antplūdžio. Nekontroliuojami ir vos pastebimi jie įsliuogia į
kiekvienus namus per taip pažįstamą ir patikimą televiziją.
Galbūt blogiausia matyti, kaip šiose visuomenėse leidžiasi būti vaizduojamos moterys. Savigarbos
jausmas, kuklumas, nuolankumas – savybės, kurios paprastai būdingos būsimoms motinoms visame
pasaulyje, Vakarų visuomenėje laikomos beprasmėmis ar bevertėmis. Žinoma, moterys gali nešioti
kryželius ir nuolat vaikščioti į bažnyčią, bet jos taip pat privalo elgtis labai arogantiškai, įžeidžiamai
nekukliai ar agresyviai, kitu atveju bus laikomos silpnomis, netinkamomis pažangai. Tradicinio tipo
moteris dėl racionalumo iškraipymų gali būti laikoma silpna, tačiau atrodys išmintinga žengdama į
Dievo karalystę.
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Remiantis racionalumo idėjomis, intelektualios Vakarų moterys turi būti agresyvios, ypač jeigu jos
– karjeros moterys ar politikės. Politikoje jos privalo elgtis siaubingai it vampyrės. Socialiniame
gyvenime jos turi ne tik bauginti, bet ir atrodyti išvaizdžios, tarsi rungtyniautų su modeliais, tik pozuojančiais ir niekuomet nesišypsančiais, arba su dauguma kino žvaigždžių, dažniausiai pasiekiančių
karjeros aukštumas ne geriau nei prostitutės.
Kad būtų laikomos patraukliomis (kam ir ką patraukti), jos privalo demonstruoti figūrą ir atidengti
kojas, šitaip provokuodamos prievartautojus, nes veidai neišraiškingi. Pagaliau atrodo, kad jų logika pinigus darančioje visuomenėje tokia: jeigu jos nesijaučia pakankamai tinkamos išprievartauti
(patraukti visus ir skirtingiausius gali būti pavojinga), kaipgi išsikovos viešą pripažinimą, kad yra
patrauklios moterys, arba kaip „galės panaudoti savo išteklius (turtus)“ ir gauti užmokestį? Mohamedas Sahibas, reikalaudamas, kad moterys rengtųsi kukliai ir padoriai, iš tiesų iš anksto žinojo, kurios
moterys negerbs nekaltumo ir orumo, bet stengsis panėšėti į gyvulius. Jos nesuvokia, kad gyvūnai,
norėdami pasirodyti, dažniausiai stovi ant keturių, o ne ant dviejų kojų.
Kita Vakarų visuomenių blogybė – baimė senti. Kodėl vyrai ir moterys beviltiškai stengiasi atrodyti
jauni? Jų racionalumas, o gal reklamos sako: jeigu jūs senas, niekas į jus nežiūrės ir niekas jumis nesirūpins. Taigi į purviną nepažįstamojo žvilgsnį jie, regis, pasirengę mainyti nekaltybės žavesį. Tokių
paviršutiniškų idėjų dominavimas neleidžia visuomenei subręsti.
Visuomenės nariai, negerbiantys savo intymių kūno vietų arba savo amžiaus, elgiasi taip, kad blaivaus
proto ir kitos kultūros atstovui atrodo tarsi idiotai, išsiskiriantys dirbtinumu ir kvailumu tiek asmeniniame, tiek socialiniame gyvenime.
Padorumas, kuklumas, orumas ir išmintis – tai visuomenės, kuri remiasi amžinosiomis vertybėmis
arba dharma, natūralūs produktai. Vakaruose šias vertybes puola ar netgi niekina, nes žmonės nebegerbia to, kas paprasta, natūralu ir normalu. Įgimtų savybių nuosmukio simptomu, atitinkamai dirbtinumo triumfu, tapo tokia medžiaga kaip plastmasė, įsiskverbusi į įvairias medžiagas ir kiekvieną
Vakarų visuomenės aspektą. Plastmasė nėra ta medžiaga, kuri padėtų palaikyti sveiką gyvenseną ir
egzistenciją. Nuolatinis jos naudojimas sukelia visokiausių odos ligų ir kvėpavimo sistemos problemų, nes ji nenatūrali.

Matydama šiuos vakarietiškus reiškinius, galiu suprasti, kodėl Mohamedas Sahibas moterims liepė
dengti galvas ir kūnus. Jis buvo pranašas ir numatė moterų ateitį Vakaruose neegzistuoja jokios
padorumo ir etiketo taisyklės, kurios sustabdytų moteris nuo bandymų bet kokiais būdais būti pastebimoms. Atrodo, šiose visuomenėse labiausiai klesti ekstravagantiškų madų kūrėjai ir šukuosenų
meistrai. Būtent jie ir nužudė romantikos grožį, nes žmonės įsimyli dėl kokio šukuosenos stiliaus
ar trumpalaikės mados, o kitą dieną liaujasi mylėję, nes mylimoji pakeitė šukuoseną arba nusipirko
naują drabužių komplektą.

Dabar netgi intelektas, kadaise garbinga anglosaksų protų nuosavybė (juk jie net kankino italus
Amerikoje, vadindami juos primityviais), taip sugedo, kad jie nesupranta, kodėl kenčia nuo visokiausių nepagydomų nervinių sutrikimų ir psichinių negalavimų. Šias ligas skleidžia Azijoje, lankydami
neturtingas šalis ir mokėdami didžiulius pinigus už fizinių poreikių tenkinimą. Vakarų šalyse vaikų
tvirkinimas prilyginamas nusikaltimui, todėl jie vyksta į Tailandą ir kitas Rytų šalis užsiimti baisiais
nusikaltimais. Jeigu jų darbams būtų vadovavusi išmintis, mokanti nuolankumo ir pagarbos kitiems
žmonėms, jų gyvenimas būtų buvęs darnus, jie nebūtų lengvai pasidavę nei fizinėms, nei psichinėms
ligoms.

Dabar, be abejo, madingas nuskuręs stilius ir netvarkinga išvaizda, rafinuotai vadinamas „casual“ arba
„in“ stiliumi; ir vargšai šukuosenų kūrėjai, ir drabužių dizaineriai kankinasi, kol atranda naujus stilius,
nuskusdami plikai arba iš kaspinų pasiūdami apnuoginančias sukneles.

Glaudų ryšį tarp žmonių gyvenimo moralinės kokybės, fizinės ir protinės gerovės išsamiau panagrinėsiu tolesniame skyriuje, atkreipsiu dėmesį į plačiai paplitusio materializmo išdavas, kurį Vakarų
visuomenėse pirmiausia nulėmė mechanizacija, po to – automatizacija ir pagaliau – kompiuterizacija,
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ir į problemas, kurias sukėlė kraštutinumą pasiekusi ekonominė raida. Kaip pamatysime, esminė problema glūdi tame, kad mentalinė projekcija stokoja įgimtos išminties apsiriboti, taigi ir jos produktai
neturi pusiausvyros. Ji nesiliauja savęs palaikiusi, kol pasireiškia poliariškumo dėsnis ir ją sugriauna.
Būtent tai ir vyksta vadinamojo „išsivysčiusio“ pasaulio visuomenėse. Atrodo, racionalumas yra šiuolaikinio pasaulio prakeiksmas, nes visas visuomenės nykimas – neriboto racionalumo rezultatas, jį
sukuriančio, o paskui pateisinančio.

II skyrius

PASIRINKIMAI
Jeigu paklaustumėte nušvitusios sielos: „Ką jūs norėtumėte turėti?“, ji pradėtų svarstyti: „Ko man
galėtų reikėti?“ Svarbiausią dalyką jau turi. Atvirkščiai, ji pradės mąstyti: „Jei man iš tikrųjų reikia eiti
apsipirkti, privalau nupirkti ką nors, kuo galėčiau išreikšti savo meilę kitiems.“ Nušvitusi siela ką nors
pirks tik tuo atveju, jei tas daiktas turės dvasinę vertę, nes yra tam tikrų labai gražių daiktų, kuriuos
sukūrė žmonės. Tie daiktai skleidžia vėsias dieviškas vibracijas ir džiugina nušvitusius žmones. Kitu
atveju ji gali paremti menininką ar neturtingą asmenį, besistengiantį užsidirbti pragyvenimui kuriant
kažką meniško. Taigi, po šiais pirkiniais slypi ne principas „man tai patinka“, bet principas „mano
dvasia žavisi tuo“.
Pasirinkimai, kurie skanduoja „man patinka“, neturi nieko, tik didžiulę beprasmio šlamšto kolekciją.
Susikaupęs šlamštas labai nervina, jūs pykstate ant savęs, kad išleidote tiek pinigų daiktams, kurių
nenorite, o dabar turite išleisti dar daugiau pinigų, kad jų atsikratytumėte išmesdami į šiukšlių krūvą.
Pažintinis žmonių instinktas skatina įsigyti daiktus, bet kai pradeda rastis pasirinkimų poliariškumas, tie patys daiktai, dėl kurių buvo tiek stengiamasi ir išleidžiami visi pinigai, ima medžioti patį
žmogų. Jis nebežino, ką daryti. Visa situacija pradeda atrodyti kitaip ir žmogus ima mąstyti: „Aš to
nenorėjau ir nežinau, kaip galėjau nusipirkti tokį šlamštą.“ Jūs nežinote, kam visa tai atiduoti, nes
niekas to nebenori, tai jau nemadinga.
Su pasirinkimų laisve iškyla madingų daiktų idėja ir leidžia žmogui sutrypti kitų žmonių laisvę. Pavyzdžiui, galite ateiti į kieno nors namus, o po malonaus arbatos ar kito gėrimo puodelio labai gražiai
prabilti ir išsakyti savo nuomonę: „Žinote, man nepatinka šis kilimas“, „Aš nesuprantu, ką jūs matote
šiame paveiksle“, „Man tikrai nepatinka jūsų užuolaidos“, „Man nepatinka šis laikrodis“, „Negaliu
pakęsti šios gėlių kompozicijos“, „Tiesiog negaliu pakęsti jūsų tapetų!“ ir t. t., ir pan.
Žinoma, gana madinga arogantiškai pareikšti savo nuomonę, kad įžeistumėte kitus. Maža to, vertindami jūsų elgesį pagal tradicines vertybes turime pripažinti – iš tiesų jis pakankamai agresyvus
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ir atspindi blogas manieras. Jūs ne tik primetate savo nuomonę šeimininkui, bet ir galite jį visiškai
sugluminti, laidydami sąmojingas pastabas apie jį.
Kol tokiu žeminančiu būdu džiaugiatės savimi, turite užduoti sau klausimą: „O kas jūs esate, kad sakote tokius dalykus, žeidžiančius kitą žmogų?“ Kaip jaustumėtės, jeigu jums kas nors sakytų panašius
dalykus? Toks faktas: būdami Vakarų žmogaus padėtyje nieko negalite įvertinti, nepasirėmę savuoju
ego. Todėl toks poelgis, arogantiškas ir žeidžiantis, suteikia didžiulę egoisto galią, jūs mėgaujatės
ego iki begalybės. Jis taip žavi, kad žmogus to niekada nejaučia. Jis tik mėgaujasi savo arogancija ir
gebėjimu žeisti kitus. Bet jo ego vis auga ir tampa pakankamai dideliu balionu, plevenančiu ore ir
praradusiu realybės pagrindą; galiausiai staiga sprogsta. Žmogus supranta: jis tarsi pasakų herojus
neūžauga storulis iš tiesų „labai smarkiai krenta“. Ego, įsivėlusio į daiktų įsigijimo peripetijas, bėda ta,
kad jam reikia turėti daugiau pasirinkimų, kad ponas Ego galėtų parodyti savo gudrumą ir unikalumą.
Padėtį dar pablogina tai, kad kiekvienas nori turėti individualų, unikalų skonį. Jeigu keliaujate amerikietišku automobiliu, prieš išlipdami pirmiausia turite rasti, kaip atidaryti duris. Kadangi tiek
daug pasirinkimų, kiekvienas amerikietiškas automobilis gali turėti savitą užraktą ar rankenėlę, kurių neįveiksite specialiai nepasitreniravę. Patekę į avariją negalite iš automobilio išlipti, kad ir kaip
stengtumėtės. Nebent savininką rastų gyvą. Panaši situacija ir Amerikos vonių kambariuose. Geriau
paklausti, kaip jos veikia, prieš įeinant, nes kiekviena turi savo ypatumų, kartais nekaltai įėję pro duris, galite įkristi į baseiną ar atsidurti sprogimo viduryje, išsiliejus vandens fejerverkui, jeigu netyčia
atsukate dušą ieškodami šviesos jungiklio.
Prancūzams būdingas kitoks ypatingas individualybės stilius, nes jų kanalizacijos sistema dažniausiai
veikia priešingai. Taigi pakankamai baugina užduotis išsiaiškinti, kaip naudotis prancūziškomis voniomis, nors sakoma, kad prancūzai turi daug patirties, susijusios su vonios kultūra. Prancūzai, dirbdami kitoje šalyje, tokioje kaip Indija, geba padaryti taip, kad niekas iš besivystančių šalių nemoka
naudotis jų instaliuota technika. Pavyzdžiui, Indijoje prancūzai įdiegė telefono sistemą, kad tik jie
ir žino, kaip ji veikia ir kaip ja naudotis. Juk namai turi skirtis, bet funkcine prasme jie turėtų turėti
kokį standartinį dizainą, ypač vonių kambariai turėtų turėti itin paprastą veikimo principą, jeigu jums
rūpi svečiai. Taip pat būtina pamąstyti apie tuos, kurie perka jūsų namą. Anglijoje norėjau pirkti ypatingą namą su penkiais miegamaisiais ir didele vonia. Savininkas pasakė: „Jeigu norite keturiems ar
penkiems žmonėms, jie laisvai galės dalytis vonia.“ Kartą teko lankytis karaliaus Jurgio laikų stiliaus
name, pastatytame Adamo. Aš paklausiau: „O kur vonios?“ Atsakė: „Tais laikais jie naudojosi langais.“ Iki šiol nesuprantu, kokiu būdu. Žinoma, tie, kurie visą gyvenimą gyvena viename name, gali
išsiversti su specialia, ypatinga sistema, bet ji netinka svečiams arba nuolat keliaujantiems žmonėms.
Žinoma, galima skirtis apranga, bet tik rankų darbo drabužiai gali sukurti įvairovę. Vakarų šalyse, jei
tik prasideda tokia mada, visi nešios barzdą ir ūsus, dėvės panašius drabužius. Pagal klasinę sąmonę
vieni dėvės tik „Saville Row“ arba „Pierre Cardin“, o kiti – kitų drabužius su brangiomis madingomis
etiketėmis. Mačiau daugelį žmonių, ant savo rūbų užsidedančių šių brangių dizainerių etiketes. Problema ta, kad turint tokią daugybę vienodai atrodančių žmonių sunku netgi identifikuoti nusikaltėlį.
Visi atrodo absoliučiai vienodai, arba labai įraudę, arba labai išbalę. Gausybė įvairiausių drabužių, su
didžiuliu išradingumu panaudota daugybė jardų audeklo tik tam, kad pademonstruotum – aukščiausia siuvimo meistrystė žmones gali paversti visiškai identiškais.
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Visa apvainikuoja tai, kad dabar drabužiai neturi lyties, todėl labai sudėtinga atskirti vyrą nuo moters. Galėtum pasakyti: „Na ir kas? Kas čia blogo?“ Tai blogai: pirmiausia, nebėra akiai malonios
natūralios įvairovės; antra, žmonės nediferencijuojami ir dažniausiai tai yra praktinė būtinybė; trečia,
gali lemti baisiausius nesusipratimus ir sumaištį, kai vyras atrodo kaip moteris. Originali homoseksualumo idėja galbūt kilo dėl tokio atsitiktinumo, kai vienas vyras palaikė moterimi kitą vyrą, kaip
komedijoje „Čarlio teta“. Sklando trumpas anekdotas šia tema. Džentelmenas sėdėjo oro uoste ir
pamatė jauną mergaitę, atrodančią kaip berniukas. Norėdamas pasitikslinti, paklausė šalia stovinčio
žmogaus: „Kaip jūs manote? Ar čia mergaitė, ar berniukas?“ Žmogus atsakė: „Mano dukra.“ Mūsų
ponas pasijuto nepatogiai ir tarė: „Atleiskite, aš nežinojau, kad esate jos tėvas.“ Šis atsakė: „Na, iš
tiesų aš esu jos motina.“
Būtent šitaip mes pasiekiame sumaištį. Vaidmenys visiškai susipainiojo, žmonės nebėra tikri, ką reiškia būti vyru ar moterimi. Dievas sukūrė dvi lytis turėdamas svarią priežastį, ir jaučiu, šios dvi lytys
yra tarsi du kovos vežimo ratai. Žinoma, tarp abiejų lyčių yra tam tikra erdvė ar distancija, nors jos
lygios ir panašios, bet ne identiškos. Vienas ratas yra kairėje, o kitas dešinėje pusėje. Jeigu pabandysite
pritvirtinti kairį ratą dešinėje, o dešinį kairėje, tai neveiks. Be to, jei vieną ratą padarysite mažesnį
arba ne tokį svarbų, tai vežimas negalės judėti į priekį, ratai tik suksis ir suksis. Taigi lyčių arba lyčių
vaidmenų (žmonės dabar sako) diferenciacija yra didžiulės įvairovės, kurią sukūrė Dievas, dalis. Pasaulyje vienas lapas skiriasi nuo kito lapo. Jis padarė šiuos menkus skirtumus, kad sukurtų įvairovės
grožį, tuo tarpu mes su savo pasirinkimo laisve ir nesąmoningu racionalumu bandome priversti žmones vienodai atrodyti, vaikščioti, kalbėti, nepaisydami lyties, kultūros ir amžiaus – nuo tokio kariško
elgesio galiausiai apima absoliutus bodėjimasis žmonėmis.
Dabar Indijos moterys pradeda žavėtis vakarietiškais drabužiais. Vietoj tradicinių sarių mūvi madingų dizainerių sukurtas kelnes. Šiuos sarius, iš kurių kiekvienas – tarsi puikus meno pavyzdys,
kaimuose gamina paprasti žmonės, būdami laisvi nuo žemės ūkio darbų penkis ar šešis mėnesius per
metus. Šitaip jie gali papildyti iš ūkininkavimo gaunamas pajamas ir susikurti gyvenimo pusiausvyrą,
derindami dvejopus darbus. Įdėmiai pažvelgę į jų audimą suprastume, kad tai, ką jie daro, sunkiai suvokiama. Jokioje Vakarų šalyje negalima pagaminti tokių dalykų. Neįmanoma pagaminti netgi nieko
panašaus. Išsivysčiusių šalių žmonės, persisotinę dirbtinių produktų, vertina rankų darbo gaminius,
bet, deja, šiuolaikiniai indai, tikri kopijuotojai, negali jų įvertinti, nes neįstengia suprasti slypinčio
grožio: juos sukūrė paprasti kaimiečiai, kurių pragyvenimas priklauso nuo amato, tad į jį sudedami
visi geriausi įgūdžiai ir ypatingas dėmesys.
Kaimo žmonių rankų darbo gaminiai atspindi jų gyvenimo džiaugsmą. Jeigu mokėtume įvertinti
harmonijos ir džiaugsmo pojūtį, suprastume, kokie turtingi paprasti jų gyvenimai. Paprasti menininkai suvokia, kad visas juos supantis grožis, sukurtas Dievo, išpuoselėjo jų protus; ir gamtos pasaulis:
gėlės, lapai, spalvos, kurias jie mato aplinkui, pereina į audeklą, kuriuo rengiasi moterys, ir dar padidina jų grožį. Jie žino, kad kūną sukūrė Dievas ir kad šis grožis turi būti pridengtas ir papuoštas žmogaus kūriniu. Stebina tai, kaip poetiškai paprasti žmonės apibūdina savo darbą kalbėdami. Bet šie
dalykai turi ir praktinę, funkcinę vertę. Puikių rankų darbo drabužių kokybė yra nepalyginti geresnė,
taigi jie tveria daug ilgiau. Be to, tokių drabužių audinių struktūra, kaip ir jų išvaizda, labai patraukli
ir pritaikyta prie žmogaus kūno. Pavyzdžiui, daug patogiau vasarą ir žiemą dėvėti medvilnę ir šilką, o
ne poliesterį ir viskozę, kurie limpa prie kūno ir sukelia lipnų karštį ir nemalonų pojūtį.
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Rankų darbo drabužius, pasiūtus iš natūralių medžiagų, labai lengva prižiūrėti, jie ypač ekonomiški.
Nereikia dažnai pirkti naujų, nes ilgai nesusidėvi ir nesuplyšta. Iš tiesų dėvint sarį nereikia leisti pinigų siuvėjui. Paprasta medžiagos atraiža labai greitai pavirsta nuostabia ir elegantiška suknele, taip
pat galima panaudoti ir daugeliui kitų tikslų. Kai nusidėvi, gali virsti mergaitės šokių suknele. Indija
– šalis, kur moters tyrumas laikomas moters jėga (šakti). Moterys vilki sarius besimaudydamos upėje
arba atvirame ore taip, kad sariai jas visiškai uždengtų tarsi rankšluosčiai. Sariu galima uždengti baldus, panaudoti kaip sienų drapiruotę arba kambarių pertvarą. Sariais sukuria vėsias priedangas gatvėje, saugosi saulės. Rankų darbo audinys ir gražus, ir praktiškas, turi tokį ypatumą, kurį galėtume apibūdinti kaip dievišką. Deja, atokiausių kaimų, kuriuose gaminami sariai, gyventojai, per žiniasklaidą
prisisotinę Vakarų verslininkų idėjų, pradeda manyti, kad masinės produkcijos nailono sariai geresni,
nes jų galima turėti dešimt, o ne vieną du gražaus šilko ar keturis medvilnės. Šitaip ir besivystančios
šalys, kaip Indija, deja, užsikrečia destruktyvia idėja: geriau turėti daugybę beverčių negu keletą geros
kokybės ir nuostabaus grožio daiktų. Jeigu nesirūpinsime ir atsisakysime rankų darbo gaminių, puolę
prie masinės produkcijos etikečių, sulauksime tokių pasekmių, kad kaimo menininkai, gaminantys
puikius sarius, visiškai išnyks, o jų kūrybingumas išblės amžiams.
Modernizmo veikiami iš lygių linijų ir ryškių kontrastų sukūrėme statiškas formas, projektuodami
savo namus ir drabužių madas, vadindami jas „paprastomis“, „tvarkingomis“ arba „atviromis“. Bet
tokie kūriniai iš tiesų yra nuobodūs ir bauginantys, kad pagyvenę tokiuose namuose žmonės įgyja
psichogeninių problemų arba patenka į beprotnamius, o jeigu ne – jie paprasčiausiai pasiduoda nuoboduliui ir vidutinybei nuo nešiojamų „madingų“ rūbų, kur verta žvilgtelėti nebent į etiketę, dabar
nešiojamą išorėje, kad pademonstruotų savo brangius rūbus.
Jokia mašina negali konkuruoti su įvairove medžiagų, iš kurių galima kurti rankų dirbinius ir papuošalus. Galima naudoti tokius skirtingus dalykus, kaip stiklas, molis, santalas, dramblio kaulas, kriauklės, kokosas, medis, vilna, medvilnė, žalvaris, sidabras ir auksas. Galima panaudoti daug skirtingų
medžiagų. Be to, čia pasireiškia šalutinis ekologinis efektas. Kadangi tai rankų darbo gaminiai, jie
ne taip išnaudoja Motiną žemę, formuojasi natūralūs apribojimai, mažinantys per didelį žaliavos ir
darbo jėgos išeikvojimą. Amatininko rankos nekuria dūmų, badančių skyles ozono sluoksnyje, kuris
itin svarbus, nes yra gyvybinės energijos išsaugojimo šaltinis ir mūsų apsauga. Vienintelis reiškinio
trūkumas – pagaliau turėsite per daug mielų daiktelių. Bet juk nuostabu rūpintis visais šiais daiktais
ir savo namuose skirti jiems tinkamą vietą, kad papuoštų ir harmonizuotų jūsų ir visų, kurie jus aplanko, gyvenimą. Negana to, jeigu nusipirkote rankų darbo gaminį ir jaučiate, kad jo nepanaudosite,
galite jį atiduoti kam nors kitam, kas įvertins ir džiaugsis jūsų dovana labiau negu kokiu masinės
produkcijos ar plastmasės gaminiu; dovana prasminga, individuali ir unikali, taigi graži pati savaime.
Šiomis dienomis daugėja moderniosios architektūros kritikos. Ypač dėl to, kad architektai nutolę
nuo realių poreikių žmonių, norinčių gyventi lengvų, judančių ir turinčių formą linijų apsuptyje ir
nesijausti įkalintais ir atskirtais nuo tikro, natūralaus pasaulio gyvendami moderniuose statiškų linijų
pastatuose. Pažvelgus į namų rinką akivaizdu, kad žmonės mėgsta rinktis namus, kuriuos žmonės
pastatė prieš daugelį metų, kai buvo labiau rūpinamasi sukurti gražias formas, vaizduojančias gamtą.
Išsaugotas kiekvienas tradicinio statinio colis ir ypatybės; nors ir labai nušiurę, pastatai vertinami ir
už juos reikalaujama aukščiausių kainų.
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Kartą su šeima nuvykome į labai garsų Europos miestą, turintį itin turtingą istoriją. Apsigyvenome
puikiame labai brangiame viešbutyje. Mums buvo išdidžiai pasakyta, kad viešbutis buvo įkurtas maždaug 1760-aisiais. Vienintele bėda buvo ta, kad dėl jo esminių trūkumų turėjome išvykti po poros
dienų. Kai tik atidarėme duris, rankena atsidūrė mūsų rankose. Sutrikome ir pamanėme, kad turėsime sumokėti už naują rankeną. Bet viešbučio darbuotojas pakilo laiptais ir tarė: „Nesijaudinkite,
ją lengvai galima įstatyti atgal“, tarsi tų rūmų rankenos, vyriai ar vinys dažnai iškrisdavo ir būdavo
įstatomi tūkstančius kartų. Visa priminė antikvarinių daiktų muziejų be jokio tikslo, bet iki šiol sėkmingai naudojamą. Taigi po dramos su durų rankena bandėme atsukti vonios čiaupą. Čiaupas liko
rankose, o vonios kambarį užliejo vanduo. Galbūt taip atsitikdavo kiekvienam ten apsistojusiam lankytojui, bet tai nekeičia jų darbo stiliaus, o svečiai grįžta į prabangų viešbutį, nes žmonės noriai moka
didžiulius pinigus, kad pagyventų labai nepatogioje vietoje su aptrintais baldais ar nutriušusiomis
dekoracijomis, nes čia randa daugiau taikos ir ramybės.
Iš tiesų niekas nenori gyventi muziejuje. Jei architektai panaudotų keletą gerų detalių, kurias randame tradicinėje architektūroje, kurdami šiuolaikinius, harmoningus ir natūralius namus, jie ne tik užsidirbtų pragyvenimui, bet ir galų gale geriau pasitarnautų savininkams, kurie šitaip galėtų lengviau
mėgautis nūdienos komfortu, o kartu tradicinio pastato įvairove ir grožiu. Visi gerai žino, kad žmones laive labai greitai apninka nuobodulys, nes viskas papuošta ta pačia spalva ir tuo pačiu audiniu.
Visur vienodos užuolaidos, netgi maistas dažniausiai kasdieną tas pats. Pasikartojimai keleivius greitai liūdina ir užkrečia nuoboduliu. Aišku, kol esate laive, nieko negalite padaryti, nes nėra sprendimų.
O kodėl mes, būdami krante, stovėdami ant tvirtos žemės, teikiančios poilsį, ant patikimos Motinos
Žemės, turime taikstytis su nuoboduliu, kurį sukelia gyvenimas masinės produkcijos namuose, neleidžiančiuose mums atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu?
Taigi iš vienos pusės jaučiame, kad esame laisvi pasirinkti: galime valgyti keptas pupeles su skrudinta
duona arba žuvies ir bulvių traškučius, picą ar makaronus. Žinoma, dar galėtume pasirinkti iš įvairiausių rūšių biskvitų ar šokolado. Dabar turėtume savęs paklausti, ar labai nukristų mūsų gyvenimo
kokybė, jei visuomet užsisakytume „dienos patiekalą“ ir kartu pasimėgautume pyragaičių įvairove.
Iš kitos pusės, kai paliečiami esminiai dalykai, kurie mūsų gyvenime tokie svarbūs: namai, kuriuose
gyvename, drabužiai, kuriuos dėvime, miestai, kuriuos planuojame, greitai suprasime, kad visi jie
privalo būti įvairūs.
Tarkime, žmogus nuolat keliauja: gali būti San Chosė Kalifornijoje, o kitą dieną atsibusti kokioje
nors Europos vietoje. Pažvelgęs pro langą ar vaikštinėdamas gatvėmis, negali pasakyti, ar jis San
Chosė, ar Europoje, kadangi miestai atrodo absoliučiai vienodi ir abiejuose tenka klausinėti: „Kurioje
vietoje aš esu.“ Galbūt po kurio laiko dėl darbą taupančios architektų ir projektuotojų standartizacijos nutiks taip, kad visi pasaulio miestai atrodys visiškai vienodi, o mes turėsime užsirašyti, kad
atsimintume, kuriame iš niekuo nesiskiriančių miestų lankomės šiuo metu. Tai tiek apie faktiškus
apribojimus, kuriuos sukuria modernioji architektūra žmogui.
Kaip minėjome anksčiau, kita sritis, kurioje žmones labai išmoningai apgaudinėja, yra mada. Neseniai Helsinkyje mačiau ponią. Visi jos drabužiai buvo suplėšyti, ji atrodė juokingai ir trikdančiai su
tiek apnuoginto kūno. Jos šukuosena buvo primityvi: pusė plaukų nukirpta žirklėmis, o kita pusė –
visiškai nešukuota. Be to, ji skleidė labai nemalonų kvapą. Maniau, pernelyg neturtinga, kad turėtų
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padoresnę suknelę, ir pasiūliau apsivilkti gerą švarią suknelę. Jutau, jog dėl neišmanymo ir nežinojimo ji nesuvokė, kad eidama susitikti su šventuoju bent jau turi būti švari. Kai paklausiau, ar norėtų
nusimaudyti vonioje, ji atsisakė ir pasakė: „Šiais laikais maudytis nemadinga.“ O suknelė, kurią jai
pasiūliau, jos manymu, buvo išėjusi iš mados, o jos vilkima – itin madinga. Taip rengiasi dauguma
labai turtingų šeimų merginų, jos nuolat vilki gedulingas juodas sukneles prie savo išblyškusių veidų;
naktį matomi tik jų veidai ir dantys, jei juokiasi, bet dieną jos atrodo kaip bespalvės raganos.

sergančios pacientės). Nepatogios suknelės vėliau gyvenime sukėlė baisių susirgimų – išplito venų
varikozė. Bet iš tuštybės jos niekam niekada apie tai nepasakojo. Tai buvo švenčiausia paslaptis.
Paskui prasidėjo kita drabužių mada, kurie buvo gaminami jau su skylėmis ir išdidžiai vadinami
„skylėtomis“ kelnėmis. Drėgname ir vėjuotame Anglijos klimate galėjai matyti daugybę žmonių,
vaikštančių su tokiomis skylėtomis kelnėmis, o vėliau susidūrusių su rimtomis problemomis, kaip
reumatas arba podagra.

Pajutau, kad tokiu atveju vėl pasireiškė poliariškumo dėsnis. Pamaniau, ši dama, naudodamasi savo
laisve, atsidūrė vergiško sekimo mada pinklėse. Tikriausiai anksčiau, įvairiais gyvenimo tarpsniais ji
išbandė visokius madingus apdarus. Ir štai dabar pasiekė stadiją, kai pajuto, jog visi rūbai, kuriuos
nusipirko, buvo beprasmiai, nes labai greitai išeidavo iš mados; geriau nešioti kažką nudėvėto, tapusio antikvariniu, individualiai suplėšyto. Mano didžiausiai nuostabai sužinojau, kad tokie drabužiai
labai brangiai parduodami specialioje madingų drabužių parduotuvėje ir kad tai – dizainerių sukurti
blukinti drabužiai, pagaminami jau nudėvėti ir pagal užsakymą suplėšomi. O tada pardavinėjami
kaip labai unikalūs ir išskirtiniai. Taip ir ponia iš Helsinkio buvo įsitikinusi, kad naudojasi didžiausia
pasirinkimo laisve, bet iš tiesų tai panašu į perėjimą iš vienos vergovės į kitą. Jos atvejis ne retenybė.
Dažnai pastebime panašių kūrybingumo apraiškų, kurios trikdo padorius žmones agresyviu elgesiu
ir elgetiška apranga.

Neįmanoma suprasti, kodėl šiais laikais vartojame tiek daug plastmasės. Mūsų protėviai buvo įpratę
naudotis viena žalvario ar sidabro lėkšte, o dabar Vakaruose plastmasės gausa ir poliesterio drabužiai
suformavo baliono tipo egzistenciją. Baliono, neturinčio turinio, tik truputį oro, kad galėtų plaukti,
kur panorėjęs. Užsiimantys plastmasinių dirbinių kūryba ir gamyba, puikiausiai vysto ir kuria multimilijonierių finansinį įvaizdį. Tuo tarpu beprotiškas vartotojiškumas sukuria kalnų kalnus plastiko,
ir niekas nežino, kaip jie planuoja spręsti šių pagamintų kalnų problemą. Jie ne tik gadina aplinką,
bet ir gali teršti atmosferą. Be abejo, plastmasės ir dirbtinių pluoštų perprodukcija yra kompulsyvaus
vartotojiškumo, kurį skatina mados samprata, šalutinis produktas.

Neseniai madinga buvo dažyti plaukus žaliai ir įvairiausiai išskutinėti galvą, tarsi ornamentuotą gyvatvorę. Už tai buvo mokami didžiuliai, dažnai pasiskolinti pinigai. Bet dabar, jei prabylate apie pankus,
sakoma, kad esate atsilikęs. Kokia gi naujausia mada iš tiesų neįmanoma ir pasakyti, kai verslininkai
kuria naujas madas tokiu greičiu. Šiuolaikinė karta, mokanti išlaikyti tokį greitį ir susidoroti su juo,
jei negali, tuoj pat patenka į nemadingųjų kategoriją, juos atmeta ta socialinė grupė, kuriai priklauso.
Tai, kas laikoma madinga ar šiuolaikiška, yra ne kas kita, kaip gudrus verslininkų sumanymas: jūs
privalote kasdien pirkti kažką nauja, ir palaikyti verslo industriją. Kokia akla vergystė.
Visa mados industrija yra tik pinigų darymo sistema. Tai puikus būdas palepinti ego pareiškiant, kad
toks ir toks stilius laimėjo Milano, Paryžiaus ar Timbuktu mados šou pirmąjį prizą. Ir jus pakeri
nauja galimybė dar kartą „pasirinkti“ – išmetate kaip be galo nemadingą šlamštą visus brangius
drabužius, kuriuos anksčiau buvote išsirinkę. Kai tampate priklausomi nuo mados, nebežinote, kiek
atsiduoti verslininkui, kuris maloniai atveria jūsų kvailumo ir patiklumo erdves. Dėl tokio permainų
poreikio gyvename paviršutiniškumo viršūnėje, mūsų dėmesį nuolat patraukia svarstymai, kokį naują
nereikalingą daiktą įsigyti, nusipirkti, turėti ar pademonstruoti.
Per didelė žaliavinių medžiagų, reikalingų mūsų „pasirinkimui“ patenkinti, paklausa reiškia, kad vartojame viršydami limitus ir eikvodami Motinos žemės išteklius, sukuriame baisias aplinkosaugos
problemas tiek dabarčiai, tiek ateičiai. Savo kūnui aprengti reikia kažko prasmingo ir tikro. Be abejo,
įvairovė atneša grožį. Bet tik tuomet, jeigu ją sukūrė menininkai, o ne verslininkai, nesiekiantys nieko, tik piniginės naudos.
Štai dar vienas siaubingas pavyzdys: kas nutinka žmonėms, tapusiems mados vergais ir praradusiems
sveiką protą. Pastebėjau, kad prasidėjus siaurų drabužių madai moterys, dėvėjusios itin aptemptus
rūbus, manė esančios labai gražios, nors atrodė tarsi uodės (arba galima pasakyti, kaip tuberkulioze

Jei sekate mada, kaip galite būti laisvas žmogus, nes iš tiesų priklausote nuo skaitomų mados žurnalų
ir stengiatės sužinoti, kas madingiausia ir šiuolaikiška. Susidaro vaizdas, tarsi jūs lenktyniaujate ir
jums be galo svarbu išsiaiškinti, kas yra priešais.
Vakaruose gimę vaikai paliekami be jokios meilės ir supratimo, jie jaučiasi vieniši ir pasimetę. Kadangi tėvai turi pinigų, jie leidžia vaikams patekti į verslininkų rankas. Neturtingus vaikus taip pat nuolat
atakuoja per televiziją vis didėjančios pasirinkimo galimybės. Dabar jie netgi rodo lėles, ant kurių
užrašyti jų gimtadieniai, meškiukus su genealogija, įskaitant tėvo, senelio, dėdės vardą ir visą dinastiją. Pagal viliojančius reklamos specialistų pasiūlymus jūs turite susikviesti visą šių lėlių ir meškiukų
giminę kartu papietauti. Kad palaikytų ryšius, jie, žinoma, turi keliauti iš vietos į vietą. Jei, būdamas
tėvas, nepritariate tokiai veiklai, dabartiniai vaikai taip apkartins gyvenimą, kad galų gale būsite priversti kas mėnesį išleisti dar daugiau pinigų tokiems vakarėliams vis kitoje miesto dalyje. Šiuo atveju
verslininkas, pasitelkęs reklamą, kuria absoliučiai nerealistiškus poreikius ir dirbtinę tikrovę. Be to,
būtent jis džiaugiasi jūsų darbo vaisiais.
Tokie vaikai neturi ryšių su savo tikrais tėvais ir seneliais. Jie gerai nebežino, kas yra jų tikri dėdės
ir tetos, bet atmintinai moka visų plastmasinių lėlių ir meškiukų pseudoryšius. Išsivysčiusiose šalyse
namai pilni tokių dalykų, taigi vaikai labiau prisirišę prie savo lėlių ir meškiukų nei prie tėvų. Vieną
dieną oro uoste mačiau, kaip apsaugos darbuotojai reikalavo, kad mažos mergaitės lėlę peršviestų
rentgeno aparatu, bet vaikas buvo taip prisirišęs prie lėlės, kad norėjo lįsti į aparatą kartu su ja. Kai
mergaitei neleido, ji ėmė garsiai verkti ir visus privertė nejaukiai jaustis dėl tokios situacijos.
Kaipgi atsitinka, kad vaikai šitaip prisiriša prie savo žaislų, nors tai nėra prigimtinė savybė? Normaliu
atveju jie žaidžia su žaislais, o kai jiems atsibosta, paprasčiausiai palieka juos. Bet tiek daug tėvų neturi laiko savo vaikams, kadangi baisiausiai užsiėmę sekdami madas ir tenkindami savo norus. Tokiu
atveju vaikai perkelia savo meilę žaislams, esantiems visą laiką kartu ir taip suteikiantiems jiems
saugumą ir komfortą. Kadangi tėvai nemyli vaikų, šių meilė perkeliama į žaislus, perkamus prekybos
centre. Šitaip mokama už MEILĘ.
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Gamybos pelnas, reklama ir vartojimas – mechaniška neišvengiamybė; mes turime suprasti, kad visa
ši mašinerija nėra mūsų valdytojas. Būtent mes esame šio proceso kūrėjai, todėl galime jį kontroliuoti. Dar daugiau: pinigus sukūrė žmogus, tad kaipgi pinigai gali taip valdyti žmogų? Jei manote,
kad laisvė reiškia laisvę daryti bet ką vaizduotei ir kaprizams tenkinti, manau, kad laisvės idėja yra
absoliučiai naivi. Iš tiesų tikra laisvė yra laisvė nuo prievartos. Bet priešingai, išsivysčiusiose šalyse jūs
esate verčiami. Priversti pirkti daiktus, kurių jums nereikia ir kurių nenorite. Priversti gyventi su visu
tuo šlamštu, pagaliau priversti leisti laiką ir pinigus, kad ir vėl jo atsikratytumėte.
Tiesiog pamąstykite apie tūkstančius ir milijonus šeimų, kurias visur supa ir valdo modernizmo
produktai, ir tai, kaip jos desperatiškai susirūpinusios, kad atsikratytų to, ką turi, ir išmainytų į ką
nors nauja. Šią problemą sąlygojo pasirinkimų gausa ir iššūkiai, su kuriais susiduria kvalifikuoto
marketingo visuomenė.
Verslininkų gebėjimas paleisti į apyvartą nereikalingų produktų įvairovę Amerikoje pasiekė aukštumas. Jūs negalite nusipirkti dviejų vienodų kaklaraiščių, nes kiekvienas kaklaraištis turi skirtis. Kiekvienas durų užraktas ar automobilio spynelė skiriasi. Kiekvienas kilimas turi būti skirtingo stiliaus.
Tiesiog puiku: didžiulė pasirinkimų įvairovė. Bet tai iliuzinis pasirinkimas, nes visa įvairovė iš esmės
kyla iš to paties dalyko. Tai yra: produktai, kurie mus apakina ir žavi, stebėtinai daugiausia yra dirbtiniai ta prasme, kad juos kuriant naudojamos tik dirbtinės medžiagos.
Kartais, kai basi vaikštote ant žavių sintetinių kilimų, jaučiate tarsi kojos degtų. O kai kurie sukurti
drabužiai sukelia bėrimus. Gana keista, kad žmonės į tai nekreipia dėmesio. Galų gale turiu minty,
kad galbūt šiandien madinga būti išbertam. Blogiausia, kai greitai važiuojate automobiliu ir staiga
suprantate, kad jūsų durų užraktas turi tokią unikalią savybę ar yra toks, jog jo niekaip neįveiksite,
jei automobilis užsidegtų ar patektų į avariją; jei esate užsienietis, nuo tokių fantastiškų pasirinkimų
jus apima siaubingas stresas.
Visa dirbtinė ir išmoningai reklamuojama įvairovė mus verčia jaustis vis labiau ir labiau sumišusiais,
svetimais savo pasaulyje. Geriau nusižeminti ir nesigėdijant paklausti, kaip atsidaro automobilio ar
traukinio durelės. Didžiausia tikimybė, jog tai – staiga atėjusio į madą variklio ypatingas tipas, taigi
dėl to skirsis taip pat ir visa kita. Šiuolaikiniame pasaulyje geriausia nejausti gėdos dėl savo neišmanymo. Pavyzdžiui, šiandieniuose lėktuvuose šalia jūsų vietų įrengti delikatūs nauji mygtukai. Ypač
daug pagyvenusių žmonių keliauja pirmąja klase. Geriau visuomet paprašyti stiuardesės, kad padėtų
subtiliais atvejais, nors ji galbūt pasijuoks iš jūsų negudrumo.
Ten, kur vyrauja per didelis pasirinkimas ir nereikalinga įvairovė, nėra standartizacijos, ir niekas
nežino, kas vyksta. Galų gale tam tikros standartizacijos priemonės reikalingos, kad būtų užtikrintas
žmonių saugumas ir apsauga. Tačiau kai imamasi standartizacijos, neretai nueinama iki absurdų.
Pavyzdžiui, kai tokioje šalyje kaip Indija norėta gaminti vyrius, užuot panaudojus tradicinius amatininkų įgūdžius, buvo nuspręsta panaudoti mašinas (be abejo, labai brangias), ir dabar, norint atidaryti
duris, reikia imtynininko paslaugų, o norint uždaryti – dviejų. Neįmanoma suprasti, kodėl paprastiems žmonėms skirti vyriai gaminami tokie nelankstūs. Atsakymas toks: taip padaryta, kad normalizuotųsi gamybos procesai, mašinos padėtų standartizuoti vyrių dydžius. Indijoje turime tradicinius
vyrius, puikius, pagamintus iš žalvario, jų gamyba daug pigesnė, jie lengvai naudojami. Žinoma, jų
matmenys netikslūs, kadangi dabar durys gaminamos masiniu būdu, iš dirbtinių medžiagų, todėl
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natūrali įvairovė turi būti ribojama, o kad būtų pasiekiamas tikslumas, vyrius reikia pritvirtinti mašinomis. Taip nepaisydami savo geriausių ketinimų turime imtis baisių mašininės gamybos vyrių, kurie
nepalaiko nei atvirų, nei uždarų durų (nebent į pagalbą galėtume pasisamdyti sveiką imtynininką).
Taigi priešinga tokių idėjų prigimtis – ne vietoje būti tiksliam, ir jokios standartizacijos reikalingoje
vietoje; tai gimsta iš sumišusių verslininkų protų, kurie tiesiog suka galvas kasdien išgalvodami naujus dalykus. Šitaip turime daugybę žmonių: gamintojų, reklamos darbuotojų, vartotojų, absoliučiai
sutrikusių ir nežinančių, kiek yra du plius du. Lėta žmonių demoralizacija, gebėjimo nuoširdžiai
džiaugtis daiktais praradimas – absurdiškas vadinamosios pasirinkimų laisvės padarinys.
Turime ir didžiulę nereikalingų laisvių įvairovę. Viena iš jų – pasirinkti, ką vilkėsime guldami į karstą.
Taip pat ir karstų pasirinkimas. Kiekvieną išmintingą žmogų tai nepaprastai juokina, bet tai puikiai
iliustruoja verslininkų laisvę pasidaryti tiek pinigų, kiek tik nori, netgi iš besirengiančių mirti.
Vis dėl to blogiausias šiuolaikinės laisvės tipas, nuo kurio kenčiame, yra laisvė gyventi amoraliai.
Galite susituokti su vienu žmogumi, miegoti su kitu, flirtuoti su trečiu ir gimdyti vaikus su ketvirtu.
Neseniai publikuota stulbinama statistika: vienoje Vakarų šalyje kasmet vyriškis vidutiniškai miega
su 6,9 moterimis. Ši visiškai beprotiška idėja kyla iš suvokimo, kad turite nuolat ieškoti kažko naujo.
Moteris, per sena vienam vyrui, tampa nauja kitam, ir su tokia kvaila idėja keisti moteris kaip drabužius patenkama į kitus spąstus. Energijos švaistymas nuolat siekiant naujovių, netgi intymiausiuose
santykiuose, sukuria baisias emocines, mentalines ir fizines problemas. Jeigu ištvirkavimas būtų natūralus, normalus ir geras dalykas, tai kodėl dabar žmonės kenčia nuo nepagydomų ligų, atsirandančių
dėl tokio gyvenimo būdo? Kodėl egzistuoja pavydas? Kiekvieną dieną tuose pačiuose laikraščiuose,
kurie gina ir palaiko visišką laisvę, pilna pranešimų apie smurtą: apie moteris, žudančias savo vyrus,
apie vyrus, žudančius savo žmonas, apie meilužius, žudančius savo meilužių meilužius. Abipusė destrukcija tęsiasi, tęsiasi ir tęsiasi. Jeigu ištvirkavimas įgimtas, tai kodėl jam priešinamės su tokia jėga?
Kokia čia laisvė flirtuoti su bet kuriuo vyru ar moterimi, nepaisant, ar jūs vedęs, ar ne, kol akyse žiba
gašlumas ir ištvirkavimas? Bėgant laikui, tokios akys net nebegali suvokti matomo nekaltumo; dabar
jų nebestimuliuoja suaugusieji, tad jie nukreipė savo piktavališką žvilgsnį į mažus vaikus. Šiandien
turime neįtikėtinai daug vaikų išnaudojimo atvejų, kartais tai daro patys tėvai. Per civilizuoto gyvenimo šimtmečius patikrintų moralinių konvencijų paneigimas, be abejo, yra dar vienas žemas ir
amoralus modernizmo aspektas; jam pasidavę žmonės blogesni už gyvulius.
Visiškai akivaizdu, kad ištvirkavimas suteikia nelaimingumo jausmą, veda į ligas ir mirtį, ir norint
kontroliuoti jo plitimą reikia kažką daryti. Bėda ta, kad įstatymų leidyba ir netgi švietimas gali nedaug pasiekti. Žmonės paprasčiausiai turi žinoti, kada sustoti. Tačiau ši kontrolė, šis suvaržymas turi
ateiti iš vidaus. Vadinasi, žmogus turi dvasiškai prabusti, turi įsileisti dvasios šviesą. Žmogus, realizuota siela, nemėgsta nieko, kas jį nubloškia į kraštutinumus. Iš tiesų realizuota siela – tai žmogus,
kurio asmenybė subalansuota. Jis yra centre, nes kai tik jo dėmesys praranda pusiausvyrą, Dvasios
šviesa jį grąžina į centrą. Toks žmogus stovi abiem kojomis ant Motinos žemės. Savo prigimtimi toks
žmogus turi būti praktiškas, pragmatiškas ir neprisirišęs. Jis paprasčiausiai negali suformuoti tokių
įpročių ar imtis tokios veiklos, kuri yra kvaila ir destruktyvi. Toks žmogus nešvaistys laiko rinkdamasis daiktus, jis žino, kaip džiaugtis tuo, ką turi.
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Pasirinkimų verslas tampa ypač baisus ir destruktyvus, kai paliečiama santuokos sritis. Dabar santuokas kuria vienintelis nuo grandinės atitrūkęs ego, nejaučiantis tradicinės, tėvų ar globojančios
bendruomenės įtakos ar apribojimų. Dabar santuokos partnerio pasirinkimas visiškai remiasi ego
užgaidomis, aistra ar godumu. Tokiomis aplinkybėmis net menkiausias nuomonių skirtumas gali
sukelti santuokos problemas. Išyra šeimos, vaikai palieka namus vos sulaukę 18, kad susirastų savo
namą ar butą, arba jie prisideda prie be leidimo gyvenančiųjų ir užima svetimus namus.
Tokiomis aplinkybėmis vaikai negali pakęsti tėvų, o tėvai negali toleruoti vaikų, nes jų santuokos
nelaimingos. Kad vystytų savo vaikų individualybės ir identiteto jausmą, jie verčia vaikus labai sunkiai dirbti. Mačiau mažą devynmetę mergaitę, kas rytą atvažiuojančią dviračiu prie mūsų durų, kad
įmestų laikraštį. Kartą paklausiau, kas jos tėvai, ir ji įvardijo vienus iš mūsų kaimynų, bet pasakė: „Aš
pati turiu užsidirbti pinigų. Privalau išmokti, kaip reikia stovėti ant savo kojų.“
Tokio amžiaus ji dar nebuvo pakankamai suaugusi stovėti ant savo kojų. O kas, jeigu tokį jauną vaiką
pakeliui išprievartautų, pagrobtų ar nužudytų? Kas už tai atsakytų? Ar tai padėtų jam atsistoti ant
savo kojų?
Santuoka egzistuoja, kad palikuonims būtų sukurta saugi ir subalansuota aplinka ir rūpinamasi vaikais, kad jie taptų pasitikintys ir padorūs suaugusieji. Jeigu visą gyvenimą norite būti nuotaka (t. y.
amžinai gyventi medaus mėnesį), geriau nesituokti, bet eiti į tokią vietą, kur galite užsidirbti pragyvenimui savo kūnu visiems žinant, kas jūs tokia. Santuoka skirta moterims ir vyrams, kurie nori
gyventi sveikai ir protingai, suteikdami būsimiems palikuonims harmoningą aplinką. „Meilės romanams“ ir „klaidžiojančioms akims“ turi ateiti galas, kai namas tampa namais. Netrūksta smulkmenų,
kurios temdo santuokinius ryšius. Kas gi nužudo santuokos romantiškumą? Galima kaltinti daugelį
vienas už kitą paviršutiniškesnių dalykų. Jei paminėčiau vieną iš paskutinių, nustebtumėte. Kirpėjai!
Žinau keletą jaunikių, kurie paliko savo moteris, nes jiems nepatiko nauja šukuosena.
Santuoka uždeda didelę atsakomybę ir skirta tik subrendusiems, tauriems žmonėms. Kitu atveju,
kaip rodo prievartos prieš vaikus ir jaunimo nusikalstamumo statistika, nesaugu palikti vaikus neatsakingų, abejingų ir agresyvių tėvų rankose. Tokie žmonės nesupranta, kad būti tėvu yra privilegija, jie
turi ir savo atsakomybes, bet neturėtų turėti teisės gimdyti vaikų, jeigu jiems nejaučia jokios meilės.
Esant tokiai situacijai, „pasirinkimų“ santuokoje biznis gali daugelį vaikų sužlugdyti ar net numarinti, vaikai, nesulaukę pagalbos, miršta arba įgyja save griaunančių įpročių, nes tėvai jų nenori, todėl
nežino, kaip jais rūpintis. Tokie tėvai turi tik vieną aiškų pasirinkimą: arba gyventi savo egoistinį romantišką gyvenimą, arba prisiimti atsakomybę, kuri vadinamajai laisvei uždeda tam tikrą apribojimą
turėti vaikų ir jais rūpintis.
Problemą sunkina tai, kad netgi pasirinkus santuoką tebegyvuoja idėja, jog turite teisę ir toliau rinktis partnerį. Įstatymai palaiko skyrybas, kiekvienas, nenorintis tęsti santuokos, gali gyventi atskirai
arba išsiskirti be problemos. Bet jeigu pasirenkama likti susituokus, išsivysčiusiose šalyse poros nesistengia būti ištikimos. Priešingai, ištikimi vyras ir moteris laikomi senamadiškais. Turite būti „seksualūs“, patrauklūs kitam vyrui arba kitai moteriai, žinoma, ne savo partneriui ar partnerei. Jeigu jūs ne
tokie, vadinasi, netinkate moderniam pasauliui.
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Tam tikro „oficialaus patrauklumo“ idėja taip pat labai nauja, ją sukūrė tie patys blogio genijai, verslininkai. Būtent jie sukūrė sensacingą „patrauklios“ moters ir „gerai atrodančio“ vyro įvaizdį. Kodėl
kiekviena moteris ir kiekvienas vyras turėtų stengtis būti patrauklūs, tarsi prostitutės? Kam reikia
švaistyti energiją siekiant atitikti ūgio, šlaunų, kojų, talijos apimtis, kurias nurodo oficialaus įvaizdžio
kūrėjai, verslininkai? Argi neturime savo smegenų, kad apie tai susimąstytume ir nuoširdžiai pasirinktume? Jeigu turime laisvę ir intelektą, kodėl nepamanius, jog kūnas, kurį mums suteikė Dievas,
daugiau negu pakankamai atitinka mūsų poreikius? Be to, kodėl turime trokšti, kad žmonės paskui
mus bėgiotų dėl mūsų kūnų? Žinoma, daugeliui idėja, kad negalima būtų pasidžiaugti tuo, jog mus
gali persekioti kiekvienas Tomas, Dikas ar Haris, atrodo labai senamadiška, nes keistai žavimasi tokiu
vaikymusi.
Suvokimas, kad turėtumėte turėti neribotą pasirinkimą, peržengia ribas įvertinus sparčiai augantį
pornografijos prieinamumą. Mačiau knygų, kurios vaizduoja išnaudojamus vaikus, siekiant patenkinti ydingą kai kurių žmonių seksualumą. Nors neturėjau drąsos jų skaityti, supratau, kad tokios knygos
labai populiarios ir uždirba daug pinigų ir leidėjui, ir kūrėjui. Kai pati nekaltybė naudojama esminėms ir egoistiškoms aistroms patenkinti, aišku, kad tokia visuomenė praradusi ryšį su tradicinėmis
vertybėmis, kurios leidžia visuomenei ir kultūrai išlikti gyvybingoms. Turi būti gerbiama santuoka ir
vaikų nekaltumas. Kiekvienas privalo įsisąmoninti, kaip gyvybiškai svarbu suvokti santuokos tikslą,
kuris yra ginti mažų vaikų nekaltumą ir užkirsti kelią jų priespaudai, išnaudojimui. Bet moderniose
visuomenėse ir tėvai tapo ne daugiau negu brutaliai siautėjančiais buliais, vengiančiais tiesioginės
atsakomybės suteikti meilę ir saugumą; tėvai yra tarsi kopūstai, kuriuos vaikai gali valgyti su aštriu
žiauraus elgesio padažu. Būtent aiški nesėkmė suvokti gyvybinę pastovių santuokų svarbą sugriovė
vadinamąsias pažangias visuomenes, kai tėvai negali vadovauti savo vaikams remdamiesi meile, nes
per daug užsiėmę bėgdami paskui verslininkų kuriamus dirbtinius įvaizdžius. Vaikai labai jauni nusivilia savo meilės ir globos troškimu ir patraukia ieškoti kitų vaikų kompanijos. Beviltiškai trokšdami
meilės, anksti patenka į amoralumo purvą. Netgi žiniasklaida, ypač televizija, kemša jiems į galvas
įvairias absurdiškas idėjas apie sekso svarbą. Visuomenėje, kur žiniasklaidai neleidžiama propaguoti
vaikams skirtą seksą, ir mokyklose nereikia seksualinio mokymo. Indijoje to vis dar nėra, ir tikiuosi,
kad nebus, nes nėra būtinybės. Kodėl gi vaikams turėtų būti brukamos bauginančios idėjos, kurios
paprasčiausiai neegzistuoja (vaiką reikia apdairiai saugoti nuo griaunančio sekso ir smurto, rodomo
per televiziją, poveikio)? Neteisingai panaudojama švietėjų galia, kai vaikams diegiamos tokios pavojingos idėjos, nors jie turi paprasčiausiai džiaugtis gyvenimu ir savo nekaltumu. Būnant 7 ar 8 metų
per anksti yra baigti puikiausius nekaltybės metus, be to, tai labai žiauru. Puikiomis žaismingos,
džiugios ir nekaltos egzistencijos dienomis vaikai dar nėra natūraliai pasirengę susidoroti su vadinamaisiais gyvenimo faktais, agresyviai brukamais į jų sąmonę.
Šitaip modernizmas sukūrė ištisą generaciją žmonių, kurie sugriovė savo gyvenimus, sugriovė savo
šeimų, savo vaikų ir savo tėvų gyvenimus. Visiškai suniokoti tie šaltiniai, kurie tradiciškai puoselėjo
meilę ir ramybę. Šiandien senelė per daug užsiėmusi, kad pasirūpintų anūku, nes jai „reikia pas kirpėją“, nes „privalo atrodyti jauna“. O jeigu neatrodo jauna, ji laikoma nebenaudinga, tinkama tik tiek,
kiek negyvėlis.
Pavyzdžiui, niekas jums neleis gražiai gyventi neįkišus galvos į nešvarias kirpėjų rankas. Pati niekada
nevaikštau pas kirpėją. Todėl dauguma žmonių manė, kad esu kaimietė iš kažkokios neišsilavinusios
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šeimos. Dabar matau tuos, kurie taip manė, sulaukę mano amžiaus jie visi beveik nupliko arba pražilo, susiraukšlėjusiais veidais. Iš lėto prarado natūralią šypseną, patrauklumą ir malonią išraišką. Tokia
vadinamoji visų grožio pardavėjų dovana.
Jūs turite dar vieną pasirinkimą: patempti, atjauninti savo odą arba visą veidą. Vienoje šalyje mačiau
prezidento žmoną su nuolatine šypsnio išraiška. Kad ir kaip stengiausi, negalėjau suprasti, kaip jos
veide visą laiką galėjo būti toks šypsnys, nesvarbu, juokėsi ji ar verkė. Vėliau sužinojau: Šveicarijoje jai
atliko sudėtingą odos pakėlimo operaciją, taip ir atsirado tokia nuolatinė veido išraiška.
Brandus žmogus supranta, kad bėgant metams neturi pasirinkimo – tik senti, bet tuo pačiu metu
gali išlikti grakštus, kilnus ir šviesus. Bet dabartinėje visuomenėje taip įsigalėjo materializmas, jog
netgi būdami viena koja kape jūs norite būti tikri, kad gerai atrodote ir padedate verslininkams.
Netgi paskutinį jūsų gestą stebės žmonės, norėdami įsitikinti, kad sekėte paskutine mada ir išlikote
šiuolaikiški.
Didysis vartotojiškos visuomenės, kurioje visi pasirinkimai rūpestingai dauginami, kad tik ištrauktų
kuo daugiau pinigų, principas yra toks: leiskite visą neįkainojamą energiją, kad tik matytumėte ir
būtumėte matomi. Elgsenos kodą padiktavo dar anksčiau, nei jūs pradėjote rinktis.
Kai pirmą kartą atvykome į Londoną, neturėjome tinkamų taurių ar stiklų vynui ir svaigiesiems
gėrimams. Mums aiškiai pasakė, kad niekas neateis į mūsų namus, jei nepasiūlysime išgerti. Nepaisydama savo susirūpinimo ir natūralaus pasišlykštėjimo vynu ir alkoholiu supratau, kad turiu tai daryti.
Taigi, paprašiau vyro imtis šito darbo, nes pati nesugebėčiau tinkamai įvykdyti tokios atsakingos
užduoties. Jis vadina mane idealiste ir sako, kad esu nepraktiška.
Pirmiausia jis turėjo paimti žinyną ir pasiskaityti iki smulkmenų apie vyną ir alkoholį.
Supratome, kad prirašyta begalė knygų apie alkoholį, apie tai, kaip reikia patiekti gėrimus, kokias
taures ir bokalus reikėtų naudoti. Tikras studijų kursas. Tada pasičiupome draugą, kad padėtų nupirkti minimalų kiekį taurių, kurių užtektų maždaug dvylikai žmonių. Jūs nustebsite! Buvo 1974-ieji,
Anglija, ir mes turėjome sumokėti daugiau nei 900 svarų už vieną 12 žmonių komplektą, mat jis turėjo būti labai elegantiškas ir ypatingas. Nustebau, kad yra tiek daug brangių rūšių taurių, skirtų skirtingiems vynams ir gėrimams, tuo tarpu Indijoje apsieiname su viena taure ar sidabriniu bokaliuku
svečiui pavaišinti. Be to, kam tokiems žmonėms, kurie po keleto stiklų nieko nebegali matyti, reikia
tokių elegantiškų, meistriškai pagamintų taurių? Atrodė absurdiška jas blizginti, sudėlioti teisinga
tvarka ir prisiminti, kam kuri naudojama. Kadangi Indijoje turime tarnų, mano vyras niekada nežinojo, kaip nešioti padėklą, o tai daryti aš nesutikau – taigi jis turėjo nešti padėklą po padėklo laiptais
aukštyn, kur mūsų svečiai sėdėjo ir gėrė. Keletas svečių, turėjusių atvykti į mūsų namus, pasiklydo ir
pavėlavo. Žinoma, tada turėjome juos aptarnauti ir kuo daugiau pylėme, tuo daugiau jie gėrė (aišku,
visada iš tinkamos taurės) ir po valandos jau prarado sveiką nuovoką. Jie nuolat kartojo ir kartojo tuos
pačius dalykus, bet niekas nebesiklausė.
Turiu prisipažinti: esu kilusi iš šeimos, kuri visada buvo prieš alkoholio vartojimą, bet aš nesuvokiau,
kad buvau naivi ir nepasiruošusi vaidinti tokios namų šeimininkės, kokia turėjau būti tuomet Londone. Netgi nežinojau nė vieno iš šių gėrimų spalvos. Kaip galėjau jiems patarnauti? Taigi paprašiau
vyro atlikti šią „religinę“ priedermę. Jis surado du kinų padavėjus, kurie galėtų pagelbėti keblioje situacijoje. Jie buvo tarsi didžiulė palaima. Daug žinojo apie skirtingas alkoholio rūšis, išmanė servira-
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vimo meną, o mes turėjome pakankamai daug sumokėti už jų žinias ir išmanymą. Jie apžiūrėjo mūsų
vyno ir gėrimų atsargas ir nusprendė, kad jų nepakaks pietauti atvykstantiems svečiams. Sudarė ilgą
reikalavimų sąrašą, ir mano vyras turėjo bėgti į prekybos centrą, kad nupirktų keletą butelių „Chivas
Regal“ viskio ir vynų. Žinoma, nupirko ir kitų dalykų. Tuomet pajutome pasitikėjimą savimi, kad
gerai pasirengėme. Tačiau atvykus svečiams ir patiekus gėrimus, susidūrėme su netikėta problema,
nes neišmanėme gėrimų subtilybių. Vienas iš svečių paprašė alkoholinio gėrimo su Vusterio padažu.
Žinoma, aš buvau girdėjusi P. G. Vudhauso romanų personažą, kurio vardas fonetiškai buvo toks
pat – Vusteris, bet ne padažas. Bet kuriuo atveju prie indiško maisto nereikia Vusterio padažo, ir
namie jo neturėjome. Netgi mūsų patyrę kinų padavėjai nebuvo įtraukę šios smulkmės į savo sąrašą.
Ką galėjome padaryti? Mano vyras atsiprašė svečio, tačiau tai jo nepaguodė. Pagaliau iš nuoskaudos
jis paėmė kitą gėrimą, bet paskui visai pralinksmėjo. Kartais pasijusdavau užpulta ir sutrikdyta tokių
nemandagių svečių primygtinių reikalavimų, renkantis gėrimus, tarsi jie turėtų prigimtinę teisę prašyti ypatingos rūšies gėrimo.
Sunkiai galiu suprasti, kaip tiek vadovaujančių žmonių, turinčių daug atsakingų pareigų savo šaliai,
turi tokią siaubingą priklausomybę. Šioji priklausomybė tapo viena ir vienintele Vakarų šalių kultūra.
Jei nepasiūlote savo svečiams tokių intoksikantų, jūs nė negalite kalbėtis ir iš viso užmegzti su jais
ryšį. Problema ta, kad vartojant alkoholį visi šie kontaktai gali pavirsti nerišlia nesąmone, taip gali
nutikti net diplomatiniuose sluoksniuose. Manau, kiekvienos valstybės šnipai ir išdavikai sumaniai
naudoja alkoholinių gėrimų pasirinkimą kaip metodą suvilioti žmones, aptemdydami jų sveiką protą
ir taip išgaudami paslaptis. Alkoholis taip pat puiki paprasto kyšininkavimo priemonė. Jei žinote, kad
atsakingas asmuo mėgsta ypatingos rūšies gėrimą ar vyną, labai lengvai galite jį patraukti į savo pusę.
Kartą pabandėme eksperimentą su vietinės traukinių stoties viršininku. Jis buvo daug funkcijų atliekantis darbuotojas, taip pat ir bilietų pardavėjas. Kai tik nueidavau pirkti bilietų, jis dėl vienos ar kitos
priežasties elgdavosi grubiai. Jei neturėdavau tikslios sumos, savo panieką jis parodydavo arba gestais,
arba žodžiais. Galbūt negalėdavo pakelti tradiciškai apsirengusios indės žvilgsnio? Nežinojome, kaip
jį priversti būti malonesniam ar įgyti jo palankumą. Mano vyras pasiūlė stoties viršininkui nusiųsti
porą nebereikalingų „Chivas Regal“ butelių, kaip dovaną mūsų rezidencijoje vykusios šventės proga.
Namų pagalbininkas butelius rūpestingai pristatė stoties viršininkui. Šis paklausė: „Ar buvo kokia
jūsų religinė šventė?“ „Taip, buvo“, – atsakė mūsų žmogus. Stoties viršininkas buvo sužavėtas, su
didžiausiu malonumu priėmė viskį ir pareiškė mums didžiausią padėką. Kitą dieną kaip paprastai
nuėjau į stotį, man rodė ypatingą mandagumą ir pagarbą, tarsi būčiau vietinė baronienė. Tokia absoliuti transformacija nustebino. Toje vietoje gyvenome dar ketverius metus ir daugiau neturėjome
jokių problemų. Galų gale keli buteliai, nupirkti vyro papildomai, buvo labai gerai panaudoti. Juos
siuntėme kiekvienais metais, bet skirtingomis dienomis, kadangi neužsirašėme datos. Jis paklausė,
kaip mūsų šventė nutinka vis kitomis dienomis. Nežinojau, ką atsakyti. Tada jis prisiminė, kad vienas
draugas, indas, jam paaiškinęs: indai gyvena pagal Mėnulio, o ne pagal Saulės kalendorių.
Esminė šių laikų idėja yra ta, kad kiekvieną dieną privalote gauti kažką naujo. Kiekvieną dieną turi
vykti permainos, galbūt netgi susijusios su jūsų žmona, vaikais, nes šiuolaikinį žmogų itin greitai
apima nuobodulys. Galbūt dėl to, kad taip dažnai turi spręsti ir rinktis, jo protas išsenka ir galiausiai,
kai gauna tai, ko manė norėjęs, suvokia: ir tai kelia nuobodulį. Šią paslaptį puikiai išmano verslininkas. Pirmiausia jis patraukia jūsų dėmesį pasirinkimų gausa, po to sukelia didžiulį nuobodulį ir
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sukuria dar daugiau daiktų, kuriuos jūs galite pasirinkti, nes būtent taip gali išlaikyti veiksmingą
savo darbo mechanizmą. Jis žino, kaip palepinti jūsų ego ir pasiūlyti ką nors, kad turėtumėte ką nors
pasirinkti, padaryti arba priimti. Pavyzdžiui, norint nusipirkti ar parduoti nuosavybę Anglijoje, reikia
žinoti, kad neįrengtas namas, kuriame niekas negyveno, parduodamas daug brangiau, negu visiškai
pabaigtas ir įrengtas. Esmė ta, kad būtent nebaigtas namas patenkina pirkėjo ego, kuris norėtų turėti
namą, įrengtą pagal savo pasirinkimą. Taigi asmeninis pasirinkimas tampa pagrindiniu kriterijumi
sprendžiant, kas geriausia jums. Bet toks pasirinkimas remiasi ego žaisme; pakankamai gudrus verslininkas supranta, kaip gali apgauti pirkėjus reklamuodamas savo prekę per žiniasklaidą, ant langų ar
vitrinose, per trumpą laiką jis gali lengvai užsidirbti krūvą pinigų.
Jeigu jis, verslininkas, dar ir politikas, tuomet toks žmogus gali tapti svarbiu atsakingu asmeniu todėl, kad turi aštrų protą ir žino viską, ko reikia norint būti sėkmingam. Tuo tarpu vartotojas mano,
kad jis turi didelę pasirinkimų laisvę. Jis mano: „O, galiu pasirinkti tai arba šitai. Koks aš ponas, kad
turiu teisę rinktis.“ Bet pamažu jis pasimeta tarp turimų pasirinkimų ir visiškai susipainioja, nes
gyvena paviršutiniškai, visų pasirinkimų viršūnėje. Negali įsigilinti į savo asmenybę, kad suprastų, ko
iš tikrųjų nori. Vien tardamas magiškus žodžius: „Man tai patinka“, jaučia, kad turi tokį identitetą ir
asmenybę, kurių padedamas gali rodyti savo valią ir įtvirtinti savastį šiame pasaulyje.
Individas, pasitarnaudamas verslininkams, išeikvoja visas savo pastangas ir energiją vartotojiškumui.
Mes pradedame niekinti Motiną žemę ir kurti aplinkosaugos problemas. Deja, žmonės, kad ir kaip
gerai save vertintų, negali sukurti materijos. Negali iš šios materijos sukurti ir gyvybės. Visa, ką jie
sugeba, – iš negyvos materijos kurti bedvasius daiktus. Šitaip nualina Motiną žemę, įžūliai ir be
paliovos skubėdami kurti naujas madas, naujus daiktus, naujus ego. Žmogus turėtų pirkti ne daugiau,
negu jam reikia. Netgi kasdieniam naudojimui reikėtų pirkti kažką turiningo, prasmingo ir meniško.
Vedamos tuštybės, kai kurios damos pirmenybę teikia bateliams su stilingai nusmailintu kulniuku,
juos avėdamos atrodo šešiais coliais aukštesnės. Jos net nestabteli susimąstyti, kad tokiu būdu demonstruojamas temperamentas būtinai sukels sveikatos problemų – patemps kulkšnių sausgysles,
patirs išiją arba rimtų stuburo ligų, o vieną dieną galbūt nebegalės vaikščioti, turės gulėti lovoje ir iš
ten daryti savo pasirinkimus. Neverta tikėti tuo, kad esate laisvi daryti ir rinktis, kas jums patinka, kai
visa, ką jūs darote, pasitarnauja negarbingiems verslininkams ir žeidžia jus pačius.
Šiais laikais egzistuoja dar vienas būdas, kaip verslininkai vartotojams sukuria problemas. Vakarų
šalyse nedaug žmonių gali sau leisti turėti aukso ar sidabro gaminių, tačiau besivystančiose šalyse
kiekviena namų valda turi kokį nors sidabro ar aukso gaminį. Aišku, gana keista. Supratau, jog šio
reiškinio priežastis yra ta, kad Vakarų šalyse kiekvienas daiktas vertinamas pagal jo vertę grynaisiais
pinigais, taip viskas, ką nusiperkate, turi būti tinkama perparduoti. Jeigu norite nusipirkti sidabrinį
šaukštą, jis turi būti paženklintas praba. Neprabuoto negalima perparduoti. Taigi šaukštas perkamas
naudoti, o paskui perparduoti. Neįmanoma, kad „šis šaukštas galėtų likti mano vaikams arba vaikaičiams“. Praba yra labai svarbi, jūs negalite įsigyti kitokios rūšies sidabro. Pavyzdžiui, pigesnį sidabrą
galima gauti sumaišius su kuo nors kitu, tačiau tokio gaminio nepavyks perparduoti.
Priešingai, kalbant apie auksą, Vakarų šalyse naudojama žemiausia 9 karatų gradacija.
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Toks „auksas“ iš tiesų labai mažai primena tikrąjį papuošalų auksą. Bet jį galite perparduoti, nes jis
turi prabą. Tuo tarpu besivystančiose šalyse, ypač Kinijoje ir Indijoje, žmonės naudojo 22 arba 24
karatų auksą, tad jų papuošaluose pakankamai didelis grynojo aukso kiekis. Atėjus sunkmečiui, dirbinius galima parduoti už meninę jų vertę, jei nepavyksta, parduoti tiesiog už aukso vertę arba užstatyti, o paskui išpirkti. Taigi kyla paradoksas: kai nusiperkate kokį daiktą, turite žinoti, kokia esminė
konkretaus gaminio vertė. Jei tai sidabras, turite žinoti dirbinio sudėtį ir grynojo sidabro proporcija
parodys tikrąją vertę. Taigi, kad ir ką žmogus pirktų, daiktas turi turėti esminę vertę, o parduodant
turėtų matytis realioji vertė. Bet dėl paradoksalių žymėjimų žmogus nežino, ar pirkti daiktą, ar ne.
Tradicinė išmintis liudija: sidabras labai svarbus gerai širdies būklei, nes jis palaiko širdies tonusą, o
auksas labai svarbus, nes nepraranda spindesio. Jei šiek tiek aukso nešiojama kasdien, kaip papuošalas, jis itin subtiliai padeda pasiekti gerų rezultatų; apie tai paaiškinsiu vėliau.
Taip tradicinėse kultūrose mes iš esmės išvengėme modernizmo ir vartotojiškumo žalos, išsaugojome
žinias ir pagarbą subtiliosioms materialių vertybių savybėms. Paradoksalu, kad vadinamosios materialistinės visuomenės materijos negerbia.
Įėję į bet kurį šiuolaikinį vakarietišką namą randate gausybę daiktų, kai kurie iš jų pagaminti iš plastmasės. Neretai sėdite ant sofos, kuri, kaip ir daugelis daiktų, gali būti plastikinė. Valgote prie stalo,
o jis gali būti plastikinis. Paliečiate langų rėmus, jie pagaminti iš plastiko. Plastmasiniai daiktai turi
įdomią savybę įsiskverbti į bet kokią natūralią medžiagą, pavyzdžiui, audeklą, stiklą ar kitą Dievo
sukurtąją, naudojamą kartu su plastmase. Plastmasės tiek daug, kad natūrali medžiaga užgožiama ir
praranda savo ypatingą energiją. Kadangi plastmasiniai gaminiai pigūs, jų galima pirkti vieną po kito,
ir kiekviename name žmonės naudoja daugybę plastikinių daiktų taip pat, kaip ir ilgaamžių daiktų,
pagamintų iš mišinio su plastmase. Netgi pietų lėkštės gaminamos iš plastmasės. Kodėl gi žmonės
nepasirenka ir neperka vienos lėkštės, padarytos iš žalvario? Arba rankų darbo, vietoj daugybės plastikinių lėkščių? Plastmasinius indus mašinos gamina iš šalutinių žemės produktų, ir todėl jie turi visų
mums kenksmingų sudėtinių dalių.
Turėdami ir naudodami kokį rankų darbo gaminį be didelio nerimo, galite tiesiog džiaugtis juo ir jo
naudingumu. Net jei turite tik keletą gerų ir gražių lėkščių, jaučiatės tokie patenkinti, kad nenorite
pirkti kitų ir švaistyti laiko žvalgydamiesi į vitrinas. Tada jūs esate iš tiesų laisvas žmogus. Bet jei
stengiatės gyventi pagal madą, visą dieną būsite užsiėmę švaistydami laiką. Nueisite į kieno nors
namus ir sakysite: „O, jis turi tokį ir tokį daiktą. Jis labai geras.“ Taigi išeisite ir nusipirksite tokį pat,
nes jūs taip pasirinkote. Bet kas gi čia su kuo žaidžia? Kas duoda gerą toną? Žinoma, verslininkai,
jie gadina ir jus, ir jūsų vaikus. Viliojančios reklamos sklinda iš televizorių per žiūrimiausias vaikiškų
programų valandas: „Ką tik pasirodė gražus daiktas. Lėlės su gimtadieniais, meškiukai su genealogija.“ Juk visa tai tik palaiko veikiantį mechanizmą.
Naudodamiesi teise pasirinkti ir leisti pinigus viskam, ko tik įsigeidžia mūsų vaizduotė, mes paprasčiausiai tarnaujame išnaudotojui – verslininkui. Atminkite, kad jis geriau jus pažįsta negu jūs
save. Turime prisiminti: šis mechanizmas sukurtas tam, kad tarnautų mums, o ne mes jam. Netikri
mūsų poreikiai atsakingi už vartojimo prekių perprodukciją, sukeltą šio mechanizmo. Būtent mes
kenčiame nuo prekių perprodukcijos, nes ji sąlygoja žemės išteklių išeikvojimą ir nuolatinį pinigų
švaistymą, mūsų darbo produktų, kuriuos priverstinai išleidžiame daiktams, kurių nenorime ir kurie
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paprastai neatneša nieko gera. Mačiau daug namų, pilnų šlamšto, jų savininkai kenčia nuo širdies
smūgių, nes taip sunkiai dirbo, kad įsigytų niekalą.
Idėja, kad laisvė yra tik galimybė daryti netikrus ir netinkamus sprendimus, tiki tik tie žmonės, kurie
dar tebėra naivūs ir nepakankamai protingi, kad įžvelgtų paslėptas jėgas, sukeliančias kasdienes aistras ir stiprius troškimus, pridengiamus laisve. Be abejo, žmogus privalo būti laisvas veikti, išreikšti
savo laisvę, bet tai niekuomet neturėtų būti nežabojama. Turite žinoti, ką daryti ir kada sustoti. Jeigu
turite automobilį su akceleratoriumi, bet be stabdžių, kokia bus vairuotojo padėtis? Ir turėdami laisvę,
privalote suprasti: tam tikrą akimirką turite laisvę šiai iliuzinei laisvei apriboti.
Kai kurie žmonės, gyvenantys komunistinio režimo sistemoje, be abejonės, gali patirti priespaudą,
be abejo, tai prievartinė priespauda. Kai jie paleidžiami į laisvę, jūs matote, kad jų troškimai vis dar
neišsipildę ir dar stipriau pasireiškia negu laisvos šalies žmonių troškimai. Tad susilaikymas turi kilti
iš vidaus, o tam reikalingas dvasinis pabudimas. Tai reiškia, kad dvasios išmintis turi pasiekti jūsų
dėmesį. Jeigu paklausite gnostiko arba Sahadža jogo: „Ką jūs mėgstate? Ar mėgstate karštus daiktus?“, jis atsakys: „Visų pirma, man niekas nei patinka, nei nepatinka, išskyrus kraštutinumus, tiesiog
džiaugiuosi tuo, kas yra. Kas gali švaistyti laiką rinkdamasis daiktus? Tik džiaukitės tuo, ką turite.“
Žinoma, jeigu maistas bus labai karštas, labai rūgštus ar labai šaltas, jis valgys labai mažai, nes tai jau
kraštutinumas.
Deja, šis „pasirinkimų“ biznis vis labiau ir labiau įgyja kraštutinę prigimtį (kaip matėme, ypač nagrinėjant santuokas). Tačiau troškimas didinti ego pasirinkimus yra Dvasios pažabojamas, nes Dvasia,
patekusi į jūsų dėmesio centrą, leidžia suprasti esminę estetinę savo patirties dimensiją. Tad užuot
leidęs ego skleisti godumą materialiems daiktams, jis pradeda žavėtis Dieviškuoju materijos grožiu.
Maža to, realizuota siela žino: materialūs daiktai gali nuostabiausiai išreikšti jūsų meilę, kai norite
kam nors dovanoti kokį materialų daiktą. Matant ką nors puikaus, įsižiebia džiaugsminga mintis, kad
tai tiktų tokiam ir tokiam žmogui, kurį jūs mylite. Pavyzdžiui, vienas ponas su Sahadža jogu nuėjo
į parduotuvę, ir jam labai patiko meno dirbinys, bet jis negalėjo jo įsigyti, nes tuo metu neturėjo
pasiėmęs pinigų, taigi jo draugas, taip pat Sahadža jogas, vėliau nuėjo į aną parduotuvę ir nupirko tą
ypatingą meno kūrinį, kurį laiką palaikė jį ir gimtadienio proga nusiuntė draugui. Toks rūpestis ir gili
meilės išraiška pakerėjo poną, jis buvo dvigubai laimingesnis matydamas, kad meno kūrinys buvo ne
tik įvertintas, bet ir virto nuostabiu sumanymu.
Taigi, viena vertus, būtent dėmesys Dvasios dieviškajam įžvalgumui apriboja jūsų godumą, egoizmą,
nepaliaujamą troškimą ir nepatenkintą protą. Antra vertus, staiga suvokiate, tas žinojimas leidžia
suprasti, ką galite padaryti, kad kam nors suteiktumėte laimės nupirkę kokį materialų daiktą; šios
žinios padeda jums suprasti tikrąją daikto vertę ir įgyvendinti pasirinkimo laisvę, kad parodytumėte
savo meilę ir pagerintumėte kažkieno gyvenimo kokybę.

3 skyrius

DEMOKRATIJA
Amerikoje būtent didysis Abrahamo Linkolno atėjimas tikrove pavertė unikaliai teisingą demokratijos idėją. Jis ypač pabrėžė, kad vyriausybė turėtų būti „iš žmonių“, o dabar matome, kad dauguma
valstybių, vadinančių save demokratiškomis, iš tiesų yra „demon-o-kratijos“. Jas valdo į pinigus ar
į valdžią besiorientuojantys žmonės. Mūsų laikais rūpinimasis žmonių gerove, mat jis turėtų būti
pagrindinis demokratijos tikslas, visiškai prarastas. Paprasčiausiai tai jau ne valdžios žmonių reikalas.
Daugelis žmonių tvirtina, ir gal jie nėra visiškai neteisūs, kad šiandien Ameriką valdo ne žmonės, bet
tik turtingieji, stambieji verslininkai arba kino aktoriai ir aktorės. Kitas išsivysčiusias šalis šiandieną
valdo bankai, verslininkai, žiniasklaida ir mafija.
Taip Abrahamo Linkolno idėja, kaip ir visų didžiųjų šventųjų ir pranašų idėjos, visiškai išsigimė, nes
mūsų pamišusioje dėl pinigų visuomenėje demokratija degeneravo. Visi pirminiai kilnūs principai
išsisklaidė rūsčių argumentuotų diskusijų, rengiamų įvairiose pasaulio konferencijose, skirtose demokratijos problemoms spręsti, migloje. Dabartinėse darbotvarkėse visiškai nebeliko aukštesnių etinių
vertybių įtvirtinimo, kuris iš pradžių buvo laikomas didžiausiu demokratinės valstybės prioritetu.
Pavyzdžiui, Amerika, didžioji laisvųjų šalis, be jokios sąžinės graužaties ar dvejonės palaikys bet kurią
valstybę, kuri tuo metu atitinka dabartinio prezidento dabartinę politiką. Tai daroma neatsižvelgiant
į faktą, kad tą šalį gali valdyti despotiškas asmuo, neturintis nė menkiausios pagarbos demokratijai.
Būtent Amerika ir dauguma Europos valstybių, kurios tvirtino esą demokratinės, gamino ir pardavinėjo ginklus Irakui, valdomam Sadamo Huseino. Šitaip daug demokratinių valstybių susivienijo, kad
jį paverstų labai galingu ir karingu vien dėl to, kad jis atitiko jų politiką.
Tikroji demokratija įmanoma tik tuomet, kai žmonės iš tiesų aukščiau visko pripažįsta demokratinius principus ir gerbia etines vertybes. Apie žmones, kurie yra pamišę dėl valdžios ir kurie visokiomis priemonėmis nori uždirbti pinigų, negalima pasakyti, kad jie turi teisingą demokratinę
ideologiją. Demokratijai negali vadovauti godūs, palaido būdo ir egocentriški žmonės. Mergišiai ir
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girtuokliai, sprendžiantys nacionalines problemas, iš tiesų yra savo tautos ir iš dalies viso pasaulio
problemų šaltinis.
Politikai turėtų būti atsidavę žmonių gerovei. Bet kartais jie tampa šachmatų figūromis, kurių vienintelis tikslas − kuo ilgiau išlikti ant lentos. Politikai nenori palikti savo kėdžių, prie kurių jie tarsi priklijuoti, kol priverčiami pripažinti savo pralaimėjimą. Iki paskutinės gyvenimo akimirkos nori būti
politinės intoksikacijos būsenoje ir atsistatydina tik tuomet, kai viena koja jau karste. Tokio žemo
lygio žmonės negali dirbti tikrosios demokratijos labui. Demokratijai reikia labai iškilių, garbingų,
išsimokslinusių ir palaikančių vizijas kūrėjų, turinčių tik geranorišką požiūrį į žmones ir visiškai
atsidavusių demokratijos idealams.
Kurgi yra vadinamoji demokratinė valstybė, kurios valdžios žmonės turėtų tokį charakterį, galintį
išlaikyti švarią ir dorybingą demokratiją, kokią numatė Abrahamas Linkolnas? Trečiajame pasaulyje,
kurio politikai religingai imituoja didžiųjų išsivysčiusių šalių pavyzdį, jie dar labiau suprastina demokratinių vertybių sistemą. Pavyzdžiui, Indijoje valdžios atstovai gali nenorėti su šaknimis išnaikinti
skurdo, kadangi jie gali pirkti neturtingųjų balsus, sumokėdami šiek tiek pinigų. Be to, jie gali mažumą remti ir išlepinti, kad panaudotų kaip balsų banką. Taigi matome, kad neišsivysčiusiose šalyse
skurdas iš tiesų padeda palaikyti tokio tipo „demon-o-kratiją“.
Niekur pasaulyje nėra demokratinės vyriausybės, kuri iš tiesų būtų „iš žmonių, žmonėms, ir žmonėmis“. Tikrovėje matome, kad valdžios atstovai neturi etinių vertybių pojūčio, nesirūpina žmonėmis,
kuriems turėtų tarnauti. Politinė galia traktuojama kaip investicija, siekiant sukurti kuo daugiau pinigų, kaip tai vyksta verslo pasaulyje. Abrahamas Linkolnas, kaip ir kiti šventieji, buvo sutelkęs dėmesį
į absoliučias vertybes; jis nežinojo, kad žmonės dar nepasirengę tokiam didžiam demokratijos idealui,
kad dauguma iš jų pasiduos tendencijai išklysti iš tiesaus ir siauro atsidavimo bendrai kolektyvinei
gerovei tako ir pasuks platesniu savininkiškų interesų keliu. Išrenkami į valdžią žmonės iš esmės
turėtų rūpintis visuotine gerove ir turėti išminties veikti, būti įkvėpti tarnystės dvasios.
Geranoriškas valdovas, panašus į karalių filosofą (tokį sukūrė Sokratas), idealiai tinka į vyriausybės
vadovus. Toks žmogus turėtų būti labai išmintinga nešališka asmenybė, neturinti jokių valdžios geismų ir pinigų troškimų. Netolimoje praeityje buvo tokių žmonių kaip Mahatma Gandis, Atatiurkas
Kemalis Paša, Anvaras al Sadatas, Lal Bahaduras Šastris, Ho Ši Minas, Martinas Luteris Kingas,
Nelsonas Mandela, Dagas Hamerskjyldas, Mudžiburas Rahmanas ir daugelis kitų.
Moderniais laikais kalbėti apie politinę išmintį atrodo keista. Išmintis nebesvarbi, nes racionalumas
seniai užėmė jos vietą. Pasitelkiant vienintelio racionalumo ribotą linijinę logiką pateikiamos egocentrinės išvados, siekiama pateisinti valdžios veiksmus (be abejo, jie turi abipusį globalinį atgarsį, susijusį su visais kitais egocentriškais valdžios žmonėmis). Taip formuojasi negatyvaus mąstymo
brolija, palaiko vienas kitą savo parlamentuose, asamblėjose ar senatuose, todėl nepadaroma iš tiesų
nieko naudinga dėl žmonių pakilimo. Priešingai, tokių demokratinių valstybių politikai naudoja visas
priemones, kokias tik gali sugalvoti, kad įgyvendintų savo diktatoriškas idėjas.
Kadangi tokia laisvė, kokia ji tapo demokratijoje, suteikia jiems teisę džiaugtis galia ir ja piktnaudžiauti, už visų ribų ir natūralių apribojimų jie išplėtė savo nekontroliuojamą laisvę. Šitaip tokie
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politikai ne tik užsidirbo pinigų, atitolo nuo paprastų žmonių, kuriems turėjo tarnauti, bet ir viešai su pasididžiavimu finansinėse rinkose buvo apibūdinami kaip nepaprastai turtingos asmenybės.
Žmogus pajunta gėdą girdėdamas tokius dalykus apie asmenį, kurį renka puoselėdamas dideles viltis.
Atėjo atsiskaitymo metas, ir jų kriminalinė veikla demaskuojama. Kai kuriose šalyse tokios demokratijos ir jų politikai galbūt jau pasiekė poliariškumo būseną, tuo tarpu kiti lėtai juda link jos.
Politikai ateina ir išeina, kažkas visuomet stovi eilėje, kad juos pakeistų. Ir nėra būdo šiam procesui
sutrumpinti, kas keletą metų į valdžią ateina žmonės, kurie gali būti dar blogesni už ankstesniuosius.
Dauguma demokratinių valstybių abipusiu sutarimu virto absoliučiai autoritarinės, rasistinės ir materialistinės. O tos, kurios dar netapo, siekia tokios būti. Pinigai paverčia visą demokratijos sampratą
antraeile. Turintys pinigų gali vadovauti be jokio geranoriškumo jausmo ir tikrosios demokratijos
vertybių sistemos. Lengva pastebėti: kai pinigai tampa dievu, visos moralinės vertybės nustumiamos
į šalį.
Žinoma, demokratijoje žmonių balsai svarbūs. Pavyzdžiui, jei moterys sudaro daugumą, jų balsai
ypač svarbūs, tad politikų, kurie suinteresuoti patekti į valdžią, politika bus pritaikyta tik egoistinėms šios rinkėjų grupės idėjoms patenkinti. Šitaip moterys legaliai gauna teisę vaikščioti pusnuogės
šaltame Šveicarijos klimate, kur sveikas protas ir padorumas reikalautų kuo nors prisidengti. Kitose
valstybėse, pvz., Prancūzijoje, moteris turi šlovingą teisę užsiimti amoraliu elgesiu, tarkim, turėti
nuosavą prostitučių verslą su visu įstatymų pritarimu ir palaikymu. Jeigu jos sudaro pakankamai
didelę rinkėjų dalį, niekas negali joms daryti įtakos ir jų kontroliuoti. Tai jos kuria įstatymus. Kai tik
kas nors gauna balsavimo teisę, jis tuoj pat tampa labai svarbiu asmeniu, kuriam politikai meilikauja
arba siekia jo palankumo.
Nebeegzistuoja Sokrato iškeltas tarnavimo žmonių gerovei idealas. Priešingai, jie tai kritikuoja tvirtindami, kad Sokratas buvo nepraktiškas žmogus. Visi didieji šventieji ir pranašai, be abejo, buvo
idealistai ir nepraktiški žmonės. Dauguma šių dienų pasaulio demokratijų yra žmonių, neturinčių
jokių garbės ar moralinių vertybių, veikiami. Jie labai greitai suvokia, kad valdžia jiems gali suteikti
klestėjimą ir kad pinigų galia gali nuplauti ir nunešti į užmarštį visus blogus jų darbus, paslėpti abejotinus verslus, kuriais jie užsiima. Jų pačių nelaimei, apgaulinga laisvė užvaldo jų galvas tarsi fix idėja,
jie ir toliau gyvena besielgdami amoraliai, nebijodami Dievo, grubiai griaudami visą demokratinių
vertybių sistemą. Tai gali tęstis metų metus, kaip atsitiko Italijoje, kol veikiant Poliariškumo dėsniui
arba Dieviškajam atpildui jie buvo demaskuoti. Bet prieš tai įvykstant, tokie vadovai, deja, tampa modeliais žmonėms, kuriuos jie valdo, ir pamažu kasdienio šiandienos gyvenimo moralinė degradacija
pradeda kurti dekadentišką arba mirštančią demokratinę visuomenę.
Kaip minėjau, išrinktieji tarnauti žmonių gerovei turėtų būti išsivysčiusios sielos, kurių idėjos būtų
panašios į Abrahamo Linkolno ar kurių etinės vertybės prilygtų Mahatmo Gandžio vertybėms. Galbūt ciniška politinė modernių lyderių strategija yra leisti asmeniniame gyvenime žmonėms save
griauti. Kodėl gi vyriausybė turėtų kištis į privatų žmonių gyvenimą? Taip yra todėl, kad bet kas,
keliantis privataus gyvenimo klausimą, negaus balsų. Šiuolaikinis politikas sako: jeigu žmonės nori
save griauti, tai jie turi ir teisę, ir laisvę tai daryti. Kodėl gi trikdyti tokį politinį mąstymą? Tokia
strategija tinka ir demokratijai, ir komunizmui. Kol rinkėjai nesistengia pašalinti valdžios vyrų iš
patogių krėslų, prie kurių jie tarsi prilipę, kad tarnautų savo interesams, politikai jaučiasi labai tvirtai.
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Kaip demoniško pinigų grobstymo rezultatas pasireiškia ir kitos pavojingos veiklos rūšys. Pavyzdžiui,
anksčiau minėtasis nerašytas Prancūzijos įstatymas leidžia namų šeimininkėms dirbti pusę darbo
laiko prostitutėmis. Tai galima racionaliai paaiškinti: moteris gali užsidirbti pinigus visais įmanomais
būdais, kokiais tik gali.
Taip pat sakoma, kad Prancūzija yra Katalikų bažnyčios vyriausioji dukra. Kaip galėtume paaiškinti
tokį keistą amoralumo toleravimą, netgi pateisindami jį racionalizavimo būdu? Galbūt atsakymas
slypi tame, jog teismai nieko neišmano apie dharmą, bet aklai seka Froido teorijomis ir klusniai priima psichoanalitikų teorijas, kai tenka interpretuoti įstatymą. Nors Froido teorija visiškai demaskuota
ir diskredituota, ją vis dar naudoja dauguma demokratinių valstybių, kai sprendžiamos psichinių
ligonių padarytų nusikaltimų bylos. Tačiau subtili Froido įtaka eilinių žmonių pažiūroms išsivysčiusiose šalyse yra labai plati ir visuomet destruktyvi. Neįmanoma pasakyti, kiek žalos Froido teorijos
padarė Vakarų šalims apskritai, tačiau blogiausia yra tai, jog žmonės prarado savigarbos jausmą dėl to,
kad Froido atradimus priėmė tarsi Evangelijos tiesas. Dabar dėl nuolatinės žiniasklaidos, ypač filmų,
televizijos ir video įtakos jie arba be priežasties paneigia, arba stengiasi aktyviai sugriauti visus natūralius kuklumo ir tyrumo jausmus, kurie tradicinėse visuomenėse sudarė moralumo, asmeninės bei
šeimyninės laimės ir gerovės pagrindą. Besivystančios šalys nori pritaikyti visus šiuos destruktyvius
metodus, nes kai kurie intelektualai tvirtina: norint pasiekti ekonominį išsivystymą reikia panirti į
populiariąją kultūrą.
Pavyzdžiui, visai neseniai laikraštyje skaičiau pranešimą apie jauną merginą, kuri nuolat lankosi kabaretuose ir diskotekose. Staiga jos tėvai suprato, kad ji pasidarė panaši į prostitutę. Koks siaubas
suvokti, kad jie negalėjo tam prieštarauti, juk tai buvo legalu, mergina gerai uždirbo, mokėjo tėvams
už išlaikymą. Vėliau mergina mirė nuo kažkokios slaptos (t. y. seksualiniu būdu plintančios) ligos,
būdama dvidešimt vienerių metų. Tokį elgesį teoriškai galėtume pateisinti neturtingoje šalyje, bet iš
tiesų neturtingose šalyse tėvai daug labiau kontroliuoja savo vaikų moralę. Jų visuomenės ištikimai
laikosi tradicinių etinių vertybių, galbūt todėl, kad nuoširdžiai tiki Dievo galybe, arba todėl, kad dar
nepasidavė pinigų iliuzijoms.
Tačiau turtingose šalyse, kaip nuolat skaitome laikraščiuose, tėvai patys planuoja savo vaikų sunaikinimą, leisdami jiems gerti ir rūkyti labai ankstyvame amžiuje, skatindami jų palaidumą, pakurstydami susidomėjimą seksu, patarinėdami apie kontraceptikus, leisdami žiūrėti filmus, kurių vienintelis
tikslas – sunaikinti natūralią pagarbą, kurią visi žmonės jaučia šventiems dalykams. Tokios visuomenės neturi brandumo ir pagarbos brandai.
Turtingose šeimose net blogiau. Jauni žmonės nori mėgautis savo laisve tik tam, kad susinaikintų.
Tėvai negali efektyviai kontroliuoti arba laikytis tokios pozicijos, kuri sustabdytų paauglių nėštumą
ar dėl palaidos gyvensenos lytiškai plintančias ligas. Auksinės mergaitės pradeda gyventi be jokių
laisvės stabdžių, o baigia kaip skvateriai, keliaudamos nuo vieno partnerio prie kito, arba viešnamio
pragare.
Jei išdrįstume aiškiai analizuoti tikrąsias mus supančių reiškinių potekstes, būtų labai akivaizdu,
kad giliausios demokratinių visuomenių kryptys yra nukreiptos į susinaikinimą. Žmonės ne tik
Šveicarijoje, Norvegijoje ir Danijoje lenktyniauja vieni su kitais, kaip nusižudyti, bet ir kiekvienoje
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išsivysčiusioje šalyje jauni žmonės masiškai imasi save naikinančių įpročių. Neįmanoma suprasti,
kodėl išvystytų demokratijų jaunimas taip lengvai pasiduoda iš tiesų netikriems kultams, madoms,
priklausomybėms (jos laikomos Dievo suteikta teise), kaip alkoholis arba homoseksualumas, visa tai
ir užtikrina jų savigriovą. Alkoholizmas ir priklausomybė nuo narkotikų žinomi kaip tikri kelialapiai
į pragarą. Bet vis daugiau ir daugiau žmonių stoja į eilę jų įsigyti. Visokie neaprašomi seksualiniai nukrypimai veda į AIDS ir kitas rimtas ligas. Bet kaip atsitinka, kad žmonės, kurie arogantiškai laikosi
ir netgi giriasi savo homoseksualumu ar palaidumu, yra laikomi kažkokiais herojais AIDS grėsmės
akivaizdoje? Mirtis nuo šios ligos dabar vaizduojama kaip šlovingas didžių žmonių kentėjimas, kurie
tarsi drąsūs kariai žygiuoja į savo kapus. Kodėl taip atsitinka, kad tokie protingi žmonės nebekvestionuoja destruktyvių įpročių teisėtumo? Visi žmonės žino, kas yra paprastas ir natūralus padorumas,
ir jiems iš tiesų jo reikia, jie trokšta to savo vidumi. Ar tik ne dėl to išsivysčiusių šalių žmonės nuolat
nusivilia, jog šis esminis poreikis nėra patenkintas, kad taip trokšta nusižudyti?
Netgi kalbėdami apie pasilinksminimus, labai aiškiai galime pastebėti, kad, pavyzdžiui, moderniojoje
popmuzikoje žmonės šiais savęs naikinimo laikais išreiškia nesaugumą ir nusivylimą, elgdamiesi negarbingai, tarsi iš tiesų savęs nekęstų ir save niekintų. Popmuziką verslininkai kuria, kad užsidirbtų
pinigų. Išradingai meilikaudami žmonių silpnybėms, jie nuolat stumia jaunus žmones į tokias nuotaikas, kurios negali sukurti taikos, harmonijos ir džiaugsmo, bet sukuria didžiulę vidinę sumaištį, didžiulį nepasitenkinimą ir nusivylimą, kurį siekiama palengvinti kita popmuzikos doze, taip patogiai
„sukasi“ pinigus darančios brigados. Nebrandi jaunesnioji karta, kurios vidinį balansą nuolat trikdo
išcentrinės emocijos, iš vienos pusės, gali tapti tik depresyviais atsiskyrėliais, negalinčiais sukurti
jokių tikrų santykių arba, iš kitos pusės, aikštingais chuliganais, siekiančiais tik trikdyti kitų ramybę.
Ar iš tiesų šito tikimės iš didžiojo demokratijos idealo?
Modernios demokratijos pradėjo kilti XVIII amžiuje, bet maždaug tuo pat metu su mokslo pasiekimais pradėjo reikštis ir pramoninė revoliucija. Tai, ką mes vadiname industrinėmis ir komercinėmis
vertybėmis, buvo sukurta kartu su pramoninės ir technologinės visuomenės atėjimu. Egzistuojantis
mokslas absoliučiai amoralus. Jis nesiderina su žmonių vertybių sistemos nustatytomis taisyklėmis ir
nuostatomis. Mokslas yra žinios apie materiją, o materija turi savo vidines nuostatas. Kitaip nei žmonės materija neturi laisvos valios, kuri padėtų sukurti kokią nors vertybinę sistemą. Grynasis mokslas,
kuris yra amoralus, šią savybę per technologiją beveik nepastebimai perdavė į praktinę ir taikomąją
sritis. Taip pramonė ir (labai artimai susijusi) prekyba tapo absoliučiai amoralios.
Kai žmogus atlieka darbą pritaikydamas savo gebėjimus visiškai žmogiškoje aplinkoje, darbas ir
moralumas eina išvien. Be technologijos ir to, ką mes dabar vadiname industrija (ji reikšdavo pasiaukojantį ir produktyvų darbą žmonių gerovei kurti), jie neturi įgimtos etinės vertybių sistemos ir
nepaklūsta jokiems vidiniams moraliniams įsipareigojimams. Bet ir čia suveikia Poliariškumo dėsnis,
išsivysčiusių šalių pramonės dabar pasislinko į kitą svarstyklių pusę. Būtent dėl nevaržomos pramonės raidos, paminant moralės (dharmos) arba etinės vertybių sistemos įtaką, tą matome visame
pasaulyje, o ypač itin išsivysčiusiose demokratinėse šalyse, atsiranda didelis ir vis didėjantis ekonominis nuosmukis. Atrodytų, tarsi visų šių pramonių mechanizmas būtų išėjęs iš rikiuotės, nes niekas
nepasirūpino, kad jis judėtų tinkamai.
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Vyriausybės dabar stengiasi atgaivinti savo nualintas ekonomikas, naudodamos dirbtinius metodus,
tokius kaip manipuliavimas palūkanų norma, taip pat pasitelkusios visą Vakarų reklaminės propagandos jėgą įtikinti neišsivysčiusias valstybes arba Rytų bloko gyventojus, ypač Rusiją ir Kiniją, įsigyti tų
valstybių, kurios kenčia nuo recesijos, neparduotas perteklines prekes. Taigi vargšės neišsivysčiusios
šalys dar kartą rizikuoja, kad bus išnaudojamos vadinamųjų itin išsivysčiusių demokratijų. Liūdna
matyti vadinamuosius didžiuosius lyderius, pažangių valstybių ministrus pirmininkus ir prezidentus,
visame pasaulyje besikaunančius stengiantis parduoti savo gaminius toms šalims, kurios vis dar žavisi
importinėmis prekėmis. Tai yra didžiulė moralinė ir ekonominė eksploatacija. Daug Amerikai ar
Vokietijai nereikalingų prekių parduodama Rusijos žmonėms, kurie turi labai mažai užsienio valiutos. Visas šlamštas, neparduotas tose pramoninėse šalyse, kurios patiria nuosmukį, dempinguojant
atsiranda net tolimojoje Indijoje. Vyksta iškilmingi politinių lyderių, taip pat didžiųjų kompanijų
vadovų vizitai, siekiant neišsivysčiusias šalis įtraukti į tas nuosmukio krizes. Tačiau kaip toli jie tikisi
įklimpti? Visi vaikosi to paties iliuzinio dalyko. Stebint procesą iš šalies darosi įdomu, kaip šį nuosmukį ketinama įveikti, nes jis turi gilias istorines šaknis, o Poliariškumo dėsnio negalima išvengti.
Geriausias pavyzdys yra Turkija, turinti geriausią maistą, geriausius drabužius, geriausius papuošalus
ir kilimus, nepaisant to, importuojanti visas šias prekes iš Vokietijos. Kažkaip vokiečių verslininkai
sugebėjo apakinti turkų gyventojus, kad jie nustojo matę savo rankų darbo produkciją ir labai skanų
vietinį maistą. Turkijoje žmonės valgo vokišką duoną ir vokiškas dešreles. Išdava tokia: turkai pasidarė labai neturtingi, tokiame karštame klimate visi mūvi džinsus. Tai reikia iškentėti.
Iš pradžių su imperialistinių idėjų plėtra dauguma valstybių ėmėsi begėdiškai skleisti savo režimus
po visą pasaulį. Pirmiausia jos praturtėjo grobdamos, apgaudinėdamos ir siaubdamos šalis, kurias
paversdavo kolonijomis, ir ilgus metus džiaugdavosi nesąžiningai gautais pinigais. Vėliau, vystantis
pramonei, savo kolonijas naudojo kaip pigų žaliavų ir darbo jėgos šaltinį bei gatavą vergovinę rinką
savo prekėms. Tačiau dabar industrializacija įgyvendino sumanytą kursą ir išsivysčiusių šalių pramonės ėmė gaminti produkcijos perteklių. Perteklinės produkcijos negali suvartoti nei jų gyventojai, nei
ankstesnės kolonijos, kadangi kaip šalutinis kolonijinės eros produktas atsiranda naujos nepriklausomos valstybės (anksčiau ten buvo vystomos vietinės pramonės siekiant panaudoti savo žaliavas ir
pigią darbo jėgą), aprūpintos įrengimais, galinčiais visas prekes pagaminti mažesne kaina, palyginti
su ankstesnių kolonijinių šeimininkų kainomis. Tai ką gi dabar ketina išnaudoti išsivysčiusios valstybės, kad įveiktų savo nuosmukį? Tokios surogatinės ir amoralios pramonės produktams paprasčiausiai nepakanka rinkų. Tačiau prarasta daug daugiau nei tik perteklinių prekių rinkos. Visas rinkas
užplūdo laisvo stiliaus suknelių perteklius, o jų nereikia nei skalbti, nei lyginti. Labai karštose šalyse,
tokiose kaip Šri Lanka, Taivanas, Malaizija ir daugelis kitų, šiuos drabužius nešioja su didžiuliu pasididžiavimu. Nors visi jie smirda, dvokia ir sukelia bėrimus, Vakarų marketingo specialistų nuomone,
jie labai įspūdingi ir madingi.
Kaip ilgai jie gali kvailinti besivystančias šalis savo marketingu? Vystantis pramonei tiek kapitalistinėje, tiek komunistinėje sistemoje žmonės pamažu tapo vergais materijos, kuri dabar ėmė juos
valdyti. Rimčiausia pasekmė yra ta, kad žmogaus vertybių sistema nusmuko iki materialistinio lygio.
Nors žmogus yra miniatiūrinis evoliucijos proceso atvaizdas (epitomas) ir potencialus viso nematerialaus pasaulio valdovas, akivaizdu, kad šiuolaikinis žmogus simbolizuoja naujos rūšies žmogiškąją
būtybę, kurią valdo materija, kūnas arba gyvuliški instinktai. Visa taip pablogėjo, kad bet kuris, prakalbęs apie žmogiškąsias vertybes, arba aukštesniąsias vertybes, palaikomas, o kartais ir vertinamas
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kaip nenormalus ar pamišęs. Atrodo, žmonės paprasčiausiai negali suprasti, kaip tvirtai jie pateko į
materijos ir savo gyvuliškų instinktų nagus. Negana to, materija lėtai užvaldo žmones, atsirado tokių
didžių mąstytojų ir mokslininkų, kaip Froidas, kurie žmogiškąsias būtybes suprimityvino iki seksualinio objekto.
Kodėl materija valdo žmogų? Evoliucijos proceso metu perėjome įvairias pakopas; tiesa ta, kad mūsų
esminė ir pirminė prigimtis yra materija ir mes išsivystėme iš inertinės materijos į gyvų būtybių būvį,
o po to lėtai progresavome į gyvūnų pakopą ir iš jos. Prieš daugelį tūkstančių metų Indijoje žmonės
sukūrė rafinuotus dvasinės filosofijos kūrinius, tokius kaip Vedos, Upanišados ir Gita. Tūkstančius
metų žmonės gyveno vadovaudamiesi tų kūrinių vizija, tai, ką matome šiuolaikiniame pasaulyje,
yra tikrų tikriausias nuosmukis, žmonių kritimas žemyn iš to aukšto lygmens, kurį jie buvo pasiekę
pakilimo būdu. Pavyzdžiui, filmas „Beždžionių planeta“ aiškiai vaizduoja, kas atsitiktų, jei evoliucija
pasuktų atgal, t. y. į devoliuciją.
Be to, visai neseniai du pasauliniai karai pražudė daugybę taikių, gerų, padorių ir paprastų žmonių.
Tai labai sumenkino žmonių tikėjimą natūraliu gyvenimo gerumu ir amžinųjų vertybių egzistavimu. Žmonija išvydo šiuolaikinio kariavimo mechanizmo siaubą, milijonai moterų tapo našlėmis, o
vaikai – našlaičiais, buvo visiškai paralyžiuota visų kariaujančių tautų ne tik pramonė, bet ir moralinis gyvenimas. Destruktyvių karų padarinys yra tas, kad jų ateities gyvenimai tapo lyg nederlinga
žemė be jokios vilties atgimti. Šitaip paprasti žmonės lengvai atsisakė etinių vertybių ir pradėjo pigų
paviršutinišką gyvenimą, tokį, kokį pastebime pokariu, penktajame–šeštajame dešimtmetyje, ir netgi dabar. Kultūriniame gyvenime šiuos metus ypač paženklino vadinamosios modernizmo krypties
progresuojantis destruktyvus puolimas, nukreiptas prieš visas tradicines formas ir vertybes. Iš lėto,
maždaug per 70 metų, bendras žmogaus pažinimo lygis nukrito žemiau įprasto savo potencialo.
Kiekvienam, ramiai ir objektyviai žvelgiančiam į situaciją, į kurią pateko žmonės, akivaizdu, kad tik
pasiekę proveržį į aukštesnį pažinimo lygį, į aukštesnę vertybių sistemą galėtume išsiveržti iš šlamšto,
kurį sukūrėme pavergę save materijai ir gyvuliškiems instinktams, ir kartu – savęs sunaikinimui.
Netgi demokratijos šalys, kuriose žmogaus laisvė turėtų klestėti, nestokoja baisių vidinių prieštaravimų, jie šį evoliucinį proveržį paverčia labai sudėtingu. Be to, demokratijose laisvė kritikuoti ir
klaidinti kitus turi fundamentalių teisių. Tačiau tikroji laisvės samprata apima įgimtą atsakomybės
jausmą, pagrįstą išmintimi ir sveiku protu, nesuteikiančiu laisvės amoralumui, konkurencijai ir neapykantai. Tikroji laisvė egzistuoja tam, kad leistų mums pažinti savo aukščiausią etinę prigimtį ir jai
tarnauti, tobulinti ją savo labui ir viso pasaulio gerovei.
Vis dėl to, priešingai, šiuolaikinės demokratijos nenori net kalbėti apie moralę ir užuojautą, nes, kaip
jos sako, tai liečia tiktai vadinamąjį privatų individų gyvenimą. Iškreipdamos iškilią individualios
moralės teisių idėją, demokratinių valstybių vyriausybės atsikratė atsakomybės kurti savigarbos ir
moralumo atmosferą tiek savo valstybėje, tiek santykiuose su kitomis valstybėmis. Kad ir kokios būtų
teorinės jų idėjos, jie aiškiai negali patikėti, jog iš tikrųjų egzistuoja tik vienas pasaulis ir viena visų
žmonių bendruomenė, kitaip jie nebūtų atsisakę pretenzijų tarnauti aukštesniajai žmogaus prigimčiai, o taip ir atsitiko.
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Prie viso to prisideda nemenka dalis veidmainystės, kai paliečiama viešosios moralės sąvoka. Jei demokratinės šalies ministras ar ministras pirmininkas turi meilės romaną su kita moterimi, visuomenė
tai vertina kaip mirtiną to vyro nusikaltimą. Tačiau kiti šalies vyrai gali turėti kiek tik nori ir kokių tik
nori nelegalių santykių su moterimis. Bendra prielaida šiandien labai paprasta: nėra būdo tai pataisyti ir netgi kritikuoti. Nuo tada, kai Froidas paskelbė savo „evangelinę tiesą“, tapo savaime aišku, kad
dauguma žmonių yra pasigailėtinoje savo žemiausios prigimties būklėje, bet net jeigu ir taip, ministras pirmininkas arba prezidentas turi būti kitokie. Jie privalo būti moraliai tobulos asmenybės. Mes
galime pamanyti, kad bent jau šis lūkestis yra kažkuo vertingas. Tačiau šis paskutinis tikros moralinės
pozicijos ženklas iš tiesų tik žodžiais pripažįsta mirusį idealą. Visa tai parodo, kad iš vieno žmogaus
reikalaujamas tobulumas neįsiskverbia į visuomenę, iš tiesų ir nelaukiama, kad įsiskverbtų. Dėl tokios
melagingos pagarbos individo laisvei, kuri, be abejo, gali nuslėpti savo troškimą daryti ką tik nori,
be nepageidaujamų patarimų, valdžios žmonės nenori kištis į privatų žmonių gyvenimą. Dabar, praradus gėdos ir nepadorumo jausmą, visi privatūs gyvenimai tapo socialiniais ir viešais gyvenimais, o
visos visuomenės, vadovaujamos demokratinių struktūrų, kenčia nuo poliariškumo smūgių.
Jie elgiasi taip, tarsi demokratijoje moralė egzistuoja tik viešiems veikėjams, o kiti žmonės yra laisvi
eiti kokiu tik nori keliu, tad visiškai nesvarbu, kaip jie save naikina. Demokratijose, veikiant Poliariškumo dėsniui, asmeninė arba individuali laisvė masinės mutacijos būdu rengiasi sugriauti visuomenę, atrodo, iš tiesų niekas nieko nenori daryti, kad pašalintų pagrindines šio reiškinio priežastis.
Užuojauta – tik tema, apie kurią į pinigus arba valdžią besiorientuojančios religijos vien kalba. Jos
nieko negali, iš tiesų netgi nieko nenori daryti, kad sustabdytų savo visuomenių staigų moralinės
degradacijos nuosmukį ir ekonominį žlugimą.
Dabar išrinktieji Vakarų vadovai apsimeta esą demokratiški, bet tapę rasistais arba fundamentalistais
jie padarys viską, kad niekam iš besivystančiųjų šalių neleistų atvykti į savo šalį arba kad į jų šalį patektų prekės iš besivystančiųjų šalių, nes šios pardavinėja geresnes, pigesnes prekes, nors jie, būdami
imperialistais, metų metus išnaudojo neturtingas valstybes. Jų paprasčiausiai nedomina įstatymai,
kurie pažabotų žmonių gyvenimo smukimą... Maža to, jie susirūpinę nesukelti tų žmonių, kurie yra
itin išlepinti ir sugadinti vadinamojo individualizmo, socialinių judėjimų ir demonstracijų; ir visa,
ko jie trokšta – tai gyventi visuotinai priimtą gyvenimą, masinių informacijos priemonių propaguojamą ir klaidingų standartų, kuriuos jie siūlo žmonėms, gyvenimą. Tokie žmonės save populiarina
daugiažodžiaudami, juos galima nutildyti šiuolaikiniais triukais, tačiau kol jų vietos saugios, politikai
nesirūpina, ką sau daro paprastas žmogus. Priešingai, suteikdami absoliučią laisvę rūpintis privačiu
gyvenimu, jie pataikauja rinkėjų ego ir silpnybėms, nes niekuomet nesukuria įstatymų, kurie saugotų
ir tvirtintų moralę. Jie užtikrinti, kad nesusidurs su amoralių žmonių pykčiu ir neviltimi.
Kitas tokios aplaidumo leidimo produktas yra brutalus, žiaurus smurtas, nes žmonės nebejaučia,
kas yra blogai, savo protuose nė minutės nesusiduria su galimo atpildo baime. Kartą Los Andžele,
Angelų mieste, važiavau automobiliu, ir vairuotojas man pasiūlė uždaryti langą ir palenkti galvą. Jis
paaiškino, kad prieš savaitę šioje gatvėje buvo nušauta vienuolika žmonių. Paklausiau – dėl kokios
priežasties. Jis atsakė amerikiečių anglų kalba: „Tiesiog po velnių.“ Smurtą, vykstantį „tiesiog po
velnių“, galime paaiškinti tik atsižvelgdami į tai, ką smurtautojai įsisavino iš savo šeimos pažiūrų,
draugų ar žiniasklaidos, ypač televizijos, kino ir videofilmų, taip pat iš paslėptos neapykantos ir rasizmo žiniasklaidoje.
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Laisvės vardan demokratijos leidžia visokiausius baisiausius filmus ir vaizdus. Kol šie filmai nekritikuoja esančiųjų valdžioje, jie gali skleisti kokias tik nori vulgariausias, demoralizuojančias ir žiaurias
idėjas. Problema ta, kad tokie filmai tampa žmonių elgesio modeliais, tad vaizduojami žiaurumai ir
smurtas mūsų visuomenėse tampa tikri ir šiuolaikiški. Košmarai ir siaubo scenos virto mūsų miestų
ir privačių namų realybe. Teisėjai skiria aukščiausius apdovanojimus tiems, kurie sugeba labiausiai
šokiruoti ir atkurti šiuolaikinių temų siaubą. Pavyzdžiui, neseniai rodė filmą, tapusį tikra sensacija,
apie žmogų – psichopatą ir kanibalą. Filmo sumanymas – suteikti žmonėms pramogą rodant, kaip
jis žudė ir valgė žmones. Bet kurioje padorioje išsivysčiusioje visuomenėje toks filmas niekada nebūtų sukurtas, o jeigu dėl kokių nors nukrypimų ir būtų sukurtas, iškart būtų uždraustas. Bet vietoj
to kritikai jį išliaupsino ir išgyrė. Jie gali sakyti, jog tai neįprasta tema, retas personažo paveikslas,
sugalvotas žmogaus, kuris pažįsta žmonių, trokštančių valgyti žmogieną, net jeigu jie ir nebadauja,
kaip Bosnijoje! Filmas labai išpopuliarėjo ir darė įtaką, kadangi laimėjo geriausio metų filmo apdovanojimą. Nenoriu pasakyti, kad menas negali imtis negatyvių ir destruktyvių gyvenimo aspektų.
Kurti kažką šiuolaikiško, vaizduoti šiuolaikines moralinio nuosmukio problemas ir dezintegraciją –
gera idėja, tačiau kūrėjas turėtų pateikti ir esminių šiuolaikinio pasaulio problemų sprendimus. Geri
menininkai gali vaizduoti viską, kas siejasi su tikrųjų vertybių pasauliu, kuris pasitarnauja visų laikų
ir visų šalių žmonių gerovei ir laimei.
Yra ir gilesnė problema, susijusi su idėja, kad menas gali atspindėti netgi žemiausius ir labiausiai
smukusius šiuolaikinės visuomenės aspektus. Jei pavaizduosite savo visuomenės ekstremalaus nukrypimo atvejį, žmonės, ypač Vakaruose, tik pastebės piktadario cinizmą ir agresyvų žiaurumą ir, užuot
padarę aiškias ir sveikas moralines išvadas, iš tikrųjų stengsis tik kopijuoti tai, ką matė. Tai paprasčiausiai tapo sąlygine reakcija, ir blogiausia, kad nieko nebešokiruoja.
Nuo šviečiamojo ir XVIII amžiaus demokratinių revoliucijų laikų Vakaruose susiklostė tendencija,
jog mes turėtume būti laisvi, kad įsisavintumėme visas nenormalias, nešventas, nepalankias, begėdiškas ir destruktyvias idėjas, kurias galime rasti kiekviename filme, kiekvienoje knygoje, kiekviename
laikraštyje ar kitame šaltinyje. Kažkodėl žmonės noriai priima iššūkį tapti blogio jėgomis. Dabar
žmonės turi apsispręsti, ar jie norėtų sustabdyti šį demokratinį nukrypimą, įsisąmonindami, ką reikia
padaryti. Progresas, kuriuo Vakarai taip didžiuojasi, krypsta į visišką susinaikinimą, nes žmonės turi
laisvę pasiekti dangų arba žengti į pragarą, taip pat jie turi didžiulę racionalumo galią pateisinti savo
lemtį.
Galbūt pirmąkart tai skaitydami Vakarų fundamentalistai patirs šoką. Kai kurie gali patirti šoką,
bet dauguma supras Dieviškosios jėgos susirūpinimą, ji sunerimusi, kad išsaugotų kūriniją su visa
persmelkiančios Dieviškosios meilės jėga.
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man skyrė kūno apžiūrą. Tai buvo ne kas kita, o akivaizdus rasizmas. Atrodo, baltosios rasės tiki
turinčios Dieviškąją teisę elgtis grubiai ir įžūliai „žemesniųjų“ spalvotųjų rasių atžvilgiu.
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RASIZMAS
Rasizmas yra didžiausias žmonijos prakeiksmas, kurį ji pati ir sukūrė. Visagalis Dievas sukūrė šį
pasaulį, kad jame tvyrotų didžiulė įvairovė ir skirtingos spalvos, siekdamas sukurti įdomų grožį, bet
šioji įvairovė tik paviršutinė. Sakoma, prieš daugelį metų kai kurie produktyvūs britų rašytojai rašė
siaubingus dalykus apie Afrikos juoduosius, ir visa tai buvo visuotinai priimta, kad žmonės, vadinę
save baltaodžiais, tiesiog išėjo naikinti kitos spalvos žmonių. Pavyzdžiui, Kolumbas per klaidą nuplaukė į Ameriką, ir ispanai pradėjo skleisti savo karalystę, dauguma indėnų buvo nušluoti nuo savo
žemės. Žinoma, kai kurie iš jų pasislėpė aukštai kalnuose ir išsigelbėjo. Sunku suprasti, kodėl šie
žmonės apsigyveno šalyje, kuri priklausė kitiems. Iš pradžių tai buvo nuotykis atrasti naujas žemes,
tačiau paskui įsibrovėliai ėmė manyti, kad šios žemės yra jų nuosavybė. Jie manė, kad turi esminę teisę neapkęsti arba žudyti tamsios spalvos arba kitokios spalvos žmones ir amžiams užgrobti jų žemes.
Gamtos sukurta kūnų, veidų ir odos spalvų įvairovė labai svarbi, antraip visi atrodytų vienodai. Nelaimei, spalvotieji buvo pavadinti primityviais, tuo tarpu baltieji buvo laikomi pažengusiais. Skirstyti
žmones pagal jų odos spalvą – tiesiog netoleruotinas arogancijos požymis. Visi turi tokią pačią širdį,
tokius pat jausmus, vienodą meilės ir neapykantos išraišką. Visi vienodai šypsosi ir verkia. Šalys,
kuriose gimsta spalvotieji žmonės, turėtų būti jų pačių šalys. Jie gali būti primityvūs arba atsilikę,
tačiau joks užsienietis, netgi baltasis žmogus neturi teisės jėga okupuoti jų žemių, naudodamas ginklus ir teisės aktus prieš neginkluotus vietinius. Įsivaizduokite tokią brutalybę, kai juodieji žmonės
buvo laikomi vergais. Nors vergija buvo panaikinta, „baltosios“ kolonijinės jėgos nesiliovė puldinėti
ir kankinti neturtingų paprastų savo kolonijų žmonių. Jei būtų parašyta teisinga ir objektyvi Afrikos,
Azijos ir Lotynų Amerikos kolonijinio valdymo istorija, žmoniją sukrėstų didžiuliai nusikaltimai,
kuriuos įvykdė baltieji valdovai. Kažką panašaus patyriau ir aš pati britų valdomoje Indijoje. Britai į
Indiją atvyko be leidimo įvažiuoti ar vizos ir pasiliko čia beveik 300 metų. Dabar, kai indai keliauja į
Jungtinę Karalystę su reikiamomis vizomis, jų oro uostų imigracinės tarnybos apklausų patirtis kelia
siaubą. Aš, būdama vyresniojo diplomato žmona, turėjau diplomatinį pasą, ir vis dėl to man uždavinėjo grubius ir žeidžiančius klausimus, nes buvau indė, ne baltoji. Kartą visiškai be jokios priežasties

Didžiausia Amerikos socialinė problema yra rasizmas. Elgsenos praktika juodaodžių atžvilgiu, ją taikė valdžios atstovai ir paprasti baltieji, buvo ne tik neteisinga, bet ir nusikalstama. Didžiosios sielos,
pavyzdžiui, kaip Abrahamas Linkolnas, buvo sukrėstos tokio nepalankaus požiūrio ir stengėsi padaryti viską, ką tik galėjo, kad padedami įstatymų panaikintų rasizmą. Nepaisant to, kad tokie įstatymai
egzistavo statutų knygose, dažnai vykdavo rimčiausi baltųjų ir juodųjų susirėmimai. Gangsterizmas
dabar įsiskverbė į visuomenę, ir žmonės daugumoje miesto rajonų gyvena nuolat bijodami. Tie, kurie
pasėjo rasistinės agresijos sėklas, dabar patys brandina chaotiško smurto derlių, o prie to brutaliai
prisideda netgi paaugliai. Kadangi kiekvienas veiksmas sukelia reakciją, visame pasaulyje ši reakcija
pasiekė kraštutinį lygį tokiu bjauriu ir nepateisinamu būdu, kad, regis, nebeįmanoma atkurti baltųjų
ir spalvotųjų žmonių santykių. Jei baltieji turėtų nors kiek išminties, jie suprastų, kad juodieji juos
pralenkia daugelyje sričių. Pavyzdžiui, baltaodžiai negali dainuoti taip kaip juodaodžiai. Jie neturi
tokios pat natūralios ritmo pojūčio dovanos. Mačiau, kaip jie kartu muzikuoja netgi nešdami mirusiuosius, o gedėtojai juda ritmišku šokio žingsniu. Norėdami juos suprasti ir įvertinti, turite būti
subtilūs, nuolankūs, suvokti, kaip gausiai jie palaiminti Dieviškosiomis dovanomis. Talentų, kokiais
pasižymi juodieji sportininkai, negalima lengvai pralenkti. Visus žaidimus, reikalaujančius judrumo
ir vikrumo, juodieji atlieka geriau negu bet kas kitas. Dominuoja žaisdami krepšinį ir beisbolą, dėl
savo meistriškumo ir nepakeičiamumo priimami į baltųjų komandas kaip lygūs. Kodėl gi šis nerasistinis požiūris sporte nepasklinda po visą visuomenę? Turime pripažinti: dauguma didžiųjų dainininkų yra juodieji. Be abejo, kai kurie baltieji daug pasiekia, tačiau negali pralenkti juodųjų Vakarų
dainininkų, tokių muzikalių ir nuostabiai jaučiančių ritmą, primenančių Indijos gegutę, savo giesmėmis pranašaujančią ateinantį pavasarį. Gegutė, palyginti su kitais paukščiais, taip pat labai juoda.
Pavasarį pradeda giedoti melodingas treles. Ji netgi pranašauja soduose ateinantį pavasarį. Negalite
rasti paukščių, turinčių tokių spalvų. Gamtoje visi gyvena laimingai būdami įvairiausių spalvų.
Viso pasaulio žmonės žino, kad motinos patiria gimdymo skausmus, nepaisant to, ar jos juodos,
baltos, rudos ar mėlynos. Tai istorinis faktas, kad tokią spalvos ir spalvotųjų žmonių atskirtį sukūrė
mentalinė nejautrių žmonių veikla. Šioji veikla kilo iš baltųjų, kurie save laiko labai išmintingais.
Tokia kvaila mentalinė veikla visam pasauliui sukėlė didelių problemų.
Jei iš tiesų pažvelgtume be jokių mentaliai sukurtų kompleksų, pastebėtume, kaip motinos su didžiule meile gimdo savo kūdikį. Kai kurios iš jų patiria itin sunkius gimdymo skausmus, bet vos tik kūdikis gimsta, normalias motinas, nepaisant jų odos spalvos, užlieja didžiulė meilė, jos pamiršta, ką teko
iškentėti. Taip nebūna, kad baltosios pagimdytų vaikus per nosis ar burnas. Visos motinos tai atlieka
tuo pačiu būdu. Jos pastoja taip pat ir pagimdo taip pat. Deja, tokia meile vaikams, kokia egzistuoja
juodųjų šeimose, baltieji negali didžiuotis. Ypač tokios meilės, kokią indai jaučia savo vaikams, jau
niekur tarp baltųjų nepamatysi. Be abejo, indai savo vaikus drausmina, bet jiems jaučia didžiulę meilę. Tai primena Dievą Tėvą, kuris mus, savo vaikus, myli su didžiuliu rūpesčiu ir nuolatiniu dėmesiu.
Delyje turėjau namų ruošos pagalbininkę, skalbėją. Ji turėjo 9 vaikus, kai kurie iš jų jau buvo ūgtelėję, padėdavo jai dirbti. Kiti buvo labai maži, o mažiausiasis vos dvejų metukų ir galėjo tik ropinėti
po namus, niekuo negalėjo jai padėti. Ji turėjo skirti jam daug energijos ir laiko. Vakaruose bet kuri
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tokia motina būtų persisotinusi ir pervargusi. Vieną dieną vaikas įkrito į verdamą krakmolą, skirtą jos ir vyro skalbiamiems rūbams. Tuo metu nebuvau Delyje. Kai grįžau namo, išgirdau tragišką
moters istoriją. Kai paskambinau savo skalbėjai, ji atėjo pasimatyti su manimi, visą kelią pėsčiom.
Nepaliaujamai verkė ir per mėnesį be galo sulyso. Anksčiau atrodė labai sveika ir laiminga moteris.
Priverčiau ją atsisėsti, paglosčiau ir paprašiau daugiau nebeverkti, kadangi vaikas jau buvo miręs. Jau
buvo praėjęs mėnuo, bet ji vis viena verkė, man nieko neatsakė. Tai tęsėsi 6 valandas, bet ji negalėjo
liautis verkusi. Įdomiausia, kad iš visų vaikų šis sūnelis buvo tamsiausio gymio. Vyresni vaikai buvo
daug šviesesni, bet šis – žymiai tamsesnis. Kai pamačiau taip apverkiančią savo vaiką, tiesiog pajutau,
kad mus sukūrusi Pirmapradė Motina turi rūpintis ir mylėti visus savo vaikus taip pat stipriai, ar jie
būtų juodi, rudi, balti ar geltoni.
Kai nuvykau į Kolumbiją, supratau, kad jos gyventojai jau susipažinę su subtiliąja sistema, atsakančia
už mūsų augimą. Tai jie sužinojo iš daugelio žemėje gulėjusių iškastinių molinių ąsočių ir molinių
figūrėlių. Nuostabu, kaip simboliškai jie išreiškė žinias apie šią sistemą, kuri mus susieja su Dieviškumu. Jie negali paaiškinti, kaip prieš tūkstančius metų protėviams pavyko įgyti tokių subtilių žinių.
Nors baltieji mano, kad kolumbiečiai esą primityvūs žmonės.
Kondoras yra simbolinis jų laivybos paukštis. Kai paklausiau, kodėl laivuose naudoja kondoro emblemą, mano didžiulei nuostabai jie papasakojo, kad protėviai kalbėję apie Dievą vardu Višnu, atvykusį
į jų žemę iš Bharat (Indijos), mano šalies, jis ir atskridęs ant kondoro. Kai šitai išgirdau, iš tiesų
apstulbau. Visa tai girdėjo mano vyras ir taip pat negalėjo suprasti, kaip jie gali kalbėti apie mūsų
Dievą Višnu, kuris, kaip žinome iš savo mitologijos, keliauja ant kondoro. Žmogus, su kuriuo mes
bendravome, nebuvo labai išsilavinęs, tačiau daug žinojo apie savo šalies filosofiją ir kultūrą. Supratau: šie žmonės labai malonūs, labai humaniški ir labai kultūringi. Maniera, kuria jie veikia, primena
itin kultūringą visuomenę, kuri egzistavo daug anksčiau, nei baltieji pasiekė Ameriką. Pavyzdžiui, paduodami jums vandens stiklinę, jie paliečia dešinę ranką kaire taip, kaip ir mes Indijoje, parodo tarsi
nuolankumo gestą, įrodantį, kad vandens stiklinė paduodama abiem rankomis, o ne grubiai viena. Aš
suradau daug elgsenos modelių, kuriuos mes Indijoje laikome labai svarbiais kultūriniais ženklais. Jie
labai paprasti nekalti žmonės. Kadangi jie pasitraukė į aukštikalnes, jų veidai labiau priminė mongolų
veidus, o jų gestai buvo puikūs be jokių dirbtinių transformacijų ir kombinacijų. Bolivijos aukštikalnėse gyvena tyri ir paprastos širdies žmonės. Laimei, aš itin suartėjau su kai kuriais, atėjusiais su
manimi susitikti, kad įgytų žinių apie subtiliąją sistemą.
Kai kurie vietiniai, gyvenantys Los Andžele, buvo trikdomi, nes prieš daugelį metų jiems priklausė
dalis žemės, kurią dabar norėjo atgauti. Aš jų paklausiau: „Kas čia tokio svarbaus dėl šios ypatingos
žemės? Bet kuriuo atveju jūs praradote visą Ameriką. Kodėl taip labai rūpinatės šia ypatinga žeme?“
Jie atsakė: „Tai mūsų šventa žemė, čia auga šventasis augalas šalavijas. Labai seniai mes žinojome, jog
tai yra mūsų šventa žemė, kur mes atvykstame melstis tam tikrą kiekvieno mėnesio dieną.“ Kartą per
metus iš visos Amerikos čia suvažiuoja raudonodžiai indėnai melstis Visagaliam Dievui. Nelaimei,
žemę užgrobė indas, priklausantis į pinigus besiorientuojančiai visuomenei. Jie man pasakė: „Jūs esate indė iš tokios senos šalies ir geriau suprasite mūsų jausmus. Ar galėtumėte pakalbėti su tuo indu
ir jam pasakyti, kad tai yra šventa žemė, ji turėtų priklausyti žmonėms, kurie čia tūkstančiais nori atvykti ir melstis.“ Gerokai nustebau išgirdusi jų įsitikinimą, kad mano tėvynainis turėtų būti religingas
žmogus ir kad jis turėtų grąžinti šią žemę tikriesiems savininkams, kuriems ji buvo ypatingai šventa.
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Žmonės akivaizdžiai nežinojo, kad dauguma užsienyje gyvenančių indų virsta tik pinigų garbintojais, praranda savo senąsias šaknis ir kultūrą. Jie praranda šaknis. Pavyzdžiui, Italijoje jie tarpusavyje
net nekalba indiškai. Žinojau, kad šis indas jokia kaina negrąžins nė colio žemės, nes ją nusipirko iš
Amerikos vyriausybės. Vietinių Amerikos gyventojų kovos istorija yra ilga ir jaudinanti, jie susirenka palei ilgą išlenktą sieną ir meldžiasi čia manydami, jog ši žemė, skleidžianti Dieviškąją palaimą,
sureaguos ir išklausys jų maldas. Aš neprieštaravau jiems, nes žinau, kad tam tikros vietos pasižymi
ypatingomis vibracijomis; jeigu jie tiki, kad šioji vieta turi ypatingų vibracijų, tai turi būti tiesa, nes
jie nesidomi jokiomis kitomis žemėmis, kurias pavogė ir užgrobė baltaodžiai. Jie troško tik šios ypatingos žemės. Aš neišmaniau, kaip dėl to kreiptis į Amerikos vyriausybę ir kaip ji tai suprastų, nes
valdžios vyrai užsiėmę kitomis šalies problemomis ir karais. Visi vietiniai buvo rudaodžiai žmonės. Iš
gražių jausmingų jų akių tryško tvirtas troškimas atgauti šią žemę. Aš jiems paaiškinau, jog neturiu
tokių galių, kad galėčiau padėti atgauti žemę. Tada jie pasakė: „Jūs esate šventoji, jeigu jūs pasimelsite
Dievui, mes tikrai atgausime šią žemę.“ Mane labai sujaudino tų puikių žmonių troškimas, kurio
baltųjų ausys net neišgirstų. Mano širdis verkė dėl jų. Labai troškau, kad ateitų tokia diena, kai jie
atgaus savo žemę ir jos Dieviškąsias vibracijas. Jie man pasakė: „Yra tiek daug pavyzdžių, kai senais
laikais atvykę į šią vietą ir čia pasimeldę Dievui žmonės pagydavo.“
Kai sutikau Amerikos aborigenus, pajutau jiems didžiulę meilę ir pagarbą. Jie atėjo su manimi susitikti apsirengę labai tinkamai ir oriai. Paprastos širdies ir pavyzdingo elgesio žmonės susėdo ant
grindų. Vidumi buvo labai ramūs, kalbėjo tik moterys. Troškimas turėti teisę į šią šventą žemę buvo
ne materialistinis. Šiuose žmonėse, virtusiuose našlaičiais savo žemėje, mačiau didžiulį tikėjimą Dieviškumu. Tai, kaip jie buvo atsidavę žemei, stebino. Jie prašė šios žemės ne dėl kokios ekonominės
avantiūros ar kokio pinigus nešančio pasiūlymo. Tai buvo vidinis pojūtis, kokį mes Indijoje jaučiame
Gango upei. Jie jautė, kad tai yra šventa žemė, kurią kasmet turi aplankyti, kitaip jie negalės savęs
laikyti Dievui pasišventusiais žmonėmis. Su malonumu išklausiau jų idėjas apie Dieviškumą. Tai, ką
jie kalbėjo, buvo visiška tiesa.
Rasizmą priima ir įsisavina žmonės, kurie mano esantys pranašesni už kitus žmones. Taip manydami
jie tik užsiima protine veikla. Su tokiomis mintimis jie neturi galimybės suprasti realybės. Kai tik
grupė žmonių tiki esą aukštesni už kitus, kokių tik nuodėmingų poelgių jie nepadarytų, visus juos
pateisina savo protais. Jie niekada neatsigręžia pažiūrėti, kad tai, ką jie daro, yra visiškai moraliai klaidinga. Rasizmas kyla iš visiško realybės nepažinimo. Pavyzdžiui, jeigu Europoje dėvite ilgus sijonus,
jūsų klausia žvelgdami į jus iš aukšto: „Ar jūs turkas?“ Manoma, kad tik turkai turėtų turėti gėdos
jausmą. Bet jei segite tik šešių colių ilgio sijoną, tai laikoma labai madinga ir rafinuota. Žinoma, su
tokiu apdaru galite susirgti venų varikoze, netgi artritu ir nušalti.
Afrikos žmonėms būdingas subtilumas. Labai seniai remdamiesi savo astrologinėmis žiniomis jie
žinojo žvaigždę, besisukančią apie Jupiterį. Indijos astrologija remiasi Mėnuliu, o ne Saule. Prieš
tūkstančius metų buvo išpranašauta, kad tam tikru laiku mūsų pasaulį aplankys tam tikra žvaigždė.
Taip pat labai tiksliai išpranašautas saulės eklipsių laikas ir trajektorija. Tiksliai buvo apibūdinti
eklipsių rezultatai. Anuomet numatyta ir nusakyta dar daugelis kitų dalykų. Nuostabu pamatyti,
kaip visa tai puikiai derinasi su Vakarų astronomų darbais, jie sukūrė šiuolaikinį sudėtingą dangaus
kūnų judėjimo studijų mechanizmą. Vakarų mokslininkai niekada nesidomėjo Indijos astronomija.
Žinoma, dabar kai kurie apsimetėliai pradėjo plačiai taikyti Ajurvedos medicinos metodus, sukūrė
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rinką, kuri negali atnešti nieko gera, nes apgavikų vibracijos gali sugriauti daugelio europiečių sveikatą. Žmonės vis dar pamišę dėl Ajurvedos ir taip eina ranka rankon su tais ypatingais marketingo
ekspertais. Žinau daug Ajurvedos gydytojų, Vaidyasų, kurie už savo gydymą neima pinigų. Jie turi
vaistų, kurie niekada nepardavinėjami užsienyje. Amerikoje pagal įstatymą neleidžiama praktikuoti
jokios alternatyvios medicinos. Mūsų viešpats Jėzus Kristus būtų areštuotas, jeigu Amerikoje gydytų
bet kurį amerikietį. Pacientas tokiems išsimokslinusiems žinovams, gyvenantiems labai asketiškai,
neturi daug mokėti, išskyrus už vaistus. Sutikau vieną žmogų Haridware, labai gerai mokėjusį sanskritą. Savo nuostabai išsiaiškinau, kad jis tikras halopatijos gydytojas; jis gilinosi į Indijos mediciną
ir ėmėsi tyrinėti senuosius Ajurvedos metodus. Tai buvo itin supratingas žmogus ir tik patikrinęs
paciento pulsą galėjo nustatyti diagnozę, pasakyti, kas blogai.
Tik tuomet, kai baltieji suserga ir neturi vilties pasveikti, imasi ieškoti naujų alternatyvų. Tada jie
nesvarsto, kokios spalvos gydytojo oda. Mačiau, jog Anglijoje dirba daug gydytojų indų. Amerikoje
taip pat yra labai garsių ir gabių gydytojų indų. Tai įrodo, kad žmogaus žinių lygiui neturi reikšmės,
ar jo oda ruda, juoda ar balta. Vakarų gydytojai neatsako už savo pacientus šeštadieniais, sekmadieniais ar švenčių dienomis. Jiems švenčių dienos yra šventos dienos, kurias turi atšvęsti gerdami. Netgi
dabar galima rasti gydytojų indų, pasišventusių savo darbui. Dėl tradicijos atjausti gydytojai indai
labai sąžiningai žvelgia į savo pareigas. Kiti rūpinasi tik materialiniu gyvenimu, nes jų šalyse nėra
atjautos tradicijų.
Pajutau ir supratau juodųjų skausmą, agoniją, ištvėrusių tokią siaubingą patirtį vien dėl to, kad jų
odos spalva juoda. Diskriminacija visur paplitusi, kad nepavyksta suvokti, kaip žmonės netgi individualiai gali taip jaudintis dėl savo kūno ir veido spalvos. Jei kas nors įžeidinėja ar juokiasi iš žmogaus
dėl jo juodos odos, tai labai didelis nusikaltimas prieš visagalį Dievą. Tai Dievas sukūrė įvairovę, ir
kai žmonės naudoja šią įvairovę, kad sukurtų nelygybę ir pranašumo atmosferą, jie nežino, jog daro
nuodėmę, kurios Dieviškumas negali atleisti. Niekas neturi teisės įžeidinėti ar žvelgti iš aukšto į kitą
dėl to, kad jo oda kitokios spalvos. Dėl nuolatinio priekabiavimo juodieji pasidarė labai agresyvūs.
Smurtą galima pateisinti, tačiau tai nėra geras reiškinys.
Pavyzdžiui, indai neima į širdį rasinių užgauliojimų, kuriuos patiria Vakarų šalyse. Jie tai vertina kaip
žaidimo dalį, jeigu esi imigrantas. Jie paprastai suformuoja savo grupes, žinomas kaip „goras“, vengia
reikalų su baltaisiais. Jeigu mąstome apie ateities pasaulį ir palikuonis, iš tiesų privalome visiškai
sunaikinti neapykantą, tvyrančią tarp baltųjų ir juodųjų. Nežinau, ką ketina daryti JT, siekdamos
panaikinti šį blogį. Privalome suprasti, kad didžiausios problemos humanizmui kyla iš rasizmo pagimdytos neapykantos. Galbūt vieną dieną fundamentalistai bus sutaikyti ir jų širdyse pamatysime
taikos šviesą. Tačiau labai sunku pakeisti pigų, paviršutinišką mentalinį požiūrį į kitus žmones. Kai
baltieji patirs nušvitimą ir bus palaiminti Dvasios šviesa, jie supras, kad visi žmonės yra Visagalio
Dievo kūriniai ir nėra prasmės ko nors neapkęsti, nes Dievas yra Tiesa ir Dievas yra Meilė. Ko nors
nekęsti – labai amoralu. Indijoje kitam žmogui nesakome: „Aš nekenčiu tavęs.“ Sakyti tokius žodžius
būtų labai asocialu ir netgi amoralu, reikštų blogas manieras. Vakarų visuomenėse nedraudžiama
vartoti kokią nors kalbą. Ar jie būtų ambasadoriai, ministrai, prezidentai ar ministrai pirmininkai, kai
kurie kalba itin prasta kalba visiškai nesvarstydami, ar tai pagarbu ar ne. Kasdieniame socialiniame
gyvenime žmonės sako vieni kitiems: „Aš nekenčiu tavęs, aš nekenčiu tavęs.“ Iš pradžių mano indiš-
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ką kaimietišką protą tai šokiravo. Neapykanta dėl odos spalvos nėra tik blogis pats savaime. Ji gali
išpūsti asmens ego ir pastūmėti į sunkų nusikaltimą.
Pažįstu Generalinį sekretorių, kurį terorizavo ir išmetė keletas išsivysčiusių valstybių; jos naudojo
akiplėšiškus būdus, ieškodamos jo trūkumų. Jam pateikti kaltinimai buvo tokio žemo lygio, kad bet
kas galėjo suprasti: už viso pašalinimo plano slypėjo sąmokslas. Jis iš tiesų buvo labai plačios sielos
musulmonas, išvertė daugelį Indijos raštų į kitas kalbas, galiausiai Indijos išmintį padarė matomą
visame pasaulyje. Būdamas musulmonas, jis gerbė visas didžiąsias literatūros ir religijos knygas. Vienas iš kaltinimų buvo toks, kad jo žmona nuvyko į Belgiją oficialiu automobiliu. Išsiaiškinau, staiga
mirė Generalinio sekretoriaus šalies ambasadorius, reziduojantis Belgijoje. Generalinio sekretoriaus
žmona turėjo skubėti iš Paryžiaus į Briuselį, tuo laiku neskrido joks lėktuvas, o ponia turėjo skubėti,
kad paguostų savo draugę (buvusio ambasadoriaus žmoną), šiai kelionei ji paėmė tarnybinį automobilį ir informavo tarnybą. Nežinau, kaip skambėjo atsakymo motyvas, tačiau jai pasiūlė važiuoti taksi.
Rasizmas atnešė vergovę į daugelį šalių. Daug žmonių buvo išvežta iš Afrikos ir parduota į vergiją.
Vergija ypač klestėjo prieš šimtą metų. Sakoma, Bermudų trikampis yra labai pavojinga navigacijos
zona ir čia paskendo keletas laivų. Sakoma, kad šioje vietoje nusižudė daugybė į Ameriką gabenamų
vergų ir būtent iškankintos jų dvasios medžioja visus laivus, kertančius šią vietą. Tai gali būti netiesa,
tačiau viena yra tikra tiesa: jeigu sukeliate žmogui kraštutinių kančių, pats kankinimas abstrakčiu
būdu įgyja destruktyvų pavidalą ir yra atsakingas už tokius žiaurumus, kurie šiaip nevyksta.
Pavyzdžiui, Europoje, ypač Anglijoje, teko spręsti „apsėstųjų“ problemas. Tokie žmonės buvo pamišę
dėl aštraus indiško maisto, kurio net mes negalime valgyti. Pastebėjau, Amerikoje žmonės, praktikuojantys transcendentinę meditaciją, taip pat stebėtinai mėgo indišką maistą, jie lankydavosi indų
restoranuose nors kartą per savaitę, kalbėdami taip pat vartojo indiškų žodžių. Tai stebino. Pajutau,
kad šiuos baltuosius tikriausiai užvaldė indų dvasios, kuriuos nužudė baltieji politinių ir ekonominių
kovų metais, antraip būtų sunku paaiškinti, kodėl šie baltaodžiai pamėgo turtingą prieskonių ir itin
aštrų indišką maistą. Kitą dieną lankiausi Čikagoje, kur susitikti atėjo Harė Krišna judėjimo vadovas.
Buvo labai šalta diena, todėl be galo nustebau, kad jis vilkėjo ploną dhotį. Dhotis – audeklo gabalas, kuriuo mes, indai, pridengiame kūną žemiau juosmens. Jis buvo visiškai nusiskutęs, tik kiaulės
uodegėlė styrojo. Buvo labai šalta, visi drebėjo, o šis žmogus vilkėjo indišką dhotį, netinkamą netgi
Indijoje žiemą. Jis man papasakojo, kad jam guru sakęs, jog vilkint dhotį lengviau pateks į dangų ir
privalo skustis galvą taip, kad angelai pažintų ir nuneštų į Nirvanos dangų. Pasakiau, kad mūsų šalyje
80% žmonių gyvena karštesniuose regionuose ir vilki dhotį. Šį rūbą dėvėjome nuo senų laikų. Pagal
Harė Krišna teoriją visi šie žmonės jau turėtų būti pasiekę Nirvaną!
Tada aš paklausiau apie galvos skutimą siekiant gauti išgelbėjimą. Didysis poetas Kabiras apie tai yra
pasakęs: „Jeigu skusdami galvą galite pasiekti Nirvaną, tai kaipgi su tuo ėriuku, kurį skuta du kartus
per metus.“ Išgirdęs mano komentarą, Harė Krišna lyderis labai supyko. Aš pasakiau: „Kodėl ant
manęs pyksti. Aš esu tavo motina ir tik prašau nenešioti šio rūbo tokiu šaltu oru, nes turėsi problemų
su kojomis.“ Jis atsakė: „Aš pykstu, nes tu kritikuoji mano guru.“ Atsakiau: „Aš jo nekritikuoju, aš tik
užduodu tau logišką klausimą.“ Didžiulę nuostabą kelia tai, kad naiviems žmonėms jų guru patars
dėvėti tokius drabužius, kurie tinka karštam Indijos, bet visiškai netinka šaltam Amerikos klimatui.
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Tas ponas buvo labai protingas, gerai išmanė Gitą ir apie ją kalbėjo, bet aš jam pasakiau: Gitoje niekur nerašoma, kad jums reikėtų vilkėti dhotį ar skustis galvą.
Tiesiog nuostabu, kad vakariečiai staiga ėmė rengtis indiškais drabužiais. Ar tai rasistinė reakcija?
Ar tokios idėjos gimsta kaip reakcija į rasizmą ir pasireiškia taip, kad žmonės nori daryti kažką, ko
baltieji normaliai nedaro? Ar tai kartais kylančių antikultūrinių judėjimų simptomas? Lengva pastebėti, kad dėl neapykantos, taikingo gyvenimo trūkumo Vakarų žmonės labai sutrikę, bet kas gali juos
apmulkinti. Milano ar Paryžiaus verslininkai gali diktuoti madą, kurią aklai priima ir keičia kasmet
kartu su nauja mada.
Iš pradžių Anglijoje dirbau su septyniais hipiais, stengiausi priversti juos suprasti, kaip pasiekti pakilimą. Su jais dirbau ketverius metus. Supratau, kad iš didelio nerimastingumo jie turėjo tam tikrą
didžiulės agresijos kultūrą. Visi buvo baltieji, tačiau neapykanta juodaodžiams tebetvyrojo, nors ir
protestavo prieš griežtų vakarietiškų normų reguliuojamą sistemą. Pavyzdžiui, Anglijoje turite vilkėti
fraką, kai vykstate į Karalienės rengiamą pokylį, jis yra unikalus renginys, laikomas labai prestižiniu,
ir žmonės saugo Karalienės kvietimus kaip suvenyrą parodyti palikuonims. Nustebau, kad iš svečių
tikimasi, jog tokio pokylio metu jie vilkės frakus. Ačiū Dievui, kad mums atvykus buvo leidžiama
vilkėti mūsų nacionalinius drabužius. Kadangi retas gali pasisiūti tokį fraką, išskyrus labai turtingus
ambasadorius, dauguma žmonių juos nuomojasi iš parduotuvės, žinomos „Moss Bros“, t. y. „Moss
Brothers“ vardu. Kasmet išnuomojami keli šimtai frakų, bet tik kai kurie tinka besinuomojantiems
žmonėms, paprastai būna per siauri arba gerokai per platūs, juos vilkintys žmonės atrodo senamadiškai arba nerimastingai. Žmonių, kuriuos kadaise pažinojau, nebuvo galima pažinti, nes jų eisena
visiškai pasikeisdavo. Jie vaikščiojo labai susikaustę ir juokingai arba labai atsipalaidavę tarsi Čarlis
Čaplinas, o kai kurie be galo nerimavo, kad nesuplėšytų tų nudėvėtų frakų.
Iš tiesų frakas siuvėjų išmonė, siekiant paslėpti vieno karaliaus, gyvenusio gal XVI amžiuje, kuprą.
Nežinau, kaip sulaikyti juoką, kai pamatau, kad ir šiandien priimtina tokia nesąmonė. Ačiū Dievui,
visų tautybių atstovams leidžiama atvykti savo nacionaliniais kostiumais. Tikrai žavėjausi Kongo,
Etiopijos ir kitų Afrikos valstybių prisistatymu vilkint nacionalinius drabužius, kurių anksčiau niekada nebuvau mačiusi ir kurie visam renginiui suteikė nuostabią įvairovę. Žmonės, atvykę su nacionaliniais kostiumais, buvo visiškai atsipalaidavę ir žavėjosi muzika, o anie su neįprastomis uniformomis
iš „Moss Bros“ savimi nepasitikėjo, ir su jais buvo sunku normaliai bendrauti. Tikriausiai jie manė esą
senųjų laikų lordai arba labai jaudinosi kalbindami ponias.
Kita rasizmui gimininga problema daugelyje Vakarų šalių yra klasinis sąmoningumas. Anglijos aukštosios klasės atstovai labai gerai įsisąmonino savo statusą. Jie nesimaišo su „žemesniąja“ klase. Stebina, tačiau apie vokiečius galima pasakyti tą patį. Jie taip pat tiki esą aukštosios klasės gyvenimo
būdo meistrai. Jiems netiks niekas kitas, tik auksu ornamentuota „Rosenthal“ arba „Kaiser“ keramika.
Tokio jų sąmoningumo neįmanoma suprasti, kadangi matai, kaip jų vaikai neįstengė išlaikyti net
lengviausių egzaminų, nors stengėsi metų metus.
Prancūzai, manantys esą rafinuočiausi, dabar sužino, kad jų kultūra neatnešė nieko kita, tik nelaimes,
kai kalbama apie diplomatinę bendruomenę. Prancūzų kalba prirašyta gausybė knygų apie gėrimą.
Išskyrus keturis ar penkis labai didelius rašytojus, tokius kaip Emilis Zola, Mopasanas, Moljeras
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ir keletą kitų, sunku rasti rašytoją, kuris būtų atkreipęs dėmesį į savigarbą, ypač moterų. Kadaise
prancūzai garsėjo kaip subtiliausi asmenys, ypač diplomatinėse tarnybose. Nežinau, kaip žmonės
išsiaiškino, kad šis rafinuotumas buvo ypač paviršutiniškas ir neveiksmingas. Prancūzai dabar patys kritikuoja savo kultūrą, kuri, kaip žinome, labai orientuota į seksą, begėdiška ir propaguojanti
alkoholizmą. Girdėjau, kad šiais laikais prancūzai per žiniasklaidą rodo ne tik nuogas moteris, bet
ir nuogus vyrus. Visuose be išimties prancūzų filmuose yra scenų vonios kambariuose. Prancūzai
vyrai retsykiais nerimauja, kad jų išbalusius nuogus kūnus mato kino ar televizijos žiūrovai. Reikia
padėkoti naujam prezidentui Širakui, kurio pastangomis pastebime, jog prancūzai atsikovojo diplomatinį autoritetą; jis stengėsi įtvirtinti Prancūzijos dominavimą susprogdindamas atominę bombą
Ramiajame vandenyne. Prancūzijoje gyvena daug spalvotųjų, daugiausia musulmonų iš ankstesnių
Prancūzijos kolonijų. Dėl kankinimų, patirtų praeityje, jie tapo fundamentalistais ir dabar atakuoja
prancūzų „kultūrą“. Tai toks galutinis rasizmo rezultatas.
Taip ir Hitleris sutelkė savo pajėgas tuo laiku, kai Vokietija buvo atvirai nemorali. Jis taip pat buvo
rasizmo produktas, turėjo pateisinti tuos nusikaltimus ir žiaurumus, kuriuos vykdė, antraip kaipgi
būtų galėjęs tęsti žmonių naikinimą ir įgyvendinti sugalvotas tam priemones? Daugelis jį vaizduoja
blogesnį už patį velnią, tačiau reikia suvokti, kaip žmonės pasimeta savo idėjose apie dominavimą.
Tokie į ego orientuoti asmenys nori parodyti, kad yra atsakingi už visą pasaulį, ir mano turį teisę
būti žiaurūs su kitais žmonėmis, turėdami kažkokį pretekstą arba kažkokį pateisinimą. Pats Hitleris nebandė rasti jokios priežasties, kodėl nekentė žydų. Jo gyvenime nėra jokio įrodymo, kuris
pademonstruotų, kad jį būtų kankinęs, padaręs žalos ar įžeidęs koks nors Vokietijoje gyvenęs žydas.
Jis pasinaudojo visais vokiečių situacijos, kuri buvo labai amorali, privalumais. Tomis dienomis Vokietijos žmonės gyveno amoraliai ir vulgariai. Galima suprasti, kad jo širdyje sukilo protestas prieš
visuomenę, kurioje žmonės naudojo moteris tik savo malonumui. Iš kitos pusės, moterys buvo lengvai prieinamos geriausiems ir turintiems pinigų vyrams. Žydai garsėjo savo religingumu ir morale,
tačiau godumo taip pat nestokojo. Jie visuomet skolino pinigus neįmanomomis sąlygomis, o paskui
persekiodavo skolininkus visą gyvenimą, dažnai sukeldami vargą ir kančias.
Egzistuoja dar vienas žiaurumo tipas, kai amoralios visuomenės sukaupti pinigai ekstravagantiškai
išleidžiami vadinamiesiems gyvenimo malonumams. Visuomenėje, kurioje palaidumas tampa gyvensenos stiliumi, godūs žmonės kyla tarsi grybai, kad pasinaudotų kitų silpnybėmis. Dėl to žmonės
labai orientuojasi į pinigus, be jokio pasvarstymo, meilės ar užuojautos. Tuo metu, kai Hitleris augo,
žydai prasimanydavo daug pinigų iš Vokietijos žmonių, kurie skolinosi savo kūniškiems malonumams patenkinti. Hitleris sunerimo dėl savo šalies, kuri, kaip jam atrodė, atsidūrė sunkioje bėdoje, ir
padarė išvadą, jog privalo sunaikinti godžius žydus, kurie, jo nuomone, siurbė kvailų amoralių žmonių kraują. Jis nusprendė mintyse išausti šią neapykantos temą ir sukurti efektyvų planą, kuris padėtų
sunaikinti žydus. Savo idėjomis jis padarė didžiulę įtaką jaunajai vokiečių kartai. Visi tokie žmonės
žaidžia idealistiniais jaunosios kartos, kuri neturi išminties, jausmais. Vokietijos jaunimas nesuprato
tikrosios niekingų Hitlerio planų prigimties šių egoistiškų žmonių atžvilgiu. Jam labai lengvai pasisekė formuoti jaunų žmonių protus, kuriuose jau kirbėjo atvira neapykanta žydams. Jie niekuomet
nesuprato, kad neapykanta gimdo neapykantą. Užuot žudęs žydus, kodėl gi Hitleris nepamąstė apie
tokios žlungančios amoralios visuomenės tobulinimą? Deja, konstruktyvios idėjos negali gimti mega
ego orientacijos asmens galvoje.
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Visų pirma tokie žmonės mano esą skirti tam, kad išgelbėtų visą pasaulį, kad išgelbėtų visuomenę
arba nuo jų priklausančius žmones. Toks protas niekuomet nesupras, jog toks mąstymas pavojingas
ir jų šaliai, ir jiems patiems. Hitleris neturėjo teisės nieko žudyti, kad atgaivintų visuomenės moralę.
Sakoma, kad jam vadovavo Tibeto Dalai Lama, kuris tomis dienomis buvo išrinktas dvasiniu vadovu.
Dalai Lamų rinkimus gaubia paslaptys. Šiomis dienomis Dalai Lama turi specialią pinigų rinkimo
technologiją, apimančią visą pasaulį ir vykstančią ištisus metus. Hitleris taip pat palaikė Katalikų
bažnyčią, kuri mainais palaikė Hitlerį. Jo manymu, kadangi žydai prieš 2000 metų nužudė Kristų,
todėl jis privalo žudyti žydus. Tarsi atsitiktinai tuo metu dauguma Europos tautų patyrė recesijos
sunkumus, kurie padarė juos visiškai abejingus Vokietijoje vykstantiems Hitlerio inspiruotiems įvykiams. Hitleriui prireikė daugelio metų, kad įkurtų savo idėjomis paremtą judėjimą. Stebina tai, kad
žmonės daug lengviau pasiduoda neapykantai negu meilei ir supratimui. Vokiečių jaunuolius jis lavino propaguodamas griežtą discipliną ir moralę, visų pirma jie turėjo skustis galvas, net šiandieną ir
Amerikoje, ir Europoje yra daug skustagalvių. Galbūt čia slypi tokia idėja: skusdamasis galvą asmuo
stengiasi taip save performuoti, kad taptų moraliniu simboliu ir, atrodo, turėtų patraukti pasimetusius
ir žlungančius žmones, kenčiančius nuo palaido gyvenimo ir amoralumo. Tai labai tinka netikriesiems Indijos guru. Sutikau vieną vaikiną, kuris užsiėmė kontrabanda ir buvo areštuotas. Išėjęs iš
kalėjimo jis iš karto tapo „šventuoju“, nusiskuto galvą ir pradėjo dėvėti šafrano spalvos drabužius.
Indijoje dauguma „ieškotojų“ ir norinčių tapti šventaisiais paprastai skutosi galvas ir ėjo į Himalajus,
kur stovėdavo ant vienos kojos, stengdamiesi pasiekti Nirvaną.
Atrodo, kai kurie žmonės naudojasi savo skustomis galvomis arba šukuosenomis, kad atitrauktų arba
patrauktų priešingos lyties dėmesį. Tuomet jų tikslas yra amoralus. Ir vyrai, ir moterys savo plaukais
stengiasi būti patrauklūs priešingai lyčiai. Galite pastebėti, jog net šiandien žmonės išleidžia daugybę
pinigų kirpėjams vien tam, kad patrauktų dėmesį savo plaukų stiliumi. Galima pasakyti, kad yra du
kraštutiniai asmenybių tipai: tie, kurie užsiima visokiausiais fiziniais arba mentaliniais malonumais,
tuo tarpu kiti neigia šiuos malonumus, pasidaro abejingi, karšto būdo ir agresyvūs. Nebūtinai išoriškai labai sausas ir agresyvus žmogus viduje yra moralus žmogus. Siekdami moralumo, skusdami
galvas, stovėdami ant galvos arba atlikdami įvairiausius ritualus, bausmes ir atgailas, žmonės gali
slėpti savo amoralius poelgius arba visa tai naudoti kaip slapto korumpuoto ir amoralaus gyvenimo
priedangą. Turėjome tiek daug netikrų guru, išbandžiusių su paprastais tikinčiaisiais šiuos triukus. Jie
pasirodė besą itin žiaurūs ir amoralūs.
Dabar visiems Hitlerio kritikams jis atrodo panašus į idiotiškai kvailo ir maniakinio tipo asmenybę.
Iš tiesų jeigu pasiklausysite egocentriško žmogaus ar pamatysite tokį asmenį, galiausiai įsitikinsite
jo kalbos arba elgsenos idiotiškumu, be abejo, jeigu pats nesate egocentriškas. Jei esate egocentriškas, tuomet protestuosite prieš jį sakydamas, kad jis nori įtvirtinti savo ego. Egoistas visuomet labai
lengvai gali atpažinti kito žmogaus ego. Bet jeigu jūs esate žmogus, kurį gąsdina ir kuris bijo egoistų,
tuomet jūs arba priimsite jų vertybių sistemą, arba priimsite tokio tirono priespaudą ir tironiją. Išsivysčiusi siela pastebėtų idioto veblenimą ir galėtų imti žavėtis kvailu humoru.
Hitlerio idėjos nedarė įspūdžio nė vienam iš šių dviejų tipų žmonių, bet užkariavo protus trečiojo tipo žmonių, kurie buvo nekalti, paprasti ir visiškai nesubrendę: protus jaunų paauglių, kuriuos
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jis treniravo daugybę metų. Tokiems žmonėms žudymas tapo didžiuliu natūraliu pasilinksminimu.
Senais laikais žmonės eidavo į miškus medžioti gyvūnų, ypač tigrų, dėl to tigrai tapo žmogėdromis,
liūtai užpuldinėjo žmones, ir toks žudymas turėjo būti priimtinas. Netgi gyvūnų mėsos valgymas, kai
trūksta maisto, buvo beveik pateisinamas. Dauguma žmonių, kurie išėjo į miškus medžioti, darė tai
tik dėl malonumo žudyti. Šis siaubingas troškimas gali turėti labai pavojingų pasekmių. Vokietijoje
kilo baisus karas prieš žydus, turėjusius mirti dujų kamerose dėl to, kad jie buvo be galo godūs ir
žiaurūs ir, Hitlerio manymu, buvo nužudę Kristų. Yra tiek daug būdų, kuriais galima kontroliuoti
godžius žmones.
Nacių judėjimu visiškai kontroliuodamas jaunus žmones, Hitleris paskelbė vienintelį sprendimą –
žudyti žydus. Negalima suprasti, kaip vokiečiai apako. Tokie žmonės kaip Hitleris geba ypač ugningai kalbėti. Kad ir ką pasakytų, visos idėjos suveši jau pripildytuose neapykantos protuose. Be to, tai
labai užkrečiama liga. Plisdama ji progresuoja taip sparčiai, kad nelieka laiko net susimąstyti. Greitis,
kuriuo sklinda neapykantos galia, labai skiriasi nuo to, kuriuo sklinda grynosios Meilės galia.
Negana to, žmonės, kurie manė turį visas teises okupuoti pasaulio teritorijas savo valstybės vardu,
tikėjo, kad tokia jų pareiga. Iškelti savo šalies vėliavą tapo pasišventimo patriotinėms pastangoms
simboliu. Savo velniškiems darbams Hitleris taip pat suteikė gilaus patriotizmo atspalvį. Stebina tai,
kad jis gimė būtent Vokietijoje, kurioje teko dirbti su tokia amoralia visuomene ir daryti įtaką jaunimui, labai atvirai priimančiam taktinius jo planus. Egocentriški žmonės labai greitai išvysto savo IQ
(intelekto koeficientas. – Vert. past.). Jie žino, kaip įgyvendinti savo planus užvaldant kitus žmones,
kaip pateisinti savo elgesį ir kaip propaguoti masėms egocentriškas idėjas. Šitaip jų IQ nepaprastai
padidėja, tarsi monstras, apgaudinėjantis jų įgimtą intelektą. Kai individas pradeda apgaudinėti save
teisindamasis, žmogus pradeda spinduliuoti ryškiai įžūlią raudoną spalvą, kurią skleidžia degantis jo
ego karštis.
Tokį pavyzdį rodo Dharamsaloje, Indijoje, gyvenantys žmonės, bėgliai iš Tibeto. Jie Dalai Lamos
sekėjai, kuris keliauja po visą pasaulį prašydamas jiems išmaldos. Jų veidai spindi raudoniu, ir jie
atrodo be galo laimingi. Daugelis egocentriškų žmonių yra labai laimingi, bet kai kurie iš jų dėl savo
apgaulingo intelekto poveikio gali sukurti tokį gyvenimo stilių, kuris tarsi sako, jog jie yra baisiai nelaimingi. Dauguma iš jų skaitys didžias tragedijas arba dainuos atsiskyrimo dainas, žavėsis tokiomis
istorijomis, kurios bet ką privers verkti ar aimanuoti. Atrodytų, tarsi jie skęstų alkoholio sukeltose
ašarose. Pasirodo, jie yra apgailėtini ir labai mėgstantys liūdną poeziją. Norėdamas sudvejoti jais,
žmogus gali pasakyti, kad galbūt jų ego stumia juos į apgailėtiną padėtį, tarsi švytuoklė, o galbūt jų
širdys verkia nesuvokdamos, kad verkia dėl emocinio sutrikimo. Iš tiesų jie priverčia kitus žmones
daugiau verkti ir raudoti. Būtent jie kuria kitiems nelaimių planus; žiūrėdami filmą, kuriame žmogus kankinamas ir paverčiamas apgailėtinu, jie niekuomet nesitapatina su tuo niekšu, kuris yra visų
nelaimių ir skausmo priežastis. Priešingai, jie pradeda manyti, kad jų likimas yra toks, kaip ir filme
vaizduojamos priespaudos aukos. Jie stiprina iliuziją, jog tai jie kenčia ir yra labiausiai kankinami.
Šiaurės Indijoje daugelis žmonių žavisi „gazal“ muzika. Gazalai yra urdu eilėraščiai, aprašantys sudaužytų širdžių jausmus, išsiskyrimo širdgėlą ir skausmą, sukeltą šaltakraujų moterų. Tokia muzika
žavisi nuolat išgeriantys asmenys, gyvenantys savo susikurtų tikėjimų ar fantazijų pasaulyje ir nerodantys meilės savo tikroms žmonoms. Taip pat būtų galima paaiškinti ir senovės graikų tragedijas,
graikų, kurie kadaise norėjo valdyti visą pasaulį.
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Žmonės yra didžiulis subtilių prieštaravimų mišinys, kitaip jie negalėtų gyventi šiame pasaulyje,
jeigu žinotų, kokie jie žiaurūs. Visą gyvenimą jie elgiasi pagal vieną modelį, netgi pasenę nežino, ką
daro. Dabar įrodyta, kad pranašumo idėja, nustatoma IQ testu, yra klaidinga, dabar jie kalba apie EQ
(emocinį koeficientą. – Vert. past.), be kurio IQ neturi balanso ir yra labai pavojingas.
Indijoje turėjome karalių vardu Ašoka, jis žavėjosi karais ir žmonių žudymu, tačiau pamatęs žmonių,
žuvusių kare, krauju pasruvusią upę, patyrė sukrėtimą dėl savo poelgių ir labai nustebo, kokią jis
išvystė destrukciją. Dėl to ėmėsi budizmo ir bandė skleisti šią atjautos religiją po visą Rytų Aziją. Tokios transformacijos labai retos. Tačiau jos turi didelę istorinę reikšmę ir palankios ateičiai.
Galima tikėtis, kad išauš tokia diena, kai visi baisūs žmonės, be pasigailėjimo žudantys kitus, bus
masiškai transformuoti į angelus. Nors Hitlerio laikais prievarta siautėjo tarsi ugnis, šiandien ugnis
išblėso. Galite matyti, kad toji ugnis iš tiesų visiškai neužgeso, ji vis dar smilksta po pelenais. Kartais visame pasaulyje pasireiškia užgesusios ugnies padariniai. Kaip galėtume visiškai sunaikinti šią
siautėjančią žmogaus prigimtį individualiai arba masiškai, kai įsižiebia naikinimo liepsna? Ar įmanoma viso pasaulio mastu sunaikinti tokius proveržius? Būtų įmanoma, jei žmonės galėtų suvokti ir
žinoti, jog egzistuoja Dieviškoji kosminė meilė, kuri prasiskverbia į visą kūriniją ir veikia per žmonių
evoliucijos procesą. Jei žmonių dėmesį nušviečia Dvasia, jie džiaugiasi savo atjauta ir aukštesnėmis
dvasinio gyvenimo vertybėmis. Tai amžinasis džiaugsmas, kuris pralenkia visus smurto malonumus.
Tai dar nenutiks šiandien, tačiau taikos žinutė pradėjo plisti po visą pasaulį. Jos negalima įgyvendinti
steigiant taikos fondus ar teikiant taikos apdovanojimus. Tokių institucijų vadovai ar tokių apdovanojimų gavėjai turėtų pasižiūrėti į save ir pamatyti, ar iš tiesų juose slypi reikalinga „šviesa“. Reikia,
kad žmogus visiškai transformuotųsi į Dieviškąją asmenybę, kuri pažįsta atleidimą ir randa svetimų
problemų sprendimus. Kai žmonės pamatys šią transformaciją, vykstančią tūkstančiuose tiesos ieškotojų, daugelis žmonių masiškai prisidės prie šio paskutinio evoliucijos proveržio. Jie seks paskui
išsivysčiusias sielas – įkvėpėjas, kurios jų protuose nužudys Hitlerį. Mes nežinome, kad iš esmės tyrai
trokštame pasiekti aukštesnį palaimingos būties pažinimą.
Žudynių smurtas yra didelė daugelio demokratinių valstybių problema. Jei vyriausybės yra nuolaidžios ir demokratiškos, o žmonių gerovės įstatymai pagrįsti individualia laisve, tuomet tokios demokratijos nepasirinks daugybė individų, nepripažįstančių atsakomybės jausmo, kuris yra tarsi laisvės
koncepcijos priedas. Demokratinėse valstybėse prasideda įvairiausias chaosas, ir pradedama stebėtis,
kokia „demokratija“ jis pavirto. Tik pripažįstant smurtą kaip kažkokį didelį simbolį neįmanoma išspręsti vidinės tendencijos į smurtą problemos. Jeigu rūpinamės savo ateitimi, jeigu mus domina
tai, kad nekalti mūsų palikuonys bus fatališkai paveikti, mes privalome siekti tikrojo sprendimo,
teisingojo kelio.
Amerikoje gyvena vienuolikmetis berniukas, laikomas didžiu žmonių žudymo didvyriu. Būdamas
toks mažas nužudė keletą žmonių. Šis žudymas skirtingais būdais taip pat gali tapti labai subtilus.
Pavyzdžiui, islamo šalyse, tokiose kaip šiaurinė Indijos dalis, pastebime egocentriškų vyrų dominavimo padarinius: jie mano, kad turi visišką teisę moteris valdyti ir kankinti. Ypač Šiaurės Indijos
žmonės yra kartais visiškai laukiniai ir nepaprastai žiaurūs savo moterims. Jie vis pateisina savo elgesį
ir nukreipia dėmesį nuo to, kaip elgiasi su žmonomis. Ištekėjusių moterų aplinka itin nesaugi. Tokie
vyrai laiko save pranašesnėmis būtybėmis, kurios turi teisę užgniaužti teisėtus jausmus ir legaliai
vestų žmonų siekius, o jos tolerantiškai ir tyliai kenčia žiaurius kankinimus ir priespaudą. Tie vyrai
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gali būti aukštos kvalifikacijos specialistai ar atsakingi valdžios atstovai. Jie gyvena dvigubą gyvenimą. Viešajame gyvenime demonstruoja labai diplomatišką viso pasaulio sampratą, o asmeniniame
gyvenime kankina savo žmonas, nežino jokio gailesčio, nužudo visus moterų troškimus. Kai rodoma
panieka žmonoms, daroma atvirkštinė įtaka vaikams: tuomet jie nerodo pagarbos motinai. Tėvas
neturi laiko vaikams, nes jis labai įnikęs į savo ego. Visa vaikų pagarba tenka jam, tačiau vaikai tampa žiaurūs kaip tėvas arba dar blogesni už jį. Gera motina yra tokia, kuri sukuria gerus visuomenės
piliečius. Vakaruose galioja daugybė įstatymų, ginančių moterų teises, tačiau daugelyje besivystančių
valstybių tokios apsaugos nėra. Kadangi Vakarų moterys neparodo didelės atsakomybės savo šeimos
arba visuomenės atžvilgiu, fundamentalistai taip pat protestuoja prieš jas ginančius įstatymus.
Tokia situacija nežada pagerėjimo, bet Šiaurėje tai įprastas gyvenimo modelis. Japonijoje buvo dar
blogiau, tačiau pastaraisiais metais moterų padėtis šalyje pastebimai pagerėjo. O Amerikoje šeimos
kultūra pasiekė kitą kraštutinumą. Čia moterys valdo vyrus ir išveda juos iš proto. Indija turi daug
garbingų ir atkaklių socialinių darbuotojų, kurie stengėsi pagerinti moterų padėtį, bet vis dėl to iki
šiol užuojautą ir gailestį kelia tai, jog moterys, besirūpinančios savigarba, savo šeimos vardu, vaikų
gerove ir geru vyrų vardu, labiausiai kenčia nuo savo egocentriškų ir žiaurių vyrų. Visame pasaulyje
gausu nepaprastai brutalaus elgesio su moterimis atvejų. Pažinojau daug moterų, kurios man pasisakė, kad jų vyrai gyvenime elgiasi tarsi hitleriai, tačiau jos nedrįso atvirai kalbėti, nes būtų dar labiau
kankinamos.
Tai nenužudymas vienu šūviu, bet laipsniška žmonos žmogiškosios asmenybės destrukcija. Tokiose
šeimose vaikai taip pat palaiko arba motiną, arba tėvą. Jeigu pasirenkamas tėvas, tokie vaikai tampa
būsimais pasaulio valdovų atstovais. Šitaip visuomenėje daugėja dominuojančių žmonių, ne tik vyrų,
bet ir moterų, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje. Žmonėms akivaizdžiai būtų geriau, kad vyras ir žmona
sudarytų labai subalansuotą draugiją; tai įmanu pasiekti tik tuo atveju, jeigu mūsų lyderiai, politikai
ir biurokratai būtų visiškai subalansuoti. O tai įmanoma tik tuomet, kai atsakingieji už viešuosius
reikalus pakils per evoliucinį procesą ir gerbs vienas kitą. Jei kiekviename žmoguje egzistuoja Dvasia,
Visagalio atvaizdas, ji gali nušviesti individo asmenybę, su meile ir atjauta pakeisti kitą žmogų. Jei
po pakilimo agresorius suvokia, kad elgiasi tarsi žvėris, jis tiesiog gali liautis ir tapti nuostabia Dieviškumo asmenybe. Daktaro Džekilo ir Haido istorija – tai pasakojimas apie suskilusios asmenybės
žmogų, kuriam būdingos dvi skirtingos savybės: blogis Haido pavidalu, gėris – dr. Džekilo. Haidas
valdo dr. Džekilą, kuris pasiduoda ir visiškai įsivyrauja Haidas. Žmogus su blogais polinkiais pasidaro
dar blogesnis, o senyvame amžiuje – siaubingas.
Transformacija lengviau vyksta jaunesniame amžiuje. Dažnai vyresni žmonės tampa karštakošiais
niekšais, nenorinčiais pasikeisti. Tokie žmonės įžeidinėja šventuosius, pravardžiuodami juos juokingais vardais. Tokie blogiečiai gali būti mafijos vadais, kokios nors globalios organizacijos vadovais ar
net valstybės vadovais. Jie jaučiasi esą šiuolaikiniai išlaisvintojai, nežino, kad taip pat pateks į Poliariškumo dėsnio spąstus.
Turime gerą didžiojo šventojo Valmiki pavyzdį. Jis parašė epą Ramajana. Valmiki buvo labai agresyvus, tiesiog banditas. Vertėsi plėšdamas keliautojus atokiuose keliuose ir grobiu maitino savo šeimą.
Vieną dieną jis sutiko dangišką būtybę, Naradą, kurį buvo sugavęs ir ruošėsi nužudyti. Narada jo paklausė: „Kodėl tu taip baisiai elgiesi? Juk nuodėmė šitaip žudyti dėl pinigų.“ Valmiki atsakė: „Neturiu
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kaip išmaitinti didelės ir nuo manęs priklausančios šeimos.“ Narada paklausė: „O ką jie padarytų dėl
tavęs?“ Valmiki atsakė: „Bet ką, ko tik paprašyčiau.“ Narada tarė: „Ar jie mirtų dėl tavęs?“ Valmiki
didžiai įsitikinęs atsakė: „Žinoma. Jie noriai mirtų dėl manęs.“ Tada Narada jam sako: „Tu geriau
apsimesk mirusiu, o aš įrodysiu, kad niekas dėl tavęs nesiruošia mirti, nes jie visi labai savanaudiški
žmonės. Jie nori gyventi iš tavo piktadariškais būdais uždirbtų pinigų.“ Banditas sutiko. Narada
apsimetė, kad banditas Valmiki negyvas, ir nunešė jo kūną šeimai. Gedintiems Valmiki šeimos nariams Narada pasakė: „Teišeina į priekį bet kas, norintis dėl jo mirti. Mainais aš galiu suteikti gyvybę
mirusiam Valmiki, kuris taip jumis visais rūpinosi. Jis žudė ir grobė žmones, padarė daug nuodėmių
vien dėl to, kad pripildytų jūsų pilvus.“ Visi ėmė aiškinti, kodėl negalėjo mirti, ir dėl to negalėjo priimti Narados pasiūlymo. Valmiki, kuris tebegulėjo apsimesdamas mirusiu, visa girdėjo. Jis prisikėlė iš
apsimestinės mirties, atsisakė visos savo šeimos ir atsidavė tiktai dvasiniam gyvenimui.
Jei tai gali atsitikti vienam žmogui, gali nutikti ir tūkstančiams. Šventasis Valmiki iš tiesų turėjo glūdinčią didžiulę sielą. Deja, šiais laikais nėra Naradų, šiais laikais nėra ir Valmiki. Bet kartu su Sahadža
Jogos atėjimu ši transformacija vyksta tūkstančiuose žmonių. Jeigu ji apims nors 1% visų pasaulio
gyventojų, esu visiškai įsitikinusi, kad tuomet ji turės didžiulę įtaką kitiems engiamiems žmonėms,
o paskui pasklis netgi tarp engėjų. Galiausiai engėjai supras: priespauda nėra džiaugsmą teikiantis
procesas. Priešingai, dabartiniais laikais, veikiant Poliariškumo dėsniui, ji grįžta bumerangu.
Pažinimo instinktas, troškimas turėti daug daiktų taip pat pastūmėja daugumą žmonių į sunkius
nusikaltimus. Tai žemės valdymas, nuosavybės valdymas, pinigų ir žmonių valdymas. Dėl godulio,
dėl kvailos valdymo idėjos kovoja individai, bendruomenės, valstybės ir tautos. Sakoma: kai ateiname
į šį pasaulį, mūsų rankos būna ne atviros, o sugniaužtos į kumštį. Bet kai gyvenimo pabaigoje iš čia
išeiname, mūsų rankos yra atviros. Tai gali reikšti, kad ateinate į šį pasaulį su mintimi griebti, kas tik
įmanoma, bet kai išeinate, visa, ką galėjote užgrobti, lieka čia, o jūs turite vykti į kitą pasaulį tuščiomis
rankomis. Aš nežinau, kiek žmonių eis į dangų, o kiek į pragarą. Tik šioje žemėje yra ir pragaras, ir
dangus. Kai žmogus kankina kitus žmones ir sukuria jiems pragarą, iš tiesų pats patenka į pragarą,
nes tokiomis aplinkybėmis tampa prakeiktu žmogumi. Supratęs, kad tokia situacija yra jo veiklos
rezultatas, jis gali būti išgelbėtas šioje žemėje.
Pavyzdžiui, laisvas žmogus gali leisti po savo nuosavybę vaikščioti visiems paukščiams ir ganytis visiems gyvuliams, nemanydamas, kad šitaip patiria nuostolių. Tarkim, jis elgiasi itin savininkiškai savo
žemėje, pasistato didžiulę aukštą tvorą, kad apsaugotų nuosavybę nuo gyvūnų ir kitų žmonių. Tokio
žmogaus pažiūros pradeda labai siaurėti, būti savanaudiškos. Gali neleisti įeiti į savo nuosavybę netgi
savo tėvui, broliui, seseriai ar vaikystės draugui. Be abejo, jis nekęs visų užsieniečių ir netgi užsieniečių vaikų. Toks savanaudiškumas gali išaugti iki kraštutinumų ir individo, ir netgi tautos lygmeniu.
Tuomet jis tampa įžiebiančia smurtą nacionaline idėja. Vakarų šalyse vėl kyla didžiulis noras neleisti
imigrantų iš buvusių kolonijų, kurias ilgą laiką turėjo, valdė, vadovavo ir grobstė. Dabar stengiamasi
priklijuoti emigranto etiketę žmonėms, kurie atvyksta turėdami ryšių. Jie gyveno tose šalyse amžių
amžius, dabar tapo šventaisiais, labai tyrais žmonėmis. Ant švaraus savo gyvenimo rūbo jie negali
turėti jokio užsienietiško kraujo. Negaliu suprasti, kodėl tiek daug indų nori gyventi Vakarų šalyse.
Tai kupinas pažeminimo gyvenimas, labai skirtingos kultūros gyvenimas, kur apskritai niekas nieko
negerbia, nebent jeigu jūs užimate aukštą padėtį kaip oficialus asmuo arba turite daug neteisėtai
įgytų pinigų.
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Kita vertus, Indija siūlo daug palankesnę visuomenę. Indijos žmonės daug religingesni, tradiciškai
gerbia Motiną žemę ir visus kūrinius. Bet vis dar nemažai indų kenčia emigrantų dalią kitose šalyse.
Užuot džiaugęsi laisvu gyvenimu Indijoje, jie tik įsipainioja į pinigų darymo tinklą ir mano esantys
pranašesni už indus, gyvenančius Indijoje. Anglijoje ir Amerikoje gyvena tik keletas iš tikrųjų turtingų indų, dažniausiai jie yra prasiskolinę bankams ir turi mokėti didžiules gniuždančias palūkanas.
Kartais palūkanų normos pakyla iki tokio lygio, kad skolininkai negali sumokėti tokių aukštų palūkanų mokesčių. Tuomet bankai uždaro ir perima užstatytą nuosavybę.
Italijoje indai kalba tik itališkai ir gyvena moderniu Italijos stiliumi. Jie priėmė nenuilstamą Vakarų
žmonių gyvenseną. Juos, kaip ir italus, ištinka krizė, jei negali išvykti atostogų. Bet turiu pasakyti,
kad iš esmės jie neperėmė tos amoralios gyvensenos, būdingos Vakarų žmonėms. Priešingai, labai
tradiciški Šiaurės Indijos vyrai, gyvendami dabar Italijoje, taip pat kankina ir neteisingai elgiasi su
savo žmonomis, kaip ir jų partneriai Indijoje. Kanadoje yra daug iš Gujarato (Indijos valstija) kilusių
gyventojų, kurie atvirai prisipažino, kad yra homoseksualūs. Jie organizuoja dideles eisenas ir taip
konkuruoja su kitais Amerikos homoseksualais. Tai žiniasklaida pavaizdavo kaip labai didelį Indijos
žmonių Kanadoje pasiekimą. Šie imigrantai indai neturi savigarbos, užtraukia gėdą kitiems indams.
Jie neturi jokio padorumo ir garbės jausmo, visi šie indai, atvykę į Indiją, iš aukšto žvelgia į savo
tėvus ir kraštiečius, nes Indijoje nėra tokių gerų vonios patogumų, švarių kelių, švarių namų, kokius
jie turi užsienyje. Užuot didžiavęsi prieš žmones savo klaidingomis idėjomis, jie turėtų susitapatinti
su Indijos problemomis ir bandyti padėti, rodyti teisingą švaros pavyzdį savo šeimoms, likusioms
Indijoje. Pavyzdžiui, vienas vyras man sakė, kad Indijoje daug korupcijos ir didelės prievartos, ypač
Punjabe, todėl jis nenori sugrįžti į gimtąją žemę. Jeigu kiekvienas bėgs nuo savo šalies problemų ir
vengs atsakomybės rūpintis gimtąja šalimi, kitose šalyse tikrai nebus gerbiamas.
Žmonės kalba apie globalinę taiką, bet mes turime suprasti, kad žmonės toli gražu neišvystė jokio
globalaus pažinimo jausmo. Turint mintyje Jungtinių Tautų asamblėją, reikia suprasti, kad ji turi tam
tikras ribas. Juk tai ne globalinė vyriausybė, bet daugelio ir nuolat daugėjančių tautų atstovų asamblėja. Ar globalinės vyriausybės vizija būtų pernelyg neįmanoma laikų sandūroje, kai pereiname iš
antrojo tūkstantmečio į trečiąjį?
Žinoma, jei mąstome apie globalinę taiką, kurią sukurtų vyriausybė, tuomet reikia įžengti į naują
dvasingumo karaliją. Atstovai turi būti dvasiškai apsiginklavę, išrinkti dėl to, jog yra nuostabios ir
tyrai atjaučiančios asmenybės. Jų charakteris turėtų skleisti Dieviškąją šviesą. Žinoma, jie turėtų
orientuotis į dvasią, o ne į valdžią ar pinigus. Jau dabar yra daug tokių žmonių ir dar daugiau tokių
ateis. Dieviškoji galia atneš juos į areną, griaudama visas negatyvias jėgas. Esminė kiekvieno žmogaus
teisė yra patirti taikos džiaugsmą tiek savo viduje, tiek išoriniame pasaulyje. Visos taiką mylinčios
šalys atsisakys savo ego ir pasveikins Dieviškąją valią.

5 skyrius. VAKARŲ KULTŪRA | 75

Bet koks gi žmogaus gyvenimo tikslas? Atrodo, daugiau niekam neberūpi pati svarbiausia tema. Visi
papildomi žmonių užsiėmimai pasiekė tokią ribą, kad šeima neįstengia kontroliuoti savo vaikų, kurie
nuo labai jaunų dienų griebiasi visokiausių destruktyvių ir save naikinančių veiksmų.
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VAKARŲ KULTŪRA
Kultūra yra bet kurios visuomenės istorijos, tikėjimo, mąstysenos, emocijų, aspiracijų ir idealų rezultatas. Ji atsiskleidžia žmonių tarpusavio elgsenoje ir santykiuose su kitų kultūrų žmonėmis. Per
išmintį, giedrą ir moralę kultūra parodo socialines visuomenės aukštumas. Įgimta nekaltumo ir dvasingumo kultūra sukuria taiką, garbingumą ir moralės jausmą. Apskritai aukšta kultūra dovanoja
malonią ir puikią kalbą, taikią šeimos gyvenimo ir visuomenės egzistenciją.
Pavojai, kuriuos patiriame mes, „modernaus“ amžiaus atstovai, ir šokai, su kuriais nerimastingai susiduriame, iš esmės būdingi „laisvų“ demokratinių visuomenių vertybių sistemai. Šios visa leidžiančios
visuomenės kultūra verčia žmogaus protą reaguoti nesubalansuotai. Kadangi privataus gyvenimo
kokybei arba vidiniam tobulėjimui šeimyninio gyvenimo centre nesuteikiama svarba, privačia sfera
rūpinasi asmenys, kurie laisvės vardan atmetė visas idealiai kultūrai būdingas stipriąsias puses ir
ją sudariusias taisykles, puoselėjusias ir padėjusias klestėti. Taip vakariečiai prarado pagarbą vienas
kitam, sau pačiam, savo kūnui, savo protui ir apskritai gyvenimui. Nėra pagarbos privačioms žmonių
kūno dalims arba privačiam gyvenimui. Itin šiuolaikiški žmonės puola į nudizmą, apnuogindami
kūnus pagal įvairiausias juokingas madas, priimdami keisčiausius elgesio modelius, šokdami tarsi
primityvai, priklausydami visokiems idiotiškiausiems kultams ir sektoms.
Svarbu suprasti, kad moderniajai estetikai nebūdingas joks padorumo jausmas, ji neturi jokio savigarbos pojūčio, nesunku suvokti, kodėl taip yra. Siaubinga stebėti, kaip elgiamės su savimi, tapdami
esmine kažkokių begėdiškų, kvailų organizacijų, pavyzdžiui, tokių, kurias sukūrė netikri guru, dalimi
arba įsitraukdami į madas, kvailiausius karnavalus ir Helovyno festivalius arba giedodami beprasmes
„mantras“. Šiuolaikiniai žmonės nedemonstruoja jokios sąmoningos pagarbos savo žmogiškosios asmenybės vertingumui. Tai, kaip jie leidžia viešai reikštis savo žemesniosioms arba gyvuliškosioms
savybėms (pavyzdžiui, kaip matėme satanistų paaiškinimuose, kultų aiškinimuose, skatinančiuose
blogą ir primityvų elgesį), iš esmės labai primena Sado ar Froido skelbiamas teorijas, kad žmonės
turėtų atsigręžti į savo žemiausiąją prigimtį ir neveidmainiaudami jai pasiduoti.

Prieš dešimt metų teko lankytis parodoje Romoje, ten buvo eksponuojami išsivysčiusių ir besivystančių šalių šiuolaikinio meno pasiekimai. Pasiekę britų paviljoną pamatėme, kad pardavinėjami pankų
dažai, pankų skrybėlės, pankų drabužiai ir galvos apdangalai. Prie paviljono stovėjo daug italų ir
juokėsi. Aš paklausiau mane lydinčią ponią: „Ko jie juokiasi?“ Ji atsakė: „Italai vis dar labai gerai
jaučia, kas yra juokinga.“ Be abejonės, šiuolaikinė pankų samprata daug ką juokina, bet vėliau, kai
keletas pankų atėjo su manimi susitikti į vieną iš programų, jie pasiskundė dėl silpstančio regėjimo.
Pasakiau: „Nenaudokite šių dažų galvoms. Galbūt jie veikia jūsų regėjimą.“ Jie atsakė: „O kas čia
blogo? Daugiausia, kas gali atsitikti – mes galime apakti. Bet kas iš to?“ Iš tiesų nustebau matydama,
kokią siaubingą kainą jie gali mokėti už praktikuojamą kultą, kad įtvirtintų vadinamąją savo „tapatybę“. Jutau, jog turiu jiems pasakyti, kad kiekvienos asmenybės tapatybė slypi viduje, o ne išorėje, ne
aprangoje ar šukuosenos stiliuje.
Bet kuriuo atveju tol, kol nepažįstate savęs, jūs neturite savo tapatybės. Visos savęs pažinimu nesiremiančios tapatybės yra tik dirbtinės tapatybės, kurios tuoj pat išnyksta, vos tik imasi kitokio gyvenimo stiliaus. Net Mohamedas Sahibas Korane sakė, kad nepažindami savęs jūs negalite pažinti Dievo.
Reikia suprasti: demokratija suteikia laisvę ne tam, kad griautų asmeninį žmonių gyvenimą, o vėliau
ir visos visuomenės gyvenimą. Griaunantis ir destruktyvus privatus elgesys prasiskverbia į visuomenę, ieškodamas jos sankcijų. Tad ši demokratinėse šalyse prasidėjusi destrukcija yra ne išorinė,
bet vidinė. Tokių šalių žmonės neturi asmeninio santykio, supratimo, pagarbos savo esačiai, tokiai
šlovingai ir didingai, kurią atskleidus suteikiama tobula jūsų didybės vizija. Visų pirma sukuriamos
didžiulės šeimos gyvenimo problemos, nes turime laisvę rinktis partnerius netgi po vedybų, laisvę
išsiskirti, laisvę tuoktis 9 ar net 10 kartų be jokio svarbesnio motyvo. Žmonės siekia sumušti rekordus
besigirdami, kas daugiau kartų išsiskyrė.
Laikraštyje perskaičiau apie tokį atvejį Amerikoje, kaip ponia tuokėsi aštuonis kartus ir ruošėsi išvykti medaus mėnesio su daug jaunesniu žmogumi. Jos sode buvo susirinkę keturi tūkstančiai žmonių,
stebinčių išvykimą. Be to, virš namo skraidė dešimt sraigtasparnių, svečiams sode mėtydami parašiutus. Kai kurie iš parašiutų pakibo virš medžių. Kaip kvailai elgiasi žmonės, kurie seniai jau ne vaikai!
Kaip jie gali būti suaugusieji, jei jų požiūris į gyvenimą toks vaikiškas ir paviršutiniškas? Kad žmonės
neturi vertybių, neturi pagarbos savo amžiui, patvirtina netgi tai, jog visą gyvenimą skiria dėmesį
kokiai nors absoliučiai kvailystei.
Kitą dieną per televiziją rodė siaubingą renginį: paaugliškai elgėsi žmonės, kuriems visiems buvo per
80 metų, o grupė aktorių, vyrų ir moterų, atvyko į šeiko vakarėlį. Išlipę iš automobilių, jie jau kratėsi
su savo lazdomis. Nereikėjo organizuoti tokio pompastiško šokio tokiems nusenusiems kaulėtiems
žmonėms, prisidengusiems kažkokiais šiuolaikiniais drabužiais, demonstruojančiais jų raukšles ir
kretančius kūnus.
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Rungtynių esmė – kaip tapti jaunam arba kaip atrodyti jaunam. Arba nors pajusti, kaip elgtis, tarsi
būtum jaunas žmogus. Bet juk būti senam reiškia būti subrendusiam ir išmintingam. Žmogus turėtų
didžiuotis, pasiekęs senyvą amžių, ir tuo, kad turi sveiko proto ir žinių. Vyresnio amžiaus privalumai
ir orumas pagaliau išgelbės šiuolaikinį jaunimą. Jeigu seni žmonės nori prisijungti prie šiuolaikinės,
varančios iš proto visuomenės, galima tik pasakyti, kad visiškai stokoja brandos, nes žmonės slidinėja
nuo kalniuko stačia nuokalne, kuri pasitaiko kiekviename posūkyje dėl visa leidžiančios visuomenės
laisvės.
Vyresni žmonės labiausiai pasižymi ne išmintimi, bet senėjimu, kurio apraiškos pastebimos netgi tarp
užimančių atsakingas pareigas, pvz., politikų. Jas galima paaiškinti klastingo racionalumo poveikiu.
Žurnale („Photographers Journal“, 1994, liepa, „Didžioji žinutė“) perskaičiau straipsnį, kad moterys
turėtų dėvėti tokias sukneles, kurios padėtų parduoti seksualius leidinius, bet pirma joms reikėtų
demonstruoti kojas, pečius ir labiausiai kūną apnuoginančias sukneles. Tai turėtų patraukti vyrus
gatvėje arba vakarėlio metu. Kodėl tiek daug Vakarų moterų priima šias jokios savigarbos neišreiškiančias idėjas? Kodėl jos tarsi prostitutės turėtų būti pamišėliškų vyrų aistrų vergės? Ar joms stinga
išminties ir pagarbos savo asmenybei, kad apgintų savo nekaltumą? Tokia kultūra gali nustumti moteris į prostitučių lygį. Kai kurios žiniasklaidos priemonės elgiasi kaip sąvadautojos ir verčia moteris
pernelyg rūpintis savo kūnu – kūnu, kuris yra Dievo šventykla. Ar šį kūną reikėtų naudoti moterims
išnaudoti, vyrų silpnybėms žadinti? Vakaruose moterų kūnų išnaudojimas yra vienas iš didžiausių
verslų. Prostitutės sako, kad jos tai daro, nes joms reikia užsidirbti pinigų. O kokia situacija su garbingomis damomis?
Ištekėjusios moterys, motinos, dukterys ir močiutės prarado savo pozicijas ir tai, kad nuo jų kažkas priklauso. Reikėtų tik stebėtis, kaip negarbingai žemai nustumiamos moterys, kaip sukuriama
priklausoma tokių moterų bendruomenė, kur jos privalo sunkiai dirbti, kad iki gyvenimo pabaigos
išlaikytų savo gundančius kūnus. Jos turėtų susiburti ne kovai prieš vyrus, bet kovai su savimi, kad
įsitvirtintų kaip moraliai geros šeimos kūrėjos. Jos turi įrodyti savo gebėjimus, tapdamos šeimos rėmėjomis ir saugotojomis. Jų atsakomybė yra kurti ir puoselėti nuostabią visuomenę. Net ir iš dalies
viešai apsinuogindamos jos praranda įgimtas šventąsias galias.
Be abejo, nepaprastai pavojingas ir visiškai priešingas islamiškas požiūris į moteris. Atsakingi religijų
atstovai priešingai plėtojo geranoriškas Hazarato Mohamedo idėjas, kurias jis propagavo siekdamas
apginti moteris ir suteikti joms skaistų gyvenimą. Paigamberio žinutė buvo klaidingai suprasta. Visą
gerumą ir skaistybę praktikavo tik moterys, ne vyrai. Motinos arba seserys yra šeimos moteriškoji
jėga. Jos gyvena baimėje. Tai tokia situacija, kai motina privalo būti vadovaujančia, kontroliuojančia
jėga, nes vyrai užsiėmę darbu. Jie neturi laiko prižiūrėti ir daryti poveikį vaikams. Islamo šalyse daug
moterų dėl blogo elgesio užmušamos akmenimis.
Gerbiamos moterys tampa pagarbios. Atjaučiančios moterys galėtų būti didelis visuomenės turtas.
Tokios moterys yra visuomenės saugotojos. Nepaisant visų skirtumų, jos išlaiko tinkamą šeimos
pavidalą. Taip pat pasižymi labai raminančiu poveikiu, savo kantrybe iš sūnų gali išauginti puikius
vyrus. Vakarų moterys, priešingai, giriasi savo amoralumu, palaidumu, giriasi tuo, kiek vyrų joms
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pavyko užhipnotizuoti, nesuprasdamos, kad pačios stengiasi patekti į vyrų rankas. Jos žlugdo ir save,
ir vyrus.
Pažinojau amerikietę, kuri atvykusi į Londoną manęs paklausė, ar lankausi alaus baruose. Pasakiau:
„Aš negeriu, todėl nesilankau ten.“ Ji tarė: „Turiu barų sąrašą. Kuris iš jų Londone geriausias? Ar
žinai?“ Atsakiau: „Aš nežinau.“ Ji sako: „Čia yra toks baras, vadinamas „Harrowich Pub“, jame mirė
vyras, ir jis čia tebegyvena, ir visi jo daiktai voratinkliuose gerai išsilaikė, išskyrus jo kūną. Lankėmės
šiame alaus bare ir aš labai džiaugiausi, kad daug išgėriau.“ Bet vėliau ji man pasakė esanti atviros
širdies moteris ir leidžianti savo sūnums gerti. „Kodėl jūs negeriate? Jūs turėtumėte gerti. Aš turiu
du sūnus, vienam 14, kitam 12 metų. Jie geria ir aš jiems padedu, ypač per gimtadienius.“ Vėliau
sužinojau, kad jaunesnysis berniukas su draugais šventė gimtadienį, o ji tą dieną buvo davusi jiems
daug alkoholio. Tėvai miegojo, kai berniukai išpylė dalį alkoholio, ir visas namas užsiliepsnojo. Visa
šeima sudegė, mirė ir nukentėjo taip pat daugelis iš berniuko draugų. Tai toks liūdnas mūsų elgsenos
pavyzdys. Kodėl turėtume taip elgtis?
Sėkmingiausia kultūra turi reikštis daugeliu socialinių moralės, brandos ir platesnio požiūrio būdų.
Šiandien trūksta gerų manierų; nuolat vartojama labai grubi kalba. Elito vakarėliuose pasakojami
anekdotai tokie pigūs, banalūs, kad pasijuntama taip, tarsi jie būtų atnešti iš viešnamių. Netgi filmuose vartojami siaubingi žodžiai, kurie šokiruotų bet kurį padorų vyrą. Šiuos žodžius vartoja ne kaimiečiai ir ne primityvūs žmonės, bet labai aukštas pareigas užimantys atsakingi politikai, biurokratai ir
ypač diplomatai. Netgi teismo procesuose galima išgirsti vulgarių įžeidimų. Šiuolaikinėje literatūroje,
kuri yra visuomenės veidrodis, pilna nešvankybių. Net maži vaikai nori skaityti pornografinius žurnalus, nes nori susipažinti su didžiuoju sekso mokslu. Tokius rezultatus pagimdo smalsumas, kurį
skatina viešas seksualinis švietimas mokyklose.
Kažkas manęs paprašė nupirkti romaną paaugliams. Užėjau į knygyną, radau gražiomis vaikų nuotraukomis papuoštą knygą, bet ėmusi ją skaityti apstulbau: knyga apie dviejų moterų lesbietiškus
santykius, kuriuos pro rakto skylutę stebėjo maža mergaitė.
Tokie autoriai, kelią idėjas iš pragaro ir spausdiną jas juodu ant balto, laikomi geresniais už kitus.
Stebėtina, bet dauguma gauna apdovanojimus ir daugybę pinigų. Milijonines sumas gali gauti autorius už knygą, skirtą mafijos bosui, pateisindamas jo gyvenimą ir šlovindamas kaip vyrą, viską darantį
dėl savo šeimos.
Kai panorau išsiaiškinti, ką tokie autoriai gali pasakyti apie meilės romanus po vedybų, žmonės, atlikę tyrimą, pareiškė, kad tokių knygų anglų, italų, ispanų kalbomis nėra, netgi tarp jausmų romanų.
Jeigu nusipirksite Barbaros Kartland romantinę knygą, meilė pasibaigs prieš herojui arba herojei
susituokiant.
Civilizacijos kryžius – šitaip smarkiai sureikšminami pinigai. Anglijoje nepilnametė nuoga šoko kabarete ir buvo areštuota policijos. Tėvai visiškai neprieštaravo, stebėjo jos pasirodymus vaizdo juostoje, kurią sukūrė visa šeima. „Kol ji uždirba pinigus, kodėl turėtume prieštarauti?“ Jiems tai priimtina.
Amerikoje jauni vyrai veda daug vyresnes moteris, gal netgi tokias, kurios viena koja jau karste, bet
turi daug pinigų. Jeigu šios moterys pasiskelbia sergančios kokia mirtina, bet neužkrečiama liga,
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atsiliepia tiek daug užjaučiančių berniukų, trokštančių išgelbėti jų sielas. Jei žmona nemiršta, jie gali
išsiskirti, gauti alimentus ir gyventi turtingai. O tiek daug jaunų merginų išteka už senų vyrų, tikėdamosi, kad seniai mirs, o joms legaliai atiteks labai didelis turtas.
Apgaulė slypi tikėjime, kad pinigai yra džiaugsmo šaltinis. Jie gali suteikti laikiną laimę, o juos išleidus – nelaimės pojūtį. Tačiau nepasiekęs amžinojo gyvenimo, žmogus net negali gerai miegoti. Visą
naktį jis mąsto, kaip apsaugoti pinigus nuo vagių arba nuo bankų – dar rafinuotesnių vagių.
Pinigai, žmogui tenkantys kaip palaima, skirti džiaugtis labdara, kilnumu, kūrybingų menininkų,
rašytojų, poetų menu ir nuoširdžia pagalba stokojantiesiems. Tam išleidžiami pinigai padeda patirti
džiaugsmo pasaulį, tuo tarpu godūs turtingi žmonės dingsta istorijoje, kaip visuomenės šunys. Kadangi jų gyvenimas nuodėmingas, jie pasiduoda žlugimui ir nepasitenkinimui. Indijos politikai yra
tokie godūs, kad savo namų sienas nori išklijuoti popieriniais banknotais.
Tad kokia ligotų ir žlungančių žmonių kultūra šiuolaikiniame pasaulyje? Jei kai kurie žmonės išsiveržtų iš aklų žiurkių lenktynių, galėtų pamatyti, kad visos visuomenės keliauja į pragarą. Jie turi
susimąstyti, kokia jų palikuonių, turinčių išsiveržti iš tokios kultūros dominavimo, ateitis. Dabar
susiklostė tokios aplinkybės, kad dauguma baltųjų neturi vaikų, jų prieaugis mažesnis. Ką gi jie ketina
veikti su sukauptais pinigais? Daugiausia, ką jie gali – įnikti į žalingus įpročius, kad sunaikintų save,
o kartu ir visą tautą.
Realybėje slypi visuotinumas. Tiek daug nuostabių ir konstruktyvių vizijų. Bet žmogus, mėgstantis
purvą ir vulgarumą, negali būti išgelbėtas, nes žmogiškosioms būtybėms suteikta užtikrinta laisvė
sugriauti save palaimingosios demokratijos viešpatijoje.
Didžiausias Vakarų vyrų ir moterų proto defektas – dieviškosios įžvalgos stoka, todėl jie priims bet
ką, kas gerai perkama ir parduodama. Maždaug prieš 25 metus niekas nežinojo apie atostogas jūros
pakrantėse, bet šiandien visi taupo pinigus, kad nuvyktų prie jūros pasilepinti saulėje, nors tuo metu
savo šalyse patys tiesiog verda dėl šiltnamio efekto. Nereikia toli ieškoti žmonių, su kuriais pakalbėjus
paaiškėja, kad jie įsitikinę tuo, jog elgiasi absoliučiai teisingai. Neįmanoma kalbėtis su žmonėmis,
kurie taip paviršutiniškai mąsto. Jiems labai greitai pasidaro nuobodu, jei stengiatės kalbėti apie
geranorišką jų valią, tačiau visuomet žavisi kalbomis apie susinaikinimą. Tokia antroji šiuolaikinio
žmogaus prigimtis.
Dėl tokių menkų asmenybių šiuolaikinė Vakarų literatūra nepasižymi erudicija, kadangi stipriai pabrėžiamas seksualinis gyvenimas. Priešingai, netgi vadinamieji elitiniai laikraščiai užsiima sensacijų
žurnalistika. Taip pat esama daug knygų, kurias sukūrė kažkokie šėtoniški pragaro žmonės. Sunku
suprasti, kaip žmonės pasinėrė ir netgi mėgaujasi tokiais destruktyviais dalykais. Nebėra nei moralės
pojūčio, nei moralinės įžvalgos, kuri apibrėžtų, kas žmogaus gyvenime gerai, o kas – blogai. Dauguma
Somerseto Moemo ir Kronino kartos autorių parašė nuostabių ir labai padorių knygų. Dar anksčiau
kūrė Bernardas Šo, Raselas ir daugelis kitų, vaizdavusių žmogiškojo orumo ir gyvenimo tyrumo grožį. Iš pradžių jie liovėsi vaizduoti idealius herojus, vėliau vaizdavo labai amoralius, bet apsimetančius
teigiamais, o dabar pasiekia sėkmę ir šlovę vaizduodami labai neigiamus personažus.
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Šiuolaikinėse mokyklose seksualinis ugdymas pradedamas nuo 7–8 metų ir taip uoliai puolami nekalti vaikai. Toks seksualinis lavinimas, apie kurį kalbame, neduoda jokios naudos vaikams, patiriantiems prievartą, žaginimą ar kokį seksualinį nukrypimą iš juos valdančių žmonių. Priežastis ta,
kad mokymas negali kontroliuoti agresyvios aistros, kurią nuolat kursto televizija ir žiniasklaidos
priemonės, diskutuodamos apie seksą ir smurtą. Iš tiesų reikalingas esminis tos kultūros, kuri save
išdidžiai vadina modernia, pasikeitimas. Vaikams apie seksą turėtų kalbėti tėvai po brendimo – privačiai ir tiesiai. Viena ponia dukrai norėjo nupirkti kažkokių apsaugos tablečių, kadangi mergaitė
subrendo. Liepiau jai atsiųsti merginą, kuri jau buvo gavusi savirealizaciją, ir tada papasakojau apie
sekso pavojus. Nevartodama tablečių, ši mergina, kaip ir daugelis kitų merginų, kurias pažįstu, yra
skaisčios. Indijoje dauguma merginų iki vedybų yra natūraliai nekaltos, nes tėvai kalbasi su vaikais
privačiai. Jei sekso lavinimas suteikiamas atvirai, jis tampa vaikų pokalbių objektu, apie tai jie nori
sužinoti vieni iš kitų. Jie neturi kitos temos, tik seksą. Jie visiškai praranda nekaltumą.
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Indai prancūzus vadino „firangis“, tai reiškia „keičiantys spalvas“ arba „dirbtinio elgesio, kuris skirtas
pasitenkinimui ir palaidumui“. Vėliau britai buvo vadinami sahibais, tai reiškia „besididžiuojantys
savo apranga“, „egoistai, neturintys dvasinio jautrumo, manantys, kad jie – Visagaliai Dievai“.

6 skyrius

RELIGIJOS
Nuo seniausių laikų visos religijos kartojo, kad vyras arba moteris privalo apvalyti savo protą religine
veikla, moraliu gyvenimu. Kiekvienos religijos tikslas buvo bet kuriuo būdu įtvirtinti balansą, kad
ieškotojas pasiektų pakilimą. Antrasis gyvenimas, vali būsena, buvimas pačiu savimi, Budos būsena,
Džaini būsena, gnostikas arba Atmasakšatkar – tai vis savirealizacijos pavadinimai. Senaisiais laikais
buvo lengva, žmonės visada troško būti garbingi ir tinkami siekti vis didesnių pažinimo aukštumų. Jie
paklusdavo ir stengdavosi vykdyti tai, ko iš jų reikalaudavo šventieji, pranašai ar inkarnacija.
XVI amžiaus Indijoje gyveno daug didžių šventųjų; jie buvo poetai. Netgi XII amžiuje buvo keletas
labai žymių rašytojų, nagrinėjusių dvasinio gyvenimo temas. Pagrindinė visų šių šventųjų akcentuojama tema – mes privalome apsivalyti, kad pasiektume pakilimą. Mes privalome apsivalyti. Taigi didžiausias dalykas, kurį turime pasiekti, yra mūsų antrasis gimimas, mūsų savirealizacija, išgelbėjimas.
Toks buvo priimtas žmogaus gyvenimo tikslas.
Skaičiau knygą apie Jėzų, atvykusį į Indiją, Kašmyrą, ir sutikusį vieną iš karalių vardu Šalivahana.
Susitikimas cituojamas iš senovinės Puranų knygos, parašytos sanskritu, kurio autorius galbūt nemokėjo. Rašoma, kad karalius Šalivahana paklausęs Jėzaus jo vardo, o šis atsakęs, kad jo vardas Isa
Masihas, ir vėl paklausė: „Kodėl jūs čia, šioje šalyje?“ Jėzus atsakė: „Atvykau iš tokios šalies, kurios
žmonės yra „Mlecchas“, tokie žmonės, kurių vienintelis troškimas – būti nešvankiems, vulgariems ir
amoraliems.“ Tomis dienomis Indijoje visi svetimšaliai buvo vadinami “Mlecchas“, nes indai tikėjo,
kad anie neturi jokio supratimo apie apsivalymą ir transformaciją. Kad ir kaip ten būtų, toks buvo
Šalivahano ir Viešpaties Jėzaus Kristaus pokalbis. Taigi Šalivahana jo paklausė: „Kodėl gi tu negrįžti
ir neapvalai tų žmonių, nemokai jų apie Nirmal Tatva?“ (apvalymo principas). Tad manau, kad Jėzus
Kristus grįžo ir po trejų su puse metų buvo nukryžiuotas romėnų, kurie nesirūpino savo išgelbėjimu.
Dabar Anglijos bažnyčios, kuri stengėsi paremti amoralią gyvenseną ir nelegalias vedybas, etc., pavyzdys, o šventikai, palaikantys genų teoriją, parodo, kokie teisūs buvo indai, vadindami vakariečius
„Mlecchas“. Šią genų teoriją nagrinėjau Meta mokslo skyriuje.

Biblijoje šariatas apibūdinamas Jeremijo skyriuje. Mozė šiuos įstatymus suteikė žydams, kuriuos,
grįžęs su savo įsakymais, rado nykstančius. Jis manė: žmonėms reikia labai griežto elgesio, kad jie
galėtų pasiekti atitinkamą moralinę discipliną ir tyrumą. Kitaip amoralūs žmonės negalėjo pasiekti
dvasingumo. Žydai šariato nepriėmė, bet vėliau jį priėmė musulmonai, nes suprato, kad žydai negalėjo jo priimti, ir kartu manė, kad šariatą „nuleis“ žmonėms, norintiems būti islamo sekėjais, t. y.
nusilenkiančiais Dieviškumui. Manau, tvirtinti, kad tai pasakė Hazaratas Mohamedas Sahibas, neteisinga. Jis pats visą gyvenimą skelbė „Rahmat“ (atjautą). Kaip jis galėjo kalbėti apie tokias griežtas
taisykles, skirtas moterims?
Tiesa ta, kad visas šias religijas išpažinti labai sunku. Kristus yra pasakęs, kad jūs turite apsivalyti, turite kontroliuoti savo dėmesį ir su introspekcijos pagalba pamatę, kas jumyse blogo, bandyti
apsivalyti. Jis pasakė (Mato skyrius, Biblija): „Jeigu jūsų viena akis padaro nuodėmę (net jeigu jūs
pažiūrite į moterį du kartus), jums reikėtų išsiimti akis; jei jūsų ranka padaro ką nors blogo, ką nors
nuodėmingo, nukirskite savo ranką.“ Jis pasakė: „Jei kas nors jums suduoda į vieną skruostą, atsukite
tam žmogui kitą skruostą.“ Ar įsivaizduojate krikščionis, kurie pakęstų nors vieną smūgį į veidą?
Kai pasižiūrite į krikščionis ir jų visame pasaulyje vykdytas žudynes, stebitės, pagal kokį kriterijų jie
save vadina krikščionimis. Galima suprasti, kad išprusę šiuolaikiniai žmonės tikrai negali vykdyti
visų taisyklių ir nuostatų. Tokių sunkių taisyklių Kristus negalėjo propaguoti, bet jas galėjo įvesti
Paulius, Biblijos naujakurys, kuris ją redagavo. Pagal Sahadža jogos principus jis buvo epileptikas,
apsėstasis ir Petro, silpniausio Kristaus mokinio padedamas, prirašė visokiausio melo. Kaip Kristus
galėjo jam duoti raktus, kad šis pastatytų Bažnyčią ant septynių kalvų? Priešingai, Kristus sakė: „Tave
užvaldys šėtonas.“ Kas tas šėtonas? Tai yra anti Kristus.
Žmonėms tiesiog neįmanoma būti vertiems krikščioniškosios religijos, nes jie turi būti ypač jautrūs
nuodėmingiems veiksmams, tarsi būtų angelai ar šventieji. Visoje krikščionių karalystėje nemačiau
nė vieno nukirsta ranka ar be akių. Tai įrodo, kad Kristaus mokymu jie seka iki tam tikro taško, tik
eina į Bažnyčią ir klauso pamokslų, kuriuos sako nerealizuotos sielos dvasininkas, netgi neturintis
savo Dieviškojo krikšto.
Labai nustebau, kai meras Italijoje manęs paklausė: „Kaip čia yra, kad jūsų programas lanko tiek
daug žmonių ir kartu išbūna valandų valandas. Jiems niekada nenusibosta, o kai esame bažnyčioje,
po penkiolikos minučių pradedame žvilgčioti į laikrodžius, po pusvalandžio tik bėgame lauk. Tai tik
socialinis renginys, bet toks nuobodus, kad po pamokslo trokštame į barą, antraip pradėtume muštis
tarpusavyje.“ Kodėl po Švenčiausiosios Trejybės palaiminimo jiems taip rūpi išgerti ir užsimiršti?
Taigi išsiaiškinome, kad krikščioniškose šalyse žmonės elgiasi absoliučiai priešingai, nei Kristus
juos mokė. Jis labai subtiliai apibūdino tyrumą, sakydamas: „Neturėkite svetimaujančių akių“, kai
dešimtyje įsakymų buvo tik pasakyta: „Nepaleistuvaukite.“ Jeigu esate pastabūs, tiesiog apstulbsite
matydami, kad Vakarų šalyse labai sunku rasti vyrą ar moterį neištvirkusiomis akimis. Be abejo, tai
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netaikytina akliems ar per seniems flirtuoti akimis. Jų akys aistringai, godžiai nuolat laksto nuo vieno
asmens prie kito. Tiesiog nesuprantama, kaip žmonės gali taip greitai perkelti savo dėmesį nuo vieno
žmogaus prie kito, nebent jų smegenyse būtų atsipalaidavę keli varžteliai, tarsi būtų lėlės, kurių akių
obuolius kontroliuoja varžteliai. Flirtuojant akys ima judėti labai greitai, gali pasiduoti pykčiui, vienai
ar kitai manijai. Kaip beprasmiškai vaikydamasis žmogaus dėmesys gali būti toks judrus?

Dabar, moderniaisiais laikais, regime labai skirtingus žmones, atėjusius į žemę. Akli aklos religijos
nurodymų sekėjai vadinami fundamentalistais; jie nežino religijos pagrindų. Jie turi save pažinti,
kas jie yra ir kuo turėtų tapti su šių religijų pagalba. Jie turi pamatyti, iki kokio lygio jau išsivystė
visuomenė. Besistengdami šitaip aršiai ir aklai sekti bet kuo, jie tampa problema patys sau ir visam
pasauliui. Visoms inkarnacijoms ir visoms didžiosioms religijoms jie užtraukė šitokią gėdą.

Po Kristaus atėjo Mohamedas Sahibas, kuris galbūt suprato: jeigu šios taisyklės ir nuostatos buvo
surašytos, jos buvo skirtos tik vyrams. O kaip moterys? Tad jis nusprendė, kad kažką reikia daryti ir
su moterimis. Be abejo, tik ne tai, kaip musulmonai tiki, jog moterims reikėtų atimti teises arba jas
kankinti. Jis turėjo pasakyti: jeigu moterys pasirinks absoliučios moralės kelią, vyrai automatiškai
taps moralūs, nes moterys sukuria vyrus. Jis gerbė šventas moteris, labai gerbė Kristaus Motiną ir
visas moteris apskritai. Biblijoje pagal Paulių ji vadinama paprasta moterimi, nes jis nekentė moterų. Madonos idėja atėjo iš pagoniškosios religijos, egzistavusios prieš Kristų, ne iš Biblijos, kurią
redagavo Paulius. Mohamedas Sahibas, pirmapradžio mokytojo (Dattatraya) inkarnacija, žinojo, kas
yra Kristaus Motina. Sahadža jogoje Ji garbinama kaip Mahalakšmi. Jis nenorėjo, kad moterys būtų
amoralios ir užsiimtų prostitucija. Islamas turi labai griežtas bausmes ištekėjusioms moterims. Sakoma, kad Korane jis pasakęs: „Bet kuri moteris, kaltinama amoraliu elgesiu, iki pusės turi būti palaidota smėlyje ir mušama akmenimis“ (kartais iki mirties). Įdomu, ar iš tiesų tai pasakė Mohamedas
Sahibas, ar Muvayya, redagavęs Koraną. Bet šio įstatymo laikymasis islamo šalyse iš tiesų nuodėmingas, kad skirtų tokią bausmę visoms amoraliomis laikomoms moterims. Kad ir kaip būtų, dabar labai
sunku rasti iš tikrųjų moralių žmonių, atitinkančių Mohamedo Sahibo sumanytą modelį. Atrodo,
musulmonai dorovingi tik iš baimės.

Pavyzdžiui, jeigu turite kontroliuoti savo dėmesį, jeigu turite suprasti savo protą, jeigu jums reikia
introspektuoti, tai priemonė, kuria reikėtų naudotis, turėtų būti neegoistinė asmenybė, pagaliau galinti suteikti žmogui galios save kontroliuoti ir apsivalyti. Bet dabartiniais laikais žmonės pernelyg
užsiėmę savo egoistiniais nuotykiais arba sąlygotumais. Jų ego labai stiprus, kai tik jie pradeda kontroliuoti visą savo dėmesį ir protą, uoliai užsiimti ritualais (kurie turėtų būti religiniai), jie tampa dar
egoistiškesni, nes visus šiuos dalykus vykdo ego arba sąlygotumai. Todėl fundamentalistai yra tokie
egocentriški ir ypač agresyvūs. Protas, būdamas iliuzija, sukuria ego ir sąlygotumus, besistengiančius
kreipti protą priešinga kryptimi. Ego siekia kontroliuoti dėmesį. Kaip pasekmė, žmogaus ego vis didėja ir didėja. Dabar šis didžiulis ego žmogų apakina. Tą patį padaro ir sąlygotumai; žmonės nesupranta,
kaip pasimeta tarp savojo ego ar sąlygotumų ir pradeda manyti esą aukščiausi išrinktieji, turintys teisę
bet ką atvesti iki pamišimo lygio. Šis sąlygoto proto sukurtas ego nematomas. Jis tik žeidžia kitus, bet
nežeidžia egoistiško žmogaus. Ego didėjimas prasideda su sėkme, o vėliau tampa kolektyvinis. Toks
kolektyvinis žmonių ego labai pavojingas Dieviškumo realizacijai. Religijos arba Dievo vardu jie daro
visokiausius dalykus prieš Dieviškumą.

Mohamedas Sahibas priėmė daugpatystės idėją, nes nenorėjo, kad moterys turėtų nesantuokinių
ryšių. Tomis dienomis buvo daug moterų, likusių gyvų po vyrų mirties – sutuoktiniai žūdavo kariaudami su kitomis gentimis. Buvo daug jaunų merginų, kurios neturėjo šanso ištekėti, nes daug jaunų
žmonių buvo nužudyta karuose, vykusiuose skirtingose gentyse prieš Mohamedą Sahibą. Tuometinė
jo veikla (Samyachar) labai padėjo, kuriant naują tyrų ir atjaučiančių žmonių kartą. Ir Jėzus Kristus,
ir Mohamedas Sahibas buvo ne tik Dieviški, bet ir inkarnacijos, turėjusios specialią misiją atvykti į
šią žemę, kad žmonės būtų apvalomi atsisakydami ego ir sąlygotumų. Visi fundamentalistai pasirodo
esą nepaprastai egoistiški ir kupini aklų sąlygotumų, mano, kad yra atsakingi už „geriausią“ religiją.
Jie propaguoja religiją, bet niekaip nepriartėja prie jokios religijos.
Galbūt šios didžios Dieviškosios sielos, atėjusios į žemę, iš tiesų negalėjo suvokti, kokie tai žmonės,
kuriems jos suteikė vertingus perspėjimus. Be to, pastebime visiškai skirtingas žmonių, kurie sakosi
išpažįstą krikščionybę arba islamą, reakcijas. Iš tiesų ar įmanoma šiuolaikiniam žmogui pasakyti,
kad jis turėtų kontroliuoti savo dėmesį, kontroliuoti savo protą ir introspekcija, malda ar namazu
išsiaiškinti, kas su juo blogai? Tai tampa mechaniniu procesu, kuris išsivystė per ilgus amžius. Jie
nesupranta, kodėl taip buvo pasakyta ir kodėl taip reikia daryti, kad žmogus turi suprasti Visagalį
Dievą ir stengtis būti geru Jo malonės, Jo didybės ir Jo Dieviškumo atvaizdu. Malda, sakoma be ryšio
su Dievu ( Joga), yra tarsi telefono skambutis be ryšio. Namazas – priemonė, kuria realizuota siela
gali apvalyti savo čakras vien Kundalini pažadinimo būdu.

Esminė dabartinio islamo fundamentalizmo problema yra ta, kad jie tvirtina kovoją prieš Vakarų
kultūrą. Visų pirma mes privalome suprasti, jog dabartinė Vakarų kultūra nė iš tolo neprimena tos,
apie kurią kalbėjo Kristus. Amoralumas tapo Vakarų žmonių gyvensenos stiliumi, bet ką būtų galima
pasakyti apie musulmonų amoralumą, į kurį jie pasineria slaptomis, kai tiktai gauna progą? Jie gali
būti blogesni už krikščionis.
Apsilankiusį bet kurioje krikščioniškoje tautoje žmogų šokiruoja, kad nors vadindamiesi sekuliarizuotomis tautomis, visi jie išpažįsta vieną ypatingą krikščionybės tipą. Pavyzdžiui, Britanijoje Anglijos Bažnyčia yra vienintelė priimta religija. Prancūzija yra vyriausioji Katalikų bažnyčios dukra.
Italijoje dar suprantama, bet netgi Vokietijos, Ispanijos, Austrijos, Portugalijos, Belgijos ir Airijos
dalyse politiškai absoliučiai dominuoja Katalikų bažnyčia, bet kuriuo atveju dar niekam nesuteikusi
Dieviškumo. Netgi Dieviškumo idėja painiojama su pinigais. Verta paskaityti knygą „Dievo vardu“. Destruktyvūs Prancūzijos eksperimentai Ramiajame vandenyne puikiai pademonstruoja, kaip
jie praktikuoja katalikybę. Šią šalį aplankydavau labai dažnai, nes maniau, kad pragaro vartai, pro
kuriuos veržiasi visas amoralumas, yra Paryžiaus miestas.
Ar galime teigti, kad tautos savo privataus gyvenimo arba visuomenės mastu stengiasi įsisavinti tas
savybes, kurių mokė mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jie tik vadina save Kristaus sekėjais; jie naudoja
religijas politinei kontrolei, neatsižvelgdami į didžiųjų religijų turinį. Visi jie daro pinigus ir nepageidauja priimti universalios, įgimtos religijos, kuri yra visų šių religijų apvainikavimas. Jų moralaus gyvenimo per Dieviškumą sampratos standartas iš tiesų labai šokiruoja. Pavyzdžiui, jie pateisina stiprų
išgėrinėjimą, nes sako, kad krikščionių religija gerti leidžia, nes Kristus, atvykęs į vestuves, iš vandens
padarė vyną. Hebrajų kalba žodis „vynas“ vartojamas tik vynuogių sultims arba vynuogių ūgliams
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apibūdinti. O kaip jie traktuoja tai, kad jis padarė benediktiną, prancūzišką vyną ar škotišką viskį?
Labai lengva suprasti logiką, kad per trumpą laiką, spontaniškai negalite pagaminti vyno. Jis turi
fermentuotis ir tuomet tampa labai geras, brangus vynas, galintis sukelti intoksikaciją. Jeigu jis labai
labai senas ir smirda, fermentuojasi ir rūgsta ilgą laiką, jį galima labai brangiai parduoti. Tai visiškai
ne tas pats vynas, kurį sukūrė Jėzus Kristus. Lengva suprasti, kad jis nuolat skelbė aukštesnį pažinimą.
Tačiau kaip Jėzus Kristus galėjo bandyti sukurti kažką panašaus į alkoholinį intoksikuojantį gėrimą,
pačia savo prigimtimi nedvasingą ir sąmonę nuvedantį iki nesąmoningumo lygio?
Kanadoje sutikau mokslininką, įgijusį daktaro laipsnį kažkokiame Anglijos universitete. Mano nuostabai, jis parašė mokslinius darbus tema, kaip alkoholis sukuria didesnį Dieviškumo pažinimą. Maža
to, dauguma europiečių tiki: vartodami narkotikus gali pasiekti labai aukštą pažinimą, kad pasiektų
Dieviškąjį pakilimą. Visiškas absurdas, tačiau kas gali tai jiems pasakyti. Bet kokiu atveju po šeštos
valandos jie negali su jumis kalbėtis, ypač Prancūzijoje, nes pakankamai anksti pradeda gerti. Nesuprantama, kodėl šie žmonės įprato gerti religijos vardan, netgi tuomet, kai priima Dievo komuniją,
savo kalba vadinamą Šventąja komunija (ji dalijama su vynu ir kažkokia supelijusia duona). Kaip kas
nors gali patikėti, kad šis vynas ir alkoholis, paverčiantis žmogų tokiu silpnu ir sukeliantis tiek daug
ligų, ir toks pavojingas vaikams, turi kažką bendro su Dieviškuoju pakilimu, nes tai yra Kristaus,
mūsų Viešpaties, kraujas. Koks tai didingo Jėzaus gyvenimo įžeidimas, Jėzaus, kuris buvo grynoji
nekaltumo, logoso arba Aum inkarnacija.
Kai buvau Londone, kažkaip vis apsigyvendavau netoli alaus barų ir bažnyčių. Mačiau žmones, einančius į barus ir išeinančius visiškai girtus, ir kitus, stojančius į eilę, kad patektų vidun išgerti ir
išeitų taip, kaip ankstesnieji, kurie jau ištuštino savo pinigines. Be to, dideliame katalikų bažnyčios
vidiniame kieme cirkuliuoja alaus bareliai, ir tai – vienintelė visos savaitės veikla, išskyrus sekmadienius. Daugybė girtų vyrų ir moterų sėdi ant šios ypatingos bažnyčios laiptų su buteliais rankose, kilnių krikščionių prašydami sumokėti už alkoholį, kurį suvartojo girtuokliai. Ir visa vyksta Dievo vardu.
Kai kurie girtuokliai tvirtina, kad jie yra sąjungoje su pripažintais šventaisiais ir vyskupais, palaidotais
bažnyčioje. Štai todėl jie prilimpa prie bažnyčios ir grobia praeivius, kadangi šie šventi palaidoti vyrai
pasirodo jiems sapnuose ir atleidžia. „Su vyskupų, kurie taip pat gėrė, kaip ir mes, leidimu, einame
medžioti kitų gėrimui.“ Čia didžiai apgailestaudama turiu pasakyti, kad daugelio didžių šventųjų ir
panašių į juos bažnyčia niekada nepripažino, jie buvo niekinami ir kankinami, kadangi jų Dieviškoji
šviesa demaskavo bažnyčias ir vyskupus.
Islamo religija ypač nukreipta prieš alkoholizmą, bet musulmonai, gavę progą, gali gerti daug daugiau nei airis, škotas, australas ar rusas; jie, išvykdami iš oficialaus priėmimo, kur nemokamai buvo
patiekiami gėrimai, spaudžia renginio šeimininkei ranką ir visiškai ją išsekina. Ačiū dangui, kad kai
kurie musulmonai, nors ir girti, prisimena nespausti rankų moterims. Daugelyje vakarėlių paaiškėjo,
kad tik aš ir mano vyras buvome vieninteliai musulmonai, tuo tarpu visi islamo atstovai gėrė. Neįtikėtina, kaip žmonės pasislėpę geria. Galbūt jie mano, kad jeigu kas nors negeria ar neužsiima moterų
medžiokle, jau nėra vyrai. Bet kai geria moterys, tai visa baigiasi alpimais, kalbomis apie save, apie
musulmonių moterų kankinimą. Nežinau, ar visoms tokioms moterims paskelbiama tokia fatva. Indijoje su musulmone moterimi, pagimdžiusia aštuonis vaikus, gali būti išsiskiriama be jokio deramo
aprūpinimo. Jei kai kurie vyrai negeria ir visomis pastangomis save kontroliuoja, jie tampa nenormalūs, mano esą patys religingiausi musulmonai, turintys teisę žudyti. Jie kalba apie neapykantą ir
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smurtą islamo vardu, apie užgniaužtą moralę. Tai niekuomet niekam nepadėjo, nes užslopinta moralė
yra nuodas manantiems, kad jie tyri ir moralūs. Tokie žmonės tampa labai karšto būdo ir žiaurūs,
kelia grėsmę kitų, šventų ir dieviškų žmonių gyvybėms.
Sufijai tikrąja prasme buvo realizuotos sielos. Turkijoje sutikau daug ieškančiųjų tiesos. Junus Emre
poezija yra dangiška. Kaip jis galėjo kalbėti apie globalią religiją ir Dieviškąją meilę? Jis apibūdino
žmogų kaip labiausiai išaukštintą būtybę, Dievo sukurtą pagal savo paveikslą. Indijoje turėjome Nizamudiną Aulią, Amyrą Khusro, Moindiną Chisti, Kabirą, Šri Sainathą iš Širdi, Kanifnathą; visi jie
kartojo tą pačią tiesą apie visuotinę vienybę.
Kartą klausiausi musulmono džentelmeno iš Sudano paskaitos. Kalbėjo iš Mekos, Medinos, kur vyko
didžiulė islamo atstovų, susirinkusių į hadžą, konferencija. Mane iš tiesų išgąsdino šis oratorius, kuris
didžiuodamasis savo pasiekimais skelbė, kad visą pasaulį reikėtų priversti išpažinti islamą. Jo veidas
degė neapykanta, o judesiai skleidė savotišką šėlsmą. Turėjau draugą, labai gerai mokantį arabų kalbą,
laimei, jis buvo šalia ir vertė. Tas sudanietis kalbėjo taip, tarsi būtų absoliučiai žinojęs, kas yra teisinga,
tarsi būtų supratęs, kad jis yra išgelbėjimo ceremonijos meistras, ir taip, tarsi šis pasaulio gelbėtojas
būtų žinojęs, kad jis turi teisę savo nuodėmingomis idėjomis užvaldyti visą pasaulį. Maždaug po
dviejų dienų sužinojome apie masinį panišką bėgimą, toje šventoje vietoje žuvo tūkstančiai žmonių,
tai nutiko kaip tik po jo paskaitos. Tikiuosi, šis gelbėtojas yra saugus ir gali toliau skleisti didesnės
neapykantos nuodus.
Nuvykau į Turkiją, o paskui į Tunisą ir radau dviejų tipų žmones. Atatiurkas Kemalis Paša, dar viena
didi siela, Turkijos moterims atnešė laisvę ir absoliučiai naujo gyvenimo viziją. Bet rezultatas buvo
toks, kad išsilavinusios arba turtingų šeimų moterys, ir tokie pat vyrai, stengėsi sukurti įvaizdį, tarsi
būtų vokiečiai Turkijoje. Tokį poveikį jiems darė vokiečiai. Paaiškinimas buvo toks, kad Vokietijoje
gyvena daug turkų kilmės žmonių, kurie aukština vokiečius dėl jų gebėjimų gaminti geras mašinas, ir
būtent taip turkai importavo naują gyvenimo stilių. Aš manau, jog yra priešingai: turkai visose srityse
yra labai gabūs.
Prieš daugelį metų, kai invazija ir okupacija buvo laikomos dideliu pasiekimu, turkai valdė pusę Europos. Jie labai geri meno srities atstovai, netgi šiandien jie – puikūs senojo Moghulo meno meistrai.
Puikūs virėjai ir puikūs siuvėjai. Jie pasižymi visais šiais talentais, todėl labai stebina tai, kaip vokiečių
kultūra, neturinti meniškų talentų ir netgi supratimo, padarė turkams tokį poveikį. Turkai gamina
kilimus, vadinamus hereke, o tai geriausias žodis, apibūdinantis audimo meną. Jų sidabro dirbiniai,
aukso ir deimantų ornamentika yra puikios senovės karalių ir Rusijos carų kopijos. Moterys, kurias
mačiau viešbutyje, buvo susirinkusios po vestuvių puotos. Visos buvo apsirengusios kaip šiuolaikiškiausios vokiečių elito ponios, kurioms labai rūpi atidengti kaip įmanoma daugiau kūno. Tai pagrindinis Vakarų kultūros principas, kad moterys turėtų parodyti daugiau nuogo kūno ir patrauktų
daugiau vyrų. Paprastais žodžiais tariant – prostitutės profesija, daryti tokius dalykus, kad patrauktų
vyrus ir gautų iš jų užmokestį. Koks tai poreikis – patraukti vyrus ir su jais flirtuoti? Kam reikia
vyrams flirtuoti su moterimis? Nei Biblijoje, nei Korane, nei niekur kitur nėra įsakymų taip elgtis.
Flirtavimas nuodėmingas, jis sukelia asmenybės sumaištį. Daugumos žmonių dėmesys labai sutrinka.

86 | META ŠIUOLAIKINĖ ERA

Dėl to fundamentalistai priešinasi Vakarų infiltracijai į savo kultūrą. Pasikalbėjau su tomis poniomis,
pasakiau joms: „Kodėl jūs nesirengiate taip, kaip jūsų šalies žmonės? Turkijoje nėra purdahos (uždangos), tačiau moterys fundamentalistės dėvi čadras, arba burkos tipo surauktus apsiaustus. Vakarietės
jų bijo. Jos mano, kad savo apdaruose anos slepia durklus ar netgi ginklus. Religingos damos taip
pat labai primena ištroškusias kraujo. Jų veiduose nėra taikos. Kodėl jūs nepropaguojate savo tautos
kultūros? Fundamentalistai bus nugalėti tą pačią dieną, kai jūs atsisakysite Vakarų kultūros.“ Savo
nuostabai išsiaiškinau, kad iš Vokietijos jos gauna ne tik drabužius, bet ir pyragus bei kitą maistą, tuo
tarpu Turkija – tokia vieta, kur žmonės gamina geriausią maistą ir geriausius drabužius. Tai kažkoks
slaviško mentaliteto tipas, kai tokios moterys ir vyrai jaučiasi žemesni ir stengiasi tai kompensuoti
kopijuodami vokiečius, vadinamąją aukštesnę vokiečių rasę, neturinčią EQ, emocinio koeficiento. Jie
gali įtūžti bet kuriuo momentu. Nemanau, kad yra ką kopijuoti iš jų kultūros.
Kartą nuvykau į Miuncheną, pamačiau sodą ir keletui žmonių pasakiau, kad norėčiau jį aplankyti. Jie
atsakė: „Motina, jūs negalite ten eiti.“ Nustebau, kodėl man nereikėtų. Pasakė: „Tai daugybės žmonių
atviras miegamasis dieną ir naktį. Tai kolektyvinis veiksmas, ir jūs negalėsite to pakelti, jums tai tik
sukels šleikštulį.“ Perspėta nėjau į tą sodą, vadinamą Angliškuoju, nes būčiau sunegalavusi keletą
dienų.
Vakarų kultūra labai orientuota į seksą. Pavyzdžiui, nuvykę į Šveicariją, ėjome į pikniką ant Lozanos
ežero, kai vienas iš berniukų pribėgo prie manęs šaukdamas: „Motina, neikite ten.“ Nustebau, kodėl
jis taip sako, norėjau pamatyti, kas vyksta. Jis pasakė: „Motina, visos moterys pusnuogės.“ Įsivaizduokite: Šveicarijoje taip šalta, o jos pusnuogės. Anglijoje (Braitone) atidarytas nudistų klubas ar kažkas
panašaus, ir moterys be jokių drabužių puolė į labai šaltą vandenį. Vyras iš televizijos paklausė: „Kaip
jūs jaučiatės?“ Jos atsakė: „Mums labai šilta, labai malonu, labai gera.“ Nustebau. Kaip nuogos moterys gali šitaip meluoti, kad labai šilta ir puiku. Gal kad skleistų nuogumo kultą, kuris, jų nuomone,
yra vienintelis kelias į išsigelbėjimą.
Jei pastebėsite, Vakarų kultūra apskritai neigia Kristų, kuris paaukojo savo gyvybę dėl žmonių nuodėmių. Žmonės, vadinantys save krikščionimis, užsiima visokia šėtoniška veikla. Kai Kristus atėjo į šį
pasaulį Dieviškumo karalystės pavidalu, žmogus privalėjo atlikti atgailą (Tapasya). Tuo metu ir Buda,
ir Mahavira turėjo elgtis taip pat. Krikščionys nežino, kas yra atgaila, jie negali kitiems paaukoti netgi
segtuko. Tačiau jiems labai sekasi tuščiai žadėti ir grobstyti. Besivystančiose tautose rengiamos didelės konferencijos dėl piniginės paramos. Išsivysčiusios šalys priima rezoliucijas, apmoka konferencijų
išlaidas, o rezultatai būna tokie, kad niekuo negalima padėti vargingoms šalims; tuo tarpu vakariečiai
savo pinigus išleidžia, kad pasidžiaugtų šių skurdžių šalių svetingumu.
Tik po realizacijos žmogus pajunta pasaulio kolektyviškumą, antraip vienintele garbinama religija
tampa pinigai. Būtent pinigai svarbūs patys savaime. Pinigai susiję su sensacijomis, su verslininkų
dominavimu. Taip pat akivaizdu, kad žmonės neturi savo smegenų. Pavyzdžiui, prieš 25 metus niekas
nevykdavo atostogauti. Dabar visus metus taupo pinigus, stengiasi sulieknėti, savo kūnus paversti
labai patraukliais ir traukti į paplūdimius. Šiaurės anglai važiuoja į Pietus, o pietiečiai vyksta į Šiaurę.
Tokia pat situacija ir Prancūzijoje, ji yra blogiausia. Begėdiškumo srityje jos niekas negali pralenkti.
Žmonės iš tiesų eina iš proto, atvažiuoja su išsinuomotomis draugėmis iš mokyklų arba koledžų,
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po atviru dangumi išniekina okeaną, jau ir taip užterštą naftos produktais. Tai jau kita istorija, kai
daugelis naftą gabenančių laivų sudūžta tyčia, kad sukurtų avariją ir gautų daug draudimo pinigų.
Tai, kad negalite niekur keliauti penktadieniais ar šeštadieniais, įprasta, nes keliuose tiek daug pamišėlių, bėgančių iš savo namų prie jūros, jie sėdi saulėje ir dėl to vėliau gauna odos vėžį. Tikimasi,
kad krikščionys lanko bažnyčią arba nors jau meldžiasi namie už visų žmonių arba bent jau už visų
krikščionių gerovę. Bet jie nešiojasi alkoholio butelius ir visą dieną sėdi saulėje. Šiais laikas vokiečiai,
bėgdami paskui saulę, keliauja net į Pietų Afriką. Esu tikra, vieną dieną jie atvyks į saulės vonias Indijoje, o vėliau susirgs odos vėžiu (geras turistinių pajamų šaltinis juos gydantiems Indijos gydytojams).
Vakaruose tokie dalykai labai plačiai išplitę; nėra ribų begėdiškumui, vulgarumui ir prostitucijai.
Visi besivystančių šalių žmonės, išvažiuojantys į užsienį, iš pradžių susižavi, o paskui be galo susidomi vakariečių gyvensenos triukais, netgi daugelyje Indijos miestų akivaizdžiai pastebime moderniosios kultūros prakeiksmą, nuogumą ir amoralumą, prieštaraujantį nors ir giliai įsišaknijusiai Dieviškajai kultūrai. Indai pradeda diegti vakarietišką vonios kambarių kultūrą, kur žmonės tik maudosi
naudodami kvapnias priemones. Indai pasižymi didžiuliu asmeninės švaros pojūčiu. Kaip žmonės,
nesugebantys palaikyti kūno švaros, gali galvoti apie savo proto ir širdies švaros palaikymą? Bendra
kryptis tokia – tapti kuo nešvaresniam, vulgaresniam, begėdiškesniam ir absurdiškiau elgtis Dieviškumo atžvilgiu. Rezultatas – jie kenčia nuo paslaptingų nepagydomų ligų ir nepripažįsta esminių
nuostatų, kad jų kultūrai būdingas nenatūralus gyvenimo stilius.
Ego yra anti Kristus. Kadangi jie negerbia savęs, negerbia ir kitų. Taigi Vakarų žmonės yra nepaprastai egoistiški ir arogantiški. Jie mano, kad nuolankus žmogus silpnas, nors Kristus sakė: „Nuolankieji
paveldės žemę.“ Jie atvirai demonstruoja savo ego ir visa, kas gali patenkinti jų ego. Mačiau reklamas
apie rūkymą, jose teigiama, kad tai padeda atrodyti egoistiškam ir patraukliam. Vakarų vaikų lavinimas skirtas jų ego raidai. Dar labai stebina tai, kad vaikams liepiama veikiau grobti kitų daiktus, o
ne jais dalytis. Aš kalbu apie demokratines valstybes, kuriose neegzistuoja atjautos ir nusižeminimo
samprata. Būdami krikščionys, jie visiškai nepraktikuoja krikščionybės, kaip mokė mūsų išgelbėtojas
Kristus.
Taip krikščionių religijos fundamentalistai tapo naujo tipo žmonėmis, teigiančiais naują žmonių kultūrą. Jie eina į bažnyčią skustomis galvomis, o grįždami nužudo hinduistų moteris, nešiojančias kum
kumą (ištekėjusios moters ženklas). Garbina Kristų, vadindami save „taško niekintojais“, ir atrodo
tarsi pasileidę valkatos. Daugiau nebenešioja jokių kostiumų, net nebeturi jokių tinkamų apdarų. Visus metus vilki tuos pačius drabužius ir užima labai aukštas pareigas žiniasklaidos ar kitose įstaigose.
Tokie žmonės juokiasi iš to, kuris nedėvi tokio stiliaus palaidų, nudėvėtų ir atstumiančių drabužių.
Žmogus turi atrodyti kaimietiškai ir nekaltai, tarsi paprastas kaimo gyventojas, tuo tarpu jo protas
yra ypač modernus. Islamo fundamentalistai tiki, kad kovoja su moderniaisiais Vakarų fundamentalistais, propaguojančiais visas absurdiško modernizmo apraiškas.
Netgi meno srityje, rašto darbuose ir įvairiuose literatūriniuose kūriniuose pastebite, kad populiarios
knygos paprastai labai groteskiškos, vulgarios, pilnos nešvankybių. Reikia būti labai atidžiam, kad
neskaitytum tokių knygų, nes gali susirgti nervų ligomis.
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Prancūzijoje tokios idėjos tiesiog knibždėte knibžda. Galbūt visos šios idėjos iš tiesų atėjo iš Prancūzijos, kur politikai, užimantys labai aukštus postus, turi meilužių, kurios gali tapti ministrais pirmininkais. Nėra idealų, kuriais žmonės galėtų sekti. Idealizmo era baigėsi kartu su Marija Antuanete,
kurią nužudė liaudis, vėliau pati tapusi buržuazija. Gyvenimas pasikeitė, žmonės perėmė visas buržuazijos, kurią niekino, ir dėl to pakorė savo karalių ir karalienę, manieras. Taigi susiduriame su labai
palaidų ir vulgarių žmonių visuomene. Vakarų žmonėms labai svarbias savybes buvo suteikęs Kristus,
tačiau jomis niekas nesirūpino. Keletas išsigandusių Prancūzijos Sahadža jogų norėjo išgelbėti vaikus
nuo amoralios Prancūzijos visuomenės ir vos keletą atsiuntė į mūsų Sahadža jogos mokyklą, į kurią
atvyksta vaikai iš viso pasaulio. Tačiau Katalikų bažnyčia per aklai veikiančią ADFI organizaciją dėl
vieno berniuko mokyklai sukėlė per daug nemalonumų.
Dėl to mokykloje nebeliko prancūzų vaikų. Jie išsigando, kad prancūzų vaikai gali tapti moralūs ir po
to nebeatitikti katalikų tradicijų.
Visoje krikščioniškoje demokratinėje bendruomenėje visuomenė pavirto labai amorali. Manau, Tunise šios krikščioniškosios kultūros efektas dar blogesnis, nes mačiau moteris tunisietes, apsirengusias lyg prancūzes – labai trumpais ir permatomais drabužiais. Jos papasakojo, kad musulmonų
fundamentalistai joms nuolat grasina. Aš paklausiau: „Kodėl jūs mėgdžiojate šias prakeiktas prancūzų moteris? Ką tokio didingo turi prancūzų kultūra?“ Sakoma, kad Prancūzijos namų šeimininkei
leidžiama dalį laiko užsiimti prostitutės veikla. Jei tai tiesa, tai kodėl turėtume priimti tokią kultūrą,
kuri absoliučiai prieštarauja mūsų religijai ir šaliai. Tunisietės iš tikrųjų tą suprato. Aš pasakiau: „Jeigu
rengsitės kaip tunisietės ir elgsitės pagal Tuniso kultūrą, tuomet fundamentalistai neturės pagrindo
kovoti.“ Musulmonų fundamentalistai turi rimtą priežastį tvirtinti, kad užmuš bet ką, kas tik perims šią kultūrą. Bet jie taip pat turėtų suprasti, jog ta prievartinės moralės pozicija, kurią jie užėmė,
yra absoliučiai absurdiška. Užimdami tokią poziciją jie negalės pakeisti Vakarų kultūros antplūdžio.
Slapta patys gyvena labai palaidą gyvenimą. Moralės našta gula tik ant moters, o ne ant vyro pečių.
Nustebau pamačiusi, kad toji Taslima Nasreen mūvėjo džinsus ir rūkė. Šitaip ji suprato moters laisvės idėją. Jos paviršutiniška transformacija negali pateisinti pozicijos, nukreiptos prieš musulmonių
patiriamus žiaurumus.
Visi labai gerai žino, kad musulmonės moterys patiria didelę finansinę priespaudą. Kartą važiavau
į Aurangabadą ir kelyje sugedo mano mašina netoli Daulatabado, t. y. turto miesto. Čia stoviniavo
musulmonių minia. Jos leidosi vandenį iš sugedusio čiaupo, o aš išlipau iš automobilio ir pradėjau
kalbėtis. Visos jos buvo musulmonės, išsiskyrusios (Tallaq). Kiekviena turėjo po septynis aštuonis
vaikus ir labai menką piniginę kompensaciją. Jos tiesiog gyveno pusbadžiu. Sėmėsi vandenį iš čiaupo ir sakė, kad kartais gauna darbo keliuose, kai jie remontuojami arba tiesiami nauji. Jos gyveno
kažkokiose pašiūrėse, suręstose iš sulaužytų alavo gabaliukų ar sausų lapų, padengtų skardinėmis ir
akmenimis, kad jie kaip nors laikytųsi kartu. Kai kurie namai buvo nudrėbti iš paprasčiausio purvo –
blogiausios gyvenimo sąlygos. Jos sakė, kad lietinguoju laikotarpiu jos miegodavo po geležinkelio tiltais – tai buvo absoliučiai žemiausio sluoksnio ir skurdžiausios moterys, besistengiančios gyventi su
savo vaikais, pusnuogės ir išbadėjusios. Jos man papasakojo, kad kai kurie vaikai mirė, o jos negalėjo iš
savo vyrų gauti jokių pinigų. Vyrai tris kartus pasako „Tallaq“, ir jos atsiduria vienos gatvėje, ir šitaip
turi gyventi iki mirties. Čia buvo tiek daug moterų, ir aš ėmiau verkti. Tiesiog negalėjau to pakelti.
Vos tik pagalvoju apie jas visas, man neramu, kokia iš tiesų yra ta atjautos ir meilės (rahim ir rahmat)
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religija, apie kurią kalbėjo Mohamedas Sahibas. Tai baimės ir nuolatinio kankinimo, vedančio į mirtį,
židinys. Kas išgelbės tokias moteris?
Miršta tiek daug musulmonų vaikų, nes jų tėvai išsiskyrę, ir jie nežino, kur eiti. Nėra būdo ištrūkti
iš apgailėtinos egzistencijos. Mūsų šalyje buvo nagrinėjama labai svarbi byla, šacho Banu byla, kai
moteris pareiškė, kad ji turėtų gauti pinigų iš buvusio vyro pragyvenimui. Mūsų šalyje problema buvo
didelė, nes atsakingi valdžios žmonės nuolat stengėsi sutaikyti mažumas. Tai jie vadina sekuliarizmu.
Daugumos partija valdo balansuojančiu būdu, visą laiką juos taikydama, pritardama visokiems jų
žiaurumams. Indijoje yra musulmonų teisė ir krikščionių teisė, abi atskirtos nuo bendrosios teisės.
Pagal katalikų teisę krikščionys negali išsiskirti. Šacho Banu bylos atveju, nors Aukščiausiasis teismas
ir nusprendė, kad moteris turėtų gauti pinigų iš savo vyro, tuometinis ministras pirmininkas Radživas
Gandis atsisakė priimti Aukščiausiojo teismo nuosprendį, sakydamas, kad jam turi pritarti musulmonai. Jis negalėtų priimti tokio nuosprendžio, kol jo neparėmė nors vienas musulmonas. Palaikyti
nuosprendžio neatvyko nė vienas musulmonas. Ar juos taip gąsdina Irano ar Indijos musulmonų
fatva? Kodėl jie nesvarsto, jog ši problema, su kuria susidūrė jų motinos, gali atsitikti ir jų seserims
bei dukroms? Kiekviena šalis susiduria su panašiais dalykais. Mes sužinome, kad fundamentalistai
kankina savo moteris ir neteisingai panaudoja Koraną. Jie patys labai palaidi, agresyvūs ir dideli girtuokliai. Tiesiog neįtikėtina, kad jie nesuprastų, ką daro, bet ir toliau žemina moteris. Tad moterys
griebsis vakarietiško gyvenimo stiliaus, jei nesulauks teisingumo iš teisėtvarkos. Jos mano, kad tai
vienintelis išsigelbėjimo būdas.
Sutikau vieną rusą, kuris manęs paklausė, kodėl Jungtinės Tautos padeda Bosnijos musulmonams.
Jis sakė, kad Rusija turėjo problemų su Azerbaidžanu, bet susidorojo, be to, sureguliavo ir Čečėnijos
reikalus. Jungtinės Tautos nieko nežino apie musulmonus, kadangi jos turi daug musulmoniškų šalių-narių. Vos tik jie užims Serbiją, pavers visą šalį islamo fundamentalistais, nes tiki, jog tai džihado
metas. Jie gimdo daug vaikų, kad demokratinėse šalyse padidintų savo žmonių skaičių. Dabar Rusijoje demokratija, ir kaip demokratijoje gali egzistuoti valstybė, paremta religijomis. Mane šokiravo
jo požiūris į musulmonus. Daugelį rusų aš labai gerbiu. Norėčiau, kad jie pripažintų, jog tai jau nebe
džihado metas, bet kiyama, prisikėlimo, žydėjimo metas. Nejaugi jie praleis šį laiką?
Abeji požiūriai klaidingi, nes reikia suprasti: visos religijos gimė ant to paties dvasingumo medžio
ir žmonės nuskynė žiedus, o dabar kaunasi šiais nuvytusiais žiedais. Žinoma, sklando keletas absurdiškų idėjų, išsivysčiusių įsikišus nešventiems žmonėms ir klaidingoms interpretacijoms, taip
dažnai pasitaikančiomis šiose religijose, – tarsi našlaičiai bedieviškų žmonių rankose. Pavyzdžiui,
žydai, krikščionys ir musulmonai tiki, kad jiems mirus jų kūnai pakils iš kapų ir visi jie bus prikelti,
paskutinio teismo dieną – kiyama metu. Juk taip nelogiška net pamąstyti, kas gi liks kapo duobėje
po penkių šimtų metų. Niekas nenori mąstyti ir suprasti, kad ne kūnas, o siela, paliksianti kūną, vėl
atgims žmogiškų būtybių pavidalu, ir ją išgelbės kiyama, t. y. prisikėlimas. Kas jiems tai pasakys?
Su jais niekas negali kalbėtis, vos tik norima pasikalbėti, jie taip sureaguoja, kad gali nužudyti pašnekovą. Vienintelis dalykas, kurį jie sugeba, tai žudyti siekdami sustabdyti tikrojo žinojimo supratimą. Dauguma jų neišsilavinę, o išsilavinę taip pat bando daryti įtaką, nes juos valdo. Didžiausia
fundamentalistų problema ta, kad jie neturi atjautos, nes nesupranta ir nemyli Mohamedo Sahibo,
nežino, nei kas jis buvo, nei kodėl atėjo į šią žemę. Jie nepažįsta realybės, tik mano esantys teisingasis
žmonių tipas ir galintys žudyti tiek žmonių (Kaffirs), kiek tiktai nori, ir sukurti tiek problemų, kiek
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tiktai nori, galintys naikinti visus likusius žmones, nesekančius jų fundamentalizmo pavyzdžiu. Mes
išsiaiškinome, kad fundamentalistai nežino religijos pagrindų, bet kita vertus žmonės, laikantys save
labai šiuolaikiniais, taip pat nežino, kur juos nuves modernusis protas. Koks šokas laukia modernaus
žmogaus, praradusio tikėjimą Dievu. Abiem atvejais tai, kaip jie bando tvarkyti reikalus, niekaip
nepadeda nei visuotinės taikos procesui, nei žmonių pakilimui, dėl kurio jų širdyse apsigyventų taika.
Priežastis ta, kad protas yra iliuzija, o smegenys realybė. Protas sukuria ego ir sąlygotumus, kurie savo
ruožtu kontroliuoja protą.
Iš tiesų Hazratas Mohamedas Korane niekuomet neteigė, kad islamas išskirtinė religija. Jis labai
pagarbiai atsiliepė apie Mozę, Abraomą, Kristų ir jo Motiną. Netgi esant tokiai situacijai, musulmonai tiki esą išskirtiniai. Žydai ir krikščionys taip pat mano, kad jų religijos išskirtinės. Yra dar
viena problema: jie tiki, kad Mohamedas buvo išskirtinis Dievo pasiuntinys, o krikščionys tiki, kad
Kristus – tai paskutinis žodis, tuo tarpu žydai tiki, kad jų gelbėtojas dar tik ateis. Jei šios inkarnacijos
buvo paskutinės, tai kodėl Mohamedas sako: „Atsiųsiu jums dvyliktąjį Mahadi. Ir kodėl Kristus sako,
kad jis atsiųs Šventąją Dvasią?“ Negalime pasakyti, kaip ilgai žydai lauks savo Gelbėtojo atėjimo. Jie
verkia prie Raudų sienos, nešiojasi toras mažuose amuletuose, bet iš tikrųjų jiems svarbiausia viena –
susirinkti paskolintus pinigus ir bet kokia kaina prisipirkti deimantų.
Nepakankamai išsilavinę musulmonai, kad suprastų Koraną, mano esą džihado kariai, o šiam vadovauja labai gudrūs, egocentriški, išsilavinę žmonės. Jie netgi neskaitė Korano, redaguoto po keturiasdešimties metų mirus Mohamedui Sahibui. Pats redaktorius buvo itin žiaurus žmogus, nužudęs
Hazrat Ali, du jo sūnus ir du kalifus. Sakoma, kad penktojo kalifo motina rijo ketvirtojo kalifo kepenis. Kiek musulmonų ruošiasi mirti tokio džihado metu? Nors jie gimdo daug vaikų, kad sukurtų
musulmonų daugumą, vis dėl to jie žūsta tūkstančiais. Džihadas kelia grėsmę, o musulmonai yra tikra
grėsmė taikai ir progresui kiekvienoje šalyje, kurioje jie gyvena. Mohamedas Sahibas yra sakęs: „Jei
jūs nepažįstate savęs, jūs negalite pažinti Dievo.“
Vienintelis būdas atsikratyti tokio brutalaus įvaizdžio, tapti vali (wali) arba tikruoju sufijumi. Musulmonams reikia pasiekti taikingą egzistenciją per savirealizaciją. Panašus žydų ir krikščionių atvejis.
Jie tiki ta pačia Biblija, musulmonai tiki Senuoju Testamentu taip pat, kaip ir žydai, bet, nepaisant to,
jie žudo vieni kitus. Nepaprastai skauda širdį, kai viso pasaulio žmonės turi galimybę įžengti į Dievo
Karalystę, kaip buvo žadėta, o skirtingų religijų fundamentalistai žudo vienas kitą. Telaimina juos
Dievas sveiku protu ir išmintimi. Jie turėtų gimti antrą kartą. „Pažink save“ – tai pakilimo pradžia.
Galima suprasti, kodėl šios trys religijos: judaizmas, krikščionybė ir islamas, pasidarė ypatingai agresyvios. Religijų formavimosi pradžioje buvo daug sumaišties, neramumų ir agresijos ar net destrukcijos. Rezultatas toks: siekdami apsisaugoti ir apsiginti, remdamiesi religija jie pradėjo karą. Kalbėjo
apie meilę, tačiau slapta pagrindine jų religijų kryptimi tapo kerštas. Be to, kiekvienas individualiai
seka „Knyga“, pasimetęs žodžių tinkle (šabda jalam).
Indijoje raida vyko tomis pačiomis kryptimis. Kai hinduistai pateko į puolančių musulmonų priespaudą, atsirado poreikis suformuoti naują jėgą, galinčią priešintis šiai nelaimei. Dėl to atsirado sikhų
religija. Pandžabe buvo reikalaujama, kad kiekvienos hinduistų šeimos sūnus, galbūt vyriausiasis,
prisidėtų prie sikhų religijos ir kovotų su musulmonų agresija. Kiti hinduistai elgėsi pasyviai ir siekė
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savo pakilimo. Yra ir kitos religijos, tokios kaip budizmas ir džainizmas. Šios religijos esmė – kančia
ir tolerancija. Taip pat jie tikėjo atjauta. Nepaisant to, pamažu kai kurie sekėjai, prisiskaitę knygų ir
apsišarvavę mentalinėmis žiniomis, suskilo į daugelį pogrupių. Kai kurie hinduistai suformavo naują
religiją, vadinamą „Arya Samaj“, nukreiptą prieš ortodoksinę ritualinę hinduistų religiją, tikinčią
beforme galia. Šios religijos atstovų argumentai yra ypač agresyvūs. Tai dar vienas tipas žmonių, tikinčių tuo, kad jie viską žino apie dvasingumą. Sunku kalbėtis su bet kuriuo iš jų arba įtikinti, kad jie
neišėjo iš mentalinio lygmens. Hinduistai tikėjo tolerancija, bet po kurio laiko juos taip pat pavergė
musulmonai ir krikščionys ir jie suformavo itin gynybinį požiūrį į kovą.
Dar yra kinų religijos, propaguojančios neprievartą labiau gyvūnų, o ne žmonių atžvilgiu. Taigi visos
didžios iškilios religijos įgijo kažkokią naują formą, kurioje slypi agresija. Šie religijų sąlygotumai
suskaldė žmones.
Vienintelis būdas išspręsti šią problemą – suprasti, kad visos religijos savo esme yra tokios pačios
ir kad visos jos privalo būti gerbiamos. Žmogus turėtų priklausyti ne vienai religijai, bet visoms
religijoms arba religijai, egzistuojančiai viduje, įgimtai ir apšviestai. O ši religija yra kiekviename
žmoguje, taigi galime ją vadinti universalia, tyra, įgimta religija. Tai suteiktų tikrąją prasmę Gandžio
sekuliarizmui, ne balsų skaičiui, kaip šiuo metu vyksta Indijoje, bet vidinei įgimtai vienovei įtvirtinti.
Hinduizmo religijoje buvo tikima, kad kiekvieno žmogaus širdyje gyvena Dievo atspindys, tai yra
Dvasia, Atma. Jeigu taip yra, tai kaip mes galime dalyti indų visuomenę į skirtingas kastas? Civilizacijos pradžioje Indijoje tūkstančius metų žmonės priklausydavo kastoms pagal žmogaus vidaus
prigimtį. Tai vadinama „jaati“ ir reiškia žmogaus gabumus. Žmogus, turėjęs gebėjimų pasiekti Dieviškumą, buvo vadinamas brahmanu, privalėjo būti absoliučiai tyras, visiškai atitolęs nuo galios ir
pinigų. Kita žmonių grupė buvo vadinama kšatrijais; jie orientavosi į galią ir buvo atsakingi už nekaltų, religingų ir pavergtų žmonių gynimą. Trečia kasta buvo vadinama vaišijais; jie domėjosi bizniu
ir pinigų darymu. Ketvirtoji – vadinamieji šudrai, t. y. žemiausio pažinimo žmonės, kurie tik norėjo
patarnauti kitiems žmonėms, už pinigus atlikti labai vergiškas paslaugas. Visa tai vyko pagal vidinį
žmogaus gebėjimą ir polinkį, bet niekuomet – pagal gimimą.
Vėliau Šri Rama, vienas iš inkarnacijų šioje žemėje, savo gyvenimo pavyzdžiu parodė, kad gerbia
žmones už jų gebėjimus. Pavyzdžiui, kai Šri Ramą ištrėmė į mišką, jis ten sutiko seną vargingą moterį
vardu Shabari, iš genties kastos. Su didžiuliu susijaudinimu ir atsidavimu ji pasiūlė Šri Ramai keletą
uogų. Ji tarė: „Prašau, valgykite, nes uogos visiškai nerūgščios. Aš jau ragavau.“ Maistas ar vaisiai, kurių jau kas nors paragavo, yra nevalgomi. Jei kas nors atsikando vaisiaus, jis jau švarus, jo nebegalima
siūlyti kitam žmogui, tuo labiau – inkarnacijai. Bet Šri Ramą labai sujaudino senosios ponios meilė,
su dideliu džiaugsmu uogas priėmė ir suvalgė. Pagyręs skonį keletą davė savo žmonai Sitai. Jo brolis
Lakšmanas pajuto pavydą ir paprašė keleto uogų. Yra daug situacijų, kai Šri Rama demonstruoja
draugiškumą nelabai aukštų kastų žmonėms. Juk ir Ramajaną, jo gyvenimo istoriją, parašė žvejas,
kuris buvo banditas. Šį žveją šventuoju pavertė kitas dangiškasis poetas vardu Narada. Eilinis žvejas,
o dar banditas, jautė tokią pagarbą Šri Ramai, kad parašė savo puikųjį epą – Ramajaną.
Vėliau atėjo Šri Krišna, taip pat gimęs ne brahmanų, ne kšatrijų, o pienininkų šeimoje, kuri nebuvo
aukštos kastos. Pats Šri Krišna nuo vaikystės vykdė daug stebuklų. Jo gyvenimas pademonstravo,
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kad vaiko gimimas tam tikroje šeimoje nėra lemiantis veiksnys, kai kalbama apie jo „jaati“, arba jo
kastą. Paprastai jis vykdavo į Hastinapurą ir ten, užuot valgęs ir gyvenęs su aukštos kastos žmonėmis,
gyvendavo su tarnaitės sūnumi Vidura, kuris buvo realizuota siela. Vidura priklausė žemai kastai,
bet Krišna veikiau vykdavo, aplankydavo, apsistodavo ir valgydavo jo namuose, o ne su Hastinapuro
karaliais.
Vėliau kastų sistema pradėjo remtis žmogaus gimimo principu, nes savanaudiški žmonės norėjo, kad
jų vaikai turėtų aukštesnės kastos privilegijas, nepaisant sugebėjimų. Taip žmogaus kasta ėmė lemti
šeimos kastą, kurioje jis buvo gimęs. Žemesniosios arba aukštesniosios kastos identifikacija pagal
gimimą niekuomet nebuvo pradinė idėja. Taip pat ir Deivė Durga žinojo dvi klases: asurus, arba
rakšasus (šėtoniškuosius), ir bhaktas (atsidavusiuosius). Sunku pasakyti, kada tiksliai hinduistų visuomenė priėmė šią destruktyvią kastų sistemą, paremtą gimimo principu. Galbūt kai kurie fanatiški
šventikai įnešė šį prakeiksmą per religines knygas, padarydami savo keitimus. Tai įprastas visų šventųjų raštų reiškinys, kai koks nors fanatikas ar moterų niekintojas įpina savo idėjas. Kaip mes galime
priimti šiuos raštus kaip grynus ir fundamentalius ir pažodžiui jais sekti? Jų neparašė ir neredagavo
tų religijų įkūrėjai.
Indija turėjo daug iškilių poetų ir šventųjų, realizuotų sielų, kilusių iš žemųjų kastų. Taip pat turėjo
didžių poetų ir šventųjų iš aukštesniųjų kastų. Tai patvirtina faktą, kad gimimu paremta kasta nenulemia dvasinės žmogaus kokybės. Visi šie poetai ir šventieji gerbė vienas kitą ir rūpinosi žmonių
pakėlimu į aukštesnį lygį. Jie niekuomet nesijautė esą labai aukštos rafinuotos klasės ar priklausą
žemesnei. Hinduistų religija nėra išskirtinė, ir tai – didžiulis palaiminimas. Ji neturi vienos knygos,
kuria vadovautųsi, hinduistai neturi religinės organizacijos. Yra šankara-čarjai, bet jie neturi tokių
galių kaip šventikai ar mulos. Maža to, atrodo, hinduistai garbina ir priima visus šventuosius, kad ir
kas jie būtų – hinduistai ar musulmonai.
Šiandien brahmanai orientuojasi į valdžią ir taip pat elgiasi kšatrijai, be abejo, todėl jie nuolat kaunasi
dėl valdžios. Pagaliau visi jie orientuojasi į pinigus ir daro pinigus visais teisėtais ir neteisėtais būdais,
kad ir kokią padėtį užimtų. Netgi vaišijams tai buvo draudžiama. Jie privalėjo turėti tinkamą gėrio ir
blogio atskyrimą; nebuvo tikimasi, kad jie grobstys ir kaups pinigus vargingų žmonių sąskaita. Esu
tikra, suveiks Poliariškumo dėsnis, visi šie apgavikai ir išnaudotojai labai greitai bus demaskuoti.
Žodį „hindu“ sukūrė Aleksandras Didysis, atvykęs į Indiją. Jam teko persikelti per didelę upę Sindhu, tai reiškia „okeanas“, o jis negalėjo šio pavadinimo ištarti teisingai, tad pavadino ją Indu; taip
hinduistų išpažįstama religija gavo Hindu pavadinimą. Kol valdė anglai, šalį jie vadino Hindustanu,
bet po nepriklausomybės indų kalba buvo pavadinta „Bharat“, o anglų – Indija. Portugalai ir daugelis
Afrikos šalių, pvz., Eritrėja, ją vadina Hindu.
Nepaisant visų Dharmos (religijos) nuostatų, visuomenės sąmonė pavirto labai kastiška ir prarado
esminius kastos principus. Tad dabar Indijoje rinkimai vyksta pagal kastas ir ši kastų sistema visur
turi galią. Netgi žmonės, kurie kūrė Konstituciją, iš pradžių bandė išstumti mažumas iš daugumos
įstatymų ir suteikė joms specialią koncesiją 40 metų. Bet koncesija vis dar galioja, ir, kadangi vis
daugiau žmonių įsisąmonina šias teises, jie stengiasi užvaldyti aukštesniąsias klases; dėl to susiformavo atvirkščiai veikiantis visuomenės tipas, keliantis juoką. Trumparegiai politikai puikiai panaudoja
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kastų sistemos privalumus, kad žmonės kovotų dėl valdžios. Sunku įsivaizduoti, kaip šie žmonės grįš
į normalų gyvenimą ir supras, kad jie turi savo individualius polinkius, kurie neturi nieko bendra su
kasta, kurioje jie yra gimę. Sahadža jogoje mes išsprendėme šią problemą. Sahadža jogoje individas
praranda priklausomybės kastai, kurioje gimė, jausmą. Sahadža jogai tampa realizuotomis sielomis,
kurios visa tai peržengia tarsi šventieji. Netikros kastų ir religijų kategorijos išnyksta lyg tamsa,
nušvitus saulei. Jie tuokiasi tarpusavyje be jokių kastos, rasės, tautybės ar religijos sąlygotumų. Tai
įvyksta spontaniškai ir 95% šių santuokų yra sėkmingos. Jie – tikri labai geros laimingos šeimos
santykių modeliai.
Dabar keletas žodžių apie budizmą. Viešpats Buda kalbėjo apie atjautą, atjautą ir atjautą. Jis patyrė
visus anų dienų sunkumus ir gyvenimo pabaigoje labai nuskurdo, galiausiai mirė labai atokiame
Indijos kaime. Viešpaties Budos gyvenimas iš tiesų buvo idealus, tačiau žmonės yra įsitikinę, kad jūs
negalite pasiekti dvasinio pakilimo tol, kol jūs nekenčiate taip, kaip tai darė jis, ir neatsisakote visko,
kaip jis buvo atsisakęs. Asketizmo koncepcija tokia: žmogus turi atsisakyti šeimos, pinigų, nuosavybės, visų valdų, turi atsisakyti normalaus gyvenimo, kurį gyvena, ir turi priimti visišką celibatą,
kad galėtų judėti dvasingumo keliu. Bet yra visokių budistų. Dauguma laikosi skirtingų krypčių,
yra pasiklydę ritualuose arba mentalinėse meditacijose. Japonijoje sekama dzen sistema, nieko apie
tai nesuprantant. Bodhi Gaya jie pastatė puikią Budos šventyklą, ten, kur Buda patyrė Nirvaną. Kai
Genghis Khanas įsiveržė į Biharą, budistų vienuoliai nesipriešino smurtui ir mirė. Kitoks budizmo
stilius būdingas tiems japonams, kurie turėjo išmokti pamoką, patirdami daug kančių dėl Hirošimos.
Dalai Lamos skelbia ne prievartą, bet jie labai orientuojasi į pinigus arba auksą. Slaptuose Pekino
požemiuose galima pamatyti tūkstančius auksinių lėkščių ir auksinių alaus bokalų su pali kalbos įrašais. Sakoma, šiuos daiktus iš upės išgelbėjo kinų kareiviai, keliavę paskui Lamą ir jo sekėjus, bėgusius
į Indiją; dalį aukso, kurį nešėsi, bėgdami išmetė į upę. Auksą išgelbėjo ir atidavė muziejui. Jie vilki
šafrano spalvos drabužiais, kad parodytų esą sanjasinai, tačiau gyvena tarsi Dharamsalos valdovai.
Kanadoje sutikau tokį kanadiečių sanjasiną ir jis man pasakė, kad neturi kitų drabužių, tik šiuos. Jis
papasakojo, kad visą turtą atidavė Dalai Lamai, prašančiam išmaldos po visą pasaulį. Dharamsaloje
vyko didžiulis protestas prieš labai agresyvius Dalai Lamos žmones, tačiau dauguma vyriausybių
jaučia simpatiją šiam pinigų (aukso) orientacijos dvasiniam vadovui, taigi, kad nuramintų neišmanėliškas vyriausybes, neskiriančias tiesos nuo apgaulės, protestuotojams teko prašyti atleidimo. Iš tiesų
budizmas yra tarsi privatus Dalai Lamos biznis.
Indijoje iš tiesų glaudžiasi daug pabėgėlių ir jie negali sau leisti priimti šiuos aukso ištroškusius sanjasinus, kurie jau sukūrė diplomatinius nesutarimus tarp Kinijos ir Indijos. Nepale yra budistų, tikinčių
juodąja magija. Dauguma ieškotojų nuvyksta į Nepalą ir pralošia. Budistų lamų esama visokių. Kai
kurie iš jų turi vienuolynus, kuriuose ieškotojai daužomi per stuburą, kol sulaužomos jiems nugaros, siekiant pakelti Kundalini. Kinijoje jie taip pat garbina Gailestingumo Motiną, Kwan Yin, kuri
buvo kinų inkarnacija. Viešpats Buda padovanojo tris mantras giedoti: mantros, kurias Sahadža jogai
gieda nusilenkdami Viešpačiui Budai, arba realizuotai sielai; mantros nusilenkti Dharmai (moralei);
mantros nusilenkti kolektyviškumo principui. Mantros giedamos kaip triukšminga rauda. Kaip ir
visos kitos religinės inkarnacijos, kalbėta apie „Maitreya“, būsimąjį Budą, suteiksiantį išlaisvinimą.
„Maitreya“ reiškia, kad kartu vienu metu inkarnuosis trys Motinos, kad atneštų Nirvaną.
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Tokia ideologija vyrauja ir tarp krikščionių, o ypač katalikų, kur jaunos moterys tampa vienuolėmis,
o jauni vyrai – kunigais. Šie metodai yra nepaprastai nenatūralūs, nes žmonės yra žmonės ir prievarta
patenka į tokią absurdišką sistemą, kažkokiu būdu stengiasi jos išvengti ir slapta gyvena kitą gyvenimą. Būtent taip galima paaiškinti, kodėl kai kurie kunigai ir vienuolės susižavi seksualumu. Daugelis
iš jų kažkaip sugebėjo gyventi tikrą celibato gyvenimą, tačiau tapo tokie užsisklendę, kad daugelis
pasidarė labai karšto būdo, prarado meilę ir šilumą bet kam. Jie panašūs į mašinas. Būtent jie padėjo
karo nusikaltėliams pabėgti iš Vokietijos į Argentiną.
Tiesiog neįtikėtina, kaip Vatikanas išspausdino 9 milijonus padirbtų dolerių, kad šie būtų platinami
per „Banca di Ambrosia“. Jų ryšiams su mafija ir krikščionių demokratų partija kasdieną priešinasi labai geras Italijos magistratas. Kanadoje daugelis vaikų patyrė Bažnyčios vadovybės prievartą.
Daugelis Austrijos kunigų turėjo meilužes – ištekėjusias moteris. Kai kurie iš jų slapta gyvena su
žmonomis ir turi vaikų, ir yra tėvai tikrąja šio žodžio prasme. Argumentuodami, kad Bažnyčia nenori
mokėti našlių pensijų, jie negali pasakyti, kad turi žmonas.
Pažvelgę į juos suprasite, kokie iš tiesų tai žmonės, jūs nustebsite, kad jiems suteikiami taikos apdovanojimai. Pažįstu vieną ponią, kuriai buvo suteiktas taikos apdovanojimas, tai viena iš karščiausio
būdo žmonių, kokių tik teko sutikti per savo gyvenimą. Kartą keliavome į Kalkutą, o ši ponia įlipo į
lėktuvą rankoje laikydama keistą daiktą. Ji norėjo sėstis į pirmąsias vietas, tačiau stiuardas pasakė, kad
šios vietos rezervuotos neįgaliems žmonėms ir kad jų negalima perkelti į kitas vietas. Jie turi sėdėti
tose vietose, kurios jiems rezervuotos. Tuomet ponia arogantiškai pareiškė esanti svarbi persona ir jai
turinti būti skirta pirmoji vieta. Ji tiesiog pradėjo kovoti su aptarnaujančiu personalu. Prie durų ji šokinėjo iš vietos į vietą ir šis šokis tęsėsi apie pusę valandos. Viskas baigėsi tuo, kad jos paprašė išlipti iš
lėktuvo. Aš iš tiesų negalėjau to pakęsti ir nebekreipiau dėmesio. Žinoma, tai nutiko prieš jai gaunant
apdovanojimą, bet jeigu ji jau būtų turėjusi šį apdovanojimą, negaliu spėti, kiek žmonių iš lėktuvo
būtų patekę į kalėjimą. Deja, tokia arogancija būdinga visiems tokiems žmonėms, kurie mano, kad jie
didžiai aukojasi Dievo vardan ar valstybiniam darbui, arba kokioms nors kitoms globalioms idėjoms.
Jie nemoka valdytis, tad norėdami prie jų priartėti turite brutaliai veržtis. Jie niekaip nepriartėja nei
prie Dievo, nei prie kurios nors atjautos religijos.
Indijos krikščionys yra atversti į šį tikėjimą. Paprastai jie kilę iš neturtingiausių sluoksnių. Turbūt
dauguma Indijos krikščionių tiki, kad Kristus buvo anglas, gimęs Bakingemo rūmuose. Yra toks
anekdotas apie kaimietį iš Alahabado. Jis buvo atverstas ir gavo Sikanderio (Aleksandro) vardą, taigi
jis tapo Aleksandras Bhura. Bhura buvo jo paties vardas, reiškiantis „baltaplaukis“. Kiekvieną kartą
atvykęs į Alahabadą eidavo panirti į šventąją upę – Gangą. Jį pakrikštiję misionieriai pasakė, kad
dabar jis tapo krikščioniu ir jam nebereikėtų garbinti Gango upės. Jis nustebo dėl tokio absurdiško
siūlymo ir savo kaimietiška kalba pasakė: „Aš tapau sahibu (anglu), bet kaipgi aš galiu palikti savo
religiją (dharmą)?“
Tai tikras demokratijos prakeiksmas, kad svarbu turėti balsų daugumą, todėl ir musulmonai, ir krikščionys sunkiai pluša, kad padidintų balsų skaičių, atversdami žmones į savo religiją arba gimdydami
daug vaikų. Sakoma, kad musulmonės moterys yra tarsi fabrikėliai, gaminantys vaikus.

6 skyrius. RELIGIJOS | 95

Popiežius taip pat gerai išmano politinius reikalus ir nepritaria abortams, tačiau jis nesipriešina, kad
kovai su komunizmu į Lenkiją slapta būtų siunčiami ginklai ir taip nužudomi tūkstančiai nekaltų
lenkų.
Dabar priartėjome prie džainizmo, pasižyminčio stebinančiomis praktikomis. Visų pirma jie bet
kuriuo atveju nori išgelbėti visų kirminų, vabzdžių ir vabalų gyvybes. Pasakojama, kad jie pasirenka
trobelę, uždaro ten braminą, o tada surenka visus kaimo vabalus ir suleidžia į tą trobelę taip, kad šie
galėtų siurbti vargšo kraują, taigi jis kurį laiką turės kentėti vabalų kandžiojimą. Vabalai, baigę siurbti
vargšo bramino kraują, išpampsta nuo kraujo ir krenta ant žemės. Tik tuomet vargšas braminas gali
išeiti iš tos trobelės. Jam sumokama daug pinigų už tokią auką. Visad buvo įdomu, kodėl jie naudojosi
braminu. Ar jie norėjo, kad tyras bramino kraujas ir vabalams suteiktų dvasinį gyvenimą? Galima
pastebėti itin daug juokingai absurdiškų dalykų. Kaip jie galėjo vaizduoti Mahavirą, jog dabar jis
vaizduojamas absoliučiai nuogas? Iš tiesų istorija buvo tokia: Šri Mahavira meditavo, o kai pakilo
baigęs medituoti, pusę jo drabužių buvo apsivijęs erškėčių krūmas (kunj). Bet jo kūną vis dar dengė
kita drabužių pusė. Tada Šri Krišna panoro jį išbandyti. Jis priėjo kaip paprastas išmaldos prašytojas ir paklausė: „Kam tau nešioti šį audinio gabalą ant savo kūno? Tu esi princas, o aš esu vargšas
žmogus. Kodėl gi tu jo neatiduodi man?“ Šri Mahavira kilniai atidavė drabužį ir žengė į savo rūmus,
prisidengdamas lapais. Vargu ar nors dvi sekundes jis buvo visai be drabužių. Bet jis pridengė savo intymias vietas lapais ir įėjo į savo rūmus. Dabar visur randame nuogo Mahaviros statulas, pabrėžtinai
išryškinant jo intymias vietas, tarsi Mahavira būtų buvę ne kas kita, bet jo intymios dalys. Tai iš tiesų
erzina bet kurį jautrų žmogų. Kodėl gi jie turėtų šitaip įžeidinėti Viešpatį Mahavirą? Jei atkreipsite
dėmesį į Mikelandželo, kuris sukūrė Siksto koplyčią, darbus, pastebėsite, kad jis niekuomet nevaizduoja nei Kristaus, nei jo Motinos Marijos, nei Dievo Tėvo be drabužių. Kitus žmones vaizdavo,
tačiau jų – niekada. Tikrai labai įžeidu matyti didžiąją inkarnaciją, tokią kaip Viešpats Mahavira, po
visą Indiją vaizduojamą nuogą.
Prieš dvejus metus Indijoje Mumbajaus meras atsiuntė pas mane žmogų pasikonsultuoti dėl vienos
labai rimtos problemos. Problema buvo tokia, kad džainistai nenorėjo naikinti netgi išmatose esančių
kirminų. Jie surinkdavo visus kirminus iš savo išmatų į ąsotį ir palikdavo juos tam skirtoje kalvelėje,
kuri po liūčių buvo labai purvina, o meras nežinojo, kaip išspręsti problemą. Iš tiesų aš sutrikau,
kodėl šie džainistai nori išsaugoti vabalus ir kirminus. Ar mes galime suteikti realizaciją uodams,
viščiukams arba ožkoms? Ką jie stengiasi išgelbėti savo neprievartos ideologija, gyvūnus? Pirmiausia
jie turi atsisakyti prievartos žmonių atžvilgiu, o tai jiems nebūdinga. Indijoje daugelis džainistų labai
turtingi ir taip pat labai amoralūs. Sutikau turtingą džainistę, kuri atsivedė gydyti kitą turtingą ir
ligotą vyrą, savo meilužį. Jos vyras, žiniasklaidos magnatas, turėjo romaną su sergančiojo žmona. Visiškai abipusis džainizmo supratimas. Kai kurie džainistai gydytojai pasižymi itin didele orientacija
į pinigus ir neturi etikos. Kai kurie gydytojai, nepaisant to, kokią religiją jie išpažįsta, yra nepaprastai
amatininkiški ir žiaurūs. Bet kuriuo atveju visi džainistai labai godūs, visuomet stengiasi vaizduoti
Viešpatį Mahavirą nuogą, be jokių drabužių. Mintis, kad nuogumas nuves jus pas Dievą, neturi jokio
pagrindimo. Visoje Indijoje rasite keliais vaikštinėjančių nuogų džainistų ir šokiruojančių kuklias
Indijos moteris.
Kartą atsidūriau labai nepatogioje situacijoje, kai su savo vyru, Meruto regiono mokesčių rinkėju, nuvykau į Hastinapurą. Ten diskutavo du džainizmo religijos pogrupiai. Vienas iš jų vadinamas Digam-
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ber – jiems nereikia nešioti jokių drabužių, nes tiki šventaisiais, vilkinčiais kokius nors rūbus, nes jie
yra apvilkti pasaulio kryptimis: šiaure, pietumis, rytais ir vakarais. Antrasis pogrupis, Švetambar, tiki,
kad reikia vilkėti baltus drabužius, o veidus dengti audeklo gabalu taip, kad pro burną toliau į kūną
negalėtų patekti jokie kirminai ir nebūtų nužudomi. Nelaimei, pirmiausia mes nuvykome į digamberių šventyklą ir atsisėdome pirmojoje eilėje, kai įėjo apie 40 visiškai nuogų šventųjų ir atsisėdo ant
platformos. Patyriau baisų šoką! Aš tik nuleidau galvą, o mano vyras įniršo. Tie vyrai pešiojo plaukus
sau nuo galvų ir visur, kur tik įmanoma. Apie tai didysis poetas Kabiras yra pasakęs: „Jeigu manote,
kad pešiodami plaukus galite patekti į dangų arba skusdami galvą galite patekti į dangų, tuomet avys,
kurias kerpa du kartus per metus, pateks į dangų daug anksčiau negu jūs.“ Kokia gi nauda iš tokių
triukų. Labai įdomu, jog jie tiki, kad pešiodami plaukus pasiekia tobuliausią džainizmo formą. Visa
ši drama taip įsiutino mano vyrą, kad jis pakilo nuo kėdės ir laikydamas mano ranką išėjo iš salės,
palikdamas visus mokesčių rinkimo reikmenis. Vyras įstūmė mane ir pats įlipo į mašiną. Vienas vyras
pribėgo ir paklausė: „Kas atsitiko? Kodėl jūs pykstate, pone?“ Mano vyras atsakė: „Aš negaliu pakelti
tokių blogų manierų, vulgarumo, tokio įžeidimo.“ Vairuotojas jau buvo pradedąs važiuoti, kai jis pasilenkė ir paklausė manęs: „Kodėl jie taip su mumis pasielgė?“ Aš netekau amo iš gėdos. Tepasakiau:
„Nežinojau, kad Didžiojo Viešpaties Mahaviros sekėjai šitaip elgiasi. Dėl to privalau nedelsdama
išvykti.“ Jis tarė: „Tu žinai apie religijas, tai kaipgi tu nežinai apie tokį siaubingą šoką, kurį jie sukelia
kitiems?“ Aš prisipažinau: „Aš išmanau religijas, bet nežinau apie jų sekėjus, kurie tiesiog priešingi
savo mokytojams – šių religijų pradininkams.“
Džainistai taip pat turi vienuolių (sadhwis), galbūt ne tik moterų, nes yra ir celibatą priėmusių tėvų
(sadhus), sistemą. Jie garbina nuogumą ir paprastai turi drabužių, ypač vakarietiškų, parduotuves.
Turi medvilnės audimo fabrikuss ir visą industriją, kuri kelia ekologines problemas. Jie geri tik tuo,
kad maitina džainistų sadhus, bet niekuo kitu. Organizuojamas bilietų aukcionas asmeniui, kuriam
leidžiama mojuoti vėduokle, vadinama chavaru (pagaminta iš jako uodegos), ir eiti Mahaviros fotografijos priekyje per milijoninę procesiją. Šią privilegiją reikia nusipirkti sumokant tūkstančius arba
milijonus.
Yra dešimt religijos esmių, tarsi dešimt žmogaus asmenybės valentingumų, kurie yra tarsi dešimt
įsakymų. Kai šios ypatybės sumenksta, žmogų apima sumaištis arba jis pasidaro agresyvus. Į šią
žemę atėjo daug pirmapradžių mokytojų inkarnacijų, kad atkurtų žmonių balansą skelbdami meilę ir
moralinę discipliną. Sekėjai jų mokymą pavertė niekalu. Su Sahadža jogos pagalba įgimta universali
Dieviškosios meilės religija nušvinta viduje ir ieškotojas spontaniškai tampa tikrai religinga, dorovinga, moralia, taikia, atjaučiančia ir galinga asmenybe.
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TAIKA
Ego ir sąlygotumus sukūrė protas, kuris yra mitas. Kadangi sąlygotumus sukuriame savo protu, vėliau
jie kontroliuoja mūsų protą. Taip pat ego ir sąlygotumai kontroliuoja mūsų protą. Ego – labai pavojinga mūsų liga. Kai šis ego išsipučia, žmogus jaučiasi lyg pasaulio viršūnėje. Žmogus iš tiesų plaukioja
su išpūstu ego ir niekada nejaučia netikros egzistencijos skausmų. Ego jaučiasi labai laimingas žeisdamas kitus arba sakydamas tokius dalykus, kurie verčia kitus pasijusti visiškai apgailėtinai. Ego verčia
jus daryti siaubingus dalykus. Jeigu žmonės neintrospektuoja, jie negali pamatyti piktybiško šio ego
charakterio. Jei žmogus staiga praturtėja, jo ego didėja toliau. Bet koks pasiekimas ar pripažinimas
gali išpūsti šį balioną.
Buvo tokia ponia, teniso žaidėja, kuri jautėsi labai neužtikrinta ir abejojo, kad laimės būsimas varžybas. Jos draugas drąsino ją nugalėti savo nepasitikėjimą. Pasiskolinęs pinigų kartu nuvažiavo į
Angliją, kad būtų šalia ir padėtų jai žaisti. Per varžybas jis drąsino ją plodamas ir šaukdamas. Pagaliau
ji laimėjo turnyrą ir gavo daug pinigų, bet būdama aukščiausioje triumfo viršūnėje ignoravo savo
draugą ir netgi jį įžeidė, kai šis bandė su ja kalbėtis.
Jei žmogus turi nuosavybės, jis nepaprastai gerai apie save mano. Turėjome daug žemės savininkų,
kurie garsėjo kaip dideli triukšmadariai. Rėkavo ir keldavo balsus taip, kad buvo galima pamanyti, jog
pasaulis artėja prie pabaigos. Dabar šie žemės šeimininkai dėl naujų įstatymų, įvestų prieš keturiasdešimt metų, yra bežemiai, bet rėksmingas jų gyvenimo stilius gyvuoja iki šiol. Jeigu tokiam tenka
graži moteris, nesvarbu, ar ištekėjusi už jo, ar ne, jo ego išsipučia. Intelektualai, mokslininkai, profesionalai, biurokratai ir politikai – visi linksta į tokį ego didėjimo procesą. Jie mano, kad visi kiti kvailiai.
Tam tikros kultūros suformuoja egocentriškas asmenybes. Galbūt tokie vyrai ir moterys nesupranta,
kad jų elgesys labai juokina ir kad likęs pasaulis tik juokiasi iš jų. Jie nesuvokia, kad kvailas jų elgesys,
kuriam įtaką daro ego, išeina už žmogiškosios išminties ribų.
Visiškai aišku, kad jums stengiantis priešintis kam nors akivaizdžiai absurdiškam, jūsų ego kyla į
konfrontaciją. Ego išmintingai racionaliai paaiškina visus neteisingus požiūrius, neleidžia žmonėms
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suprasti, kad yra kažkas neteisingo ir visiškai neįprasto. Tokie žmonės netgi gali tvirtinti, kad jie
priima tam tikrą elgesį arba požiūrį vien dėl to, kad jis naujas.
Jie praranda suvokimo balansą. Dėl kvailumo ir idiotiškumo žmonės ypatingai atsiveria naujiems
ego nuotykiams, išbandydami kažką naujo. Kartą teko kalbėtis su vyresniuoju diplomatu, ir pokalbis
pakrypo apie Froidą. Jis manęs paklausė: „Kodėl jums nepatinka Froidas?“ Aš atsakiau: „Jis neteisus
ir moko amoralumo. Man patinka Jungas, kuris įžvalgiai pasipriešino Froidui ir pritarė išmintingai
supratimo koncepcijai.“ Jis tarė: „Kokia to Jungo didybė, jeigu jis kartojo tuos pačius dalykus, kurie
buvo pasakyti tradicinėje mokykloje? Apie kokias naujoves jis kalbėjo? Froidas pasakė kažką naujo, ir
dėl to jis yra didis.“ Aš buvau veikiau nediplomatiška, tariau jam: „Pone, jūs valgėte visą šį maistą visą
gyvenimą, bet jūs niekada nevalgėte šio stalo. Tai naujas daiktas, kodėl gi nepabandžius valgyti šį pietų stalą?“ Žinoma, jį pakankamai šokiravo mano pastaba, kurią padariau itin taktiškai. Šis ponas buvo
labai inteligentiškas ir puikiai žinomas savo rašto darbais. Nustebau, kad jis paniekino gyvenimo
pagrindų išmanymo trūkumą, kalbėdamas tokiu neatsakingu stiliumi. Kitiems jis galėtų pasirodyti
labai tolerantiškas, subalansuotas, turintis vaizduotę ir normalus, jeigu jų bangos ilgis sutapo su jo.
Vakaruose pirmieji Sahadža jogos susitikimai mane suvedė su septyniais hipiais. Tuo metu jie neturėjo jokių pajamų, bet turėjo į nieką žemėje nepanašius plaukus. Atleiskite, tačiau palyginimui
negaliu prisiminti jokių gyvūnų ar paukščių, kurių plunksnos ar šeriai būtų šitaip supinti. Jie turėjo
utėlių, nuolat kasėsi supintas šukuosenas. Kai paklausiau, kodėl jų plaukai kaip primityvių žmonių, jie
atsakė, kad norėjo tapti primityviais žmonėmis, kurie buvo taikingi. Turėjau jiems pasakyti: „Po jūsų
plaukais slypi labai šiuolaikiškos smegenys. Kaip jūs galite pakeisti savo komplikuotas smegenis?“
Ego nori judėti greičiau negu kiti. Siekdama išlaikyti taiką su juo, visa šiuolaikinės literatūros ir meno
raiškos kryptis pilna greičio. Kuo didesnis greitis, tuo didesnis populiarumas.
Siekianti patrauklumo literatūra turi pasižymėti nepaprastu greičiu. Netgi filmai kuriami greitai besikeičiančiomis temomis, taip, kad žiūrovas prarastų tęstinumą kintant temai. Taip pat daugelis yra
labai neorganizuoti, kadangi jų kūrėjai kupini sumaišties. Šis greitis neleidžia temai paliesti gilesnės žiūrovo esybės. Jis nepaliečia emocijų, tos srities, kuri atneštų ramybę, ar tos, kuri sukurtų tyrą
džiaugsmą.
Greitis yra dar vienas būdas žmonėms išvystyti labai didelį ego, tarsi Grand Prix. Jie pritaria, kad
Grand Prix yra labai geras sportas ir žmonės juo žavisi, bet būnant nuoširdžiam reikia pasakyti, kad
jis labai kenkia žmogaus ego, nes šis dėl to išsipučia. Laimėjęs žmogus pasidaro egoistiškas, kaip ir tie,
kurie jį palaiko. Kai dalyvis žlunga, žiūrovai patiria nusivylimą, drebulį. Galima suprasti, jog vyruką,
„sudegusį“ Grand Prix varžybose, Dieviškumas specialiai pasirinko ne tam, kad šitaip pralaimėtų, bet
kad šokiruotų žmones, besižavinčius šiuo Grand Prix. Kitas tokio gyvo susižavėjimo pavyzdys yra
Ispanijos bulių kautynės. Ispanai labai mėgsta bulių kautynes, jos rengiamos šešis kartus per metus
ir didžiulis stadionas visuomet sausakimšas. Šį meną įvedė turkai tuomet, kai valdė Ispaniją. Turkai
labai žiauriai elgėsi su vietos žmonėmis, o vėliau atėjo Frankas. Jis taip pat buvo labai žiaurus diktatorius ir dėl to gimė žmonių pasipriešinimas. Šis pasipriešinimas galų gale išsivystė į nežmonišką
ego tipą, kuris suteikdavo sadistinį malonumą stebint, kaip matadoras nužudo bulių. Kai susitikau
su keletu Ispanijos moterų, pastebėjau, kad jos labai egoistiškos. Paklausiau: „Ką jūs veikiate? Koks
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jūsų darbas?“ Jos atsakė: „Mes matadorės.“ Aš tik nutilau, nes ką gali pasakyti tokioms ambicingoms
moterims. Jei moterys imsis mokytis imtynių arba šio matadorų užsiėmimo, kas gi joms atsitiks? Jos
bus neaiškios tapatybės: nei vyrai, nei moterys.
Kartą lankiausi Amerikoje, Los Andžele. Nustebau oro uoste matydama daug moterų, dėvinčių palaidines be rankovių ir turinčių didžiulius raumenis. Iš pradžių negalėjau suprasti: žmonės buvo
panašūs į moteris ilgais plaukais, bet jų raumenys buvo didesni negu normalaus vyro. Vėliau man
paaiškino, kad tai moterų, norinčių taip išvystyti savo raumenis, kad pralenktų vyrus, judėjimas. Tad
vyrų ir moterų priešprieša tebesitęsia labai subtiliame lygmenyje. Kam reikia nugalėti priešingą lytį,
kai abi lytys papildo viena kitą? Aš nežinau, kada jie supras, kad tai absoliučiai beprasmiška. Jei moterys ir vyrai kovos dėl fizinių, o ne moralinių pasiekimų, vaikai išmoks to paties. Moterys neturėtų
taip rūpintis savo kūnu, nebent jos turi juos parduoti, kad užsidirbtų pinigų. Taip pat ir vyrams nereikėtų praleisti tiek daug laiko lavinant savo kūnus, nebent jiems reikia žaisti regbį. Dabar madinga
būti labai lieknam, tiesiog priešingai tam, ko siekia kultūrizmo draugija. Jie puola į kitą – badavimo
– kraštutinumą ir kartais kenčia nuo anoreksijos ir visokių kitų ligų. Stebėtina, tačiau tapdami ploni,
jūs tampate dar didesni egoistai. Liesas žmogus daug labiau nesivaldo negu storas. Tai sąlygoja blogos kepenys. Žmogus taip išsenka, kad iš vienos pusės jis sulysta, o iš kitos pusės – nepaprastai užsiplieskia. Pažįstu žmonių, kurie dreba, kadangi tokie ploni ir negali kontroliuoti savo temperamento.
Išreikšdami savo temperamentą, jie tikrai virpa tarsi pupų stiebeliai. Tai gali bet ką išgąsdinti, nes jie
išbąla tarsi pamatę mirtį.
Yra daug įgimtų neteisingų identifikacijų, kurios išpučia ego. Žmogus suformuoja tapatybę bręsdamas tam tikroje šalyje. Tai senas žmonių paprotys susiburti po kokia neteisingo požiūrio etikete. Ego
pasireiškia labai grubiu būdu. Kai žmonės sako: „Man nepatinka tai, man nepatinka šitai“, tai rodo
labai žemą išsiauklėjimo lygį. Ir politikai mėgsta sakyti: „Esu įsitikinęs.“ Kas gi jūs tokie, kad kažko
nemėgtumėte, ir kas tokie, kad kažką manytumėte ir visur skleistumėte šį požiūrį? Kurgi įrodymas,
kad tai, ką jūs manote, yra tiesa, arba tai, ką jūs mėgstate, yra kažkas „labai reto“ arba labai neįprasto
tokiam žinovui, kaip jūs?
Sutikau daug žmonių, kurie dėl savo ego negali priimti tiesos. Kartą interviu daviau labai grubiam
ir arogantiškam žurnalistui. Žinoma, jis taip išmokytas, todėl nereikėtų kritikuoti jo kvailumo. Bet
šis žurnalistas buvo ypatingas, paklausė manęs, ką veikiu Londone, Anglijoje. Jis pasakė, kad turėčiau padėti savo Indijos vargšams. Aš jam atsakiau: „Čia būti ne aš pasirinkau, mano vyras buvo
išrinktas į Jungtinių Tautų padalinį Londone, turėjau būti su juo. Bet esu Indijoje kiekvienais metais
mažiausiai pusę metų.“ Labai nuolankiai jo paklausiau: „O kas atsakingas už Indijos skurdą? Jeigu
šalyje 300 metų gyvena „svečiai“ be jokios vizos ar imigracijos, kaip jūs galite tikėtis, kad tokia šalis
bus turtinga? Ar įmanoma sukurti valstybę, žinomą „gerovės valstybės“ pavadinimu, kai visi turtai
išsunkti iš Indijos be jokios kompensacijos, kur visi tinginiai gyvena gaudami bedarbio pašalpą visą
gyvenimą. Vyrukas kartą pasišaipė po mūsų pirmojo susirinkimo: „Ačiū Dievui, kad esu bedarbis.“
Daugelis kitų prie jo džiugiai prisijungė, sakydami, kad jie bedarbiai jau amžinybę. Įsivaizduokite
šiuos Kembridžo, Oksfordo studentus, šitaip besigiriančius savo baigimu. Iš daugumos dabar turime
tūkstančius, kurie gėdijasi imti pašalpą, aš paklausiau: kas iš jų bus turtingas, o kas vargšas? Jis jautėsi
nelaimingas dėl tokio Indijos namų šeimininkės atsakymo. Tada jis paklausė: „Kodėl Indijoje tokia
didelė populiacija?“ Labai ramiai atsakiau: „Pone, aš galiu atsakyti, kad dėl šios populiacijos turbūt
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ir jūs esate atsakingas.“ Šio anglo žurnalisto ego proveržį buvo verta stebėti. Jis susinervinęs pašoko:
„Kodėl jūs kaltinate mus dėl savo beprotiškos populiacijos?“ Į tai atsakiau visiškai taikiai: „Pone,
skaičiau laikraštyje, kad Anglijoje, atsiprašau, pačiame Londone, kas savaitę nužudomi du vaikai.
Taigi, sere, prašom pasakyti, kokie sveiki vaikai norėtų gimti šalyje, kurioje nėra meilės vaikams.
Netgi kaimynai nemėgsta vaikų. Jei žmogus turi vaikų, gali negauti išsinuomoti buto. Galbūt vaikai
labai laimingi gimę Indijoje tarp mylinčių ir besirūpinančių tėvų ir kaimynų. Vaikai nesidomi, kokia
jūsų banko sąskaita. Jie nori meilės, kuri yra vertingiausias dalykas.“ Dėl tokio atsakymo jis supyko ir
įniršo. Taigi jis puolė: „Man sakė, kad jūs neimate jokių pinigų už realizaciją. To negali suprasti jokio
anglosakso smegenys.“ Aš jam labai mandagiai atsakiau: „Sere, kiek jūs galite sumokėti už Dievišką
meilę? Kiek jūs sumokėjote Kristui? Beje, ar dabar galiu jūsų paklausti?“ Jis pasakė: „Taip, klauskite.“
Aš paklausiau: „Ar pasakysite man, koks Dievas sukūrė šias ypatingas anglosakso smegenis?“ Tai
jį nuramino. Jis išėjo su įranga ir fotografu, kuris nieko nefotografavo. Vėliau žmonės man apie jį
papasakojo, sakė, kad jį vadina buldogu, netgi žiniasklaidoje. Aš jutau: kam įžeidinėti buldogą, kuris
nė karto nėra sulojęs ant manęs.
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ties viršininką, kai šis paklausė, kodėl jie prisigėrė. Jie taip pat perspėjo stoties viršininką dėl sunkių
pasekmių, jeigu šis pranešiąs mokyklos vadovybei.
Mane šokiravo tokia Anglijos situacija. Kaip moteris viena gali keliauti tokioje vietoje? Kaip kas
nors gali būti saugus tokioje pažengusioje šalyje? Bet Amerikoje padėtis daug blogesnė: jei išlipsite
kelyje iš automobilio po 8 valandos vakaro nusipirkti pyragaičių, netoliese atsiras būrelis raumeningų
vyrukų, kurie pagrobs jūsų pinigus, o jeigu priešinsitės – gal jus net nužudys. Smurtaujama ne tik dėl
pinigų, moterų ar žemės, yra prievarta dėl pačios prievartos, nes dabar žmonės nori būti žiaurūs. Tas,
kuris nesmurtauja, manoma, yra silpnas, iš jo reikia gerai pasišaipyti ir jį pajuokti.
Smurtas fiziškai silpnų žmonių atžvilgiu, smurtas protiškai atsilikusių žmonių, neišsilavinusių ar
kitos rasės, smurtas legaliai imigravusių į jūsų šalį, prievarta moterų, žmonų ir vaikų atžvilgiu – taip
pat labai paplitęs reiškinys. Būtent taip kai kurie „stiprūs“ žmonės elgiasi su kitais, turinčiais trūkumų ir priklausančiais tos pačios visuomenės silpnesniosioms grandims. Kad ir kur jie įsitvirtintų, jie
džiaugiasi prievarta tarsi puikiausiu dalyku. Ankstesniais laikais žmonės smurtavo prieš šventuosius.
Kadangi šventieji buvo labai tolerantiški ir teisingi, bet atviri, blogi žmonės jų nevertino. Šiandien
irgi esama blogų žmonių, kurie sukuria labai negarbingų ir žiaurių religinių organizacijų ir skelbia
melą, pelnosi iš paprastų tikinčiųjų. Šventasis Namdeva yra pasakęs, kad blogas žmogus visada bus
blogas, visada, tarsi musė, pasiruošęs kankinti. Net jeigu ji patenka į jūsų skrandį ir miršta, jums pasidaro labai bloga, galite net sunegaluoti.
Kita vertus, yra intelektualų, kurie neturi jokio supratimo apie realybę. Jie stengiasi suformuoti forumą, kad patektų į politikos lauką arba kad palaikytų kokią nors politinę partiją. Maharaštroje
buvo bloga grupuotė „Žmonės, kurie pašalins aklo tikėjimo pančius“. Bet jos nariai patys nepažįsta
realybės, nežino jokio dvasinio šventųjų autoriteto. Kartu susibūrė keletas žmonių, suformavo grupę,
siekiančią išgydyti kitų žmonių „aklą tikėjimą“.

Gerai, jei jie nenori priimti tiesos. Viskas gerai, kas yra susiję su manimi, bet iš tikrųjų žmogus, kuris
neigia tiesą, galų gale susiduria su sutrikusios asmenybės problemomis. Aš bandau žmonėms sakyti,
kad jie negertų, nes alkoholis nėra geras dalykas. Pas mane ateina daug žmonių, kurių ligas sukėlė
alkoholis. 80-metis verslininkas, kuris buvo įpratęs gerti, atėjo pas mane ir pasakė: „Man 80 metų,
bet aš jau nebesu žmogus“. Aš paklausiau: „Kodėl? Kas atsitiko?“ Jis atsakė: „Aš negaliu užmigti,
todėl geriu ir tada miegu gerai, bet kitą dieną jaučiu pagirias. Tuomet pradedu šaukti ant savo tarnų,
žmonos ir vaikų; jie visi nuo manęs pabėgo. Dabar nutinka taip, kad kai atsikeliu iš lovos, namuose
nieko nėra. Jie visi išėję, jie visi pabėgę. Visa tai, o dar bankrotas – tai pasiekiau be saiko gerdamas,
bet dabar manau, kad šiame amžiuje aš jau negaliu pasikeisti. Jūs tik palaiminkite mane, kad kitame
gyvenime nesiimčiau tokio baisaus dalyko kaip alkoholis.“ Šis senas vyras buvo visiškai nusivylęs,
bet aš sutikau daug jaunų verslininkų, kurie garbino jį kaip didingumo pavyzdį, nes jis buvo labai
sėkmingas verslininkas, nepaisant didelio pomėgio alkoholiui. Visi jie manė: jeigu gers, tai sulaukę
80 metų bus labai sėkmingi verslininkai. Besielgdami blogai, jūs nuolat maitinate savo ego, antraip
kaipgi jūs galėtumėte pateisinti blogus poelgius, kuriuos padarote. Taip jūs nuolat puoselėjate ego,
darydami blogus darbus, norėdami tikėti ir įrodyti, kad darote teisingai. Kartą pasigėręs alkoholikas
man pasakė, kad jis blaivininkas. Nedrįsau prieštarauti tokiam teiginiui.

Akli ir aklai tikintys savo idėjomis negali pašalinti kitų aklo tikėjimo. Tik tikras šventasis gali atlikti
šį darbą. Indijoje buvo daug šventųjų, kalbėjusių prieš aklą tikėjimą ir netikrus guru. Aš pati nuo
1972 metų atvirai perspėdavau žmones dėl aklo tikėjimo, netikrų guru ir jų kultų. Žmonės man sakė,
kad kalbu labai atvirai ir turėčiau būti atsargesnė, nes šie blogi žmonės bandys mane nužudyti. Nei
mane kas bandė nužudyti, nei aš lioviausi sakyti, kad žmogus negali nusipirkti savo guru ar mokytojo.

Pažymėtina, kad dabar Vakarų šalyse netgi maži vaikai labai grubūs ir žiaurūs. Jūs tiesiog negalite jų
kontroliuoti. Vieną dieną važiavau iš savo namų Surėjuje į Londoną pirma klase. Pakeliui įlipo 20
vaikų maždaug nuo 8 iki 12 metų, besimokančių labai geroje privačioje mokykloje. Ant savo mėlynų uniformų jie turėjo monogramas. Jie įėjo į mano kupė ir mažu peiliu pradėjo pjaustyti kėdžių
apmušalus. Visi lyg vienas man kartojo: „Nesijaudinkite, jūsų neliesime, tik leiskite mums daryti tai,
kas mums patinka.“ Aš paklausiau: „Kodėl jūs tai darote?“ Jie atsakė: „Todėl, kad mums patinka. Jūs
prieštaraujate?“ Aš nutilau ir pagalvojau: jeigu ką nors pasakysiu, jie man pakiš peilį prie kaklo. Išlipdama kitoje stotelėje stoties viršininkui papasakojau, ką išdarinėja berniukai. Kai kurie vyresnieji,
turėję prižiūrėti jaunesniuosius, atėjo perimti vadovavimo į savo rankas. Bet šie vyresnieji buvo girti
ir miegojo tada, kai jaunesnieji siautė mano kajutėje. Netgi atsibudę jie buvo pusiau girti. Norėjau
pasakyti, kad ne šitaip jiems reikėtų prižiūrėti jaunesnius savo mokyklos mokinius. Tačiau stoties
viršininkas man patarė nieko nesakyti, nes jie buvo labai nevaldomi berniukai, grasino primušti sto-

Žmonės, atėję į Sahadža jogą, atsikratė visų kraštutinių aklo tikėjimo idėjų, įpročių ir klaidingų identifikacijų, kurie juos anksčiau sąlygodavo. Tai nutinka spontaniškai, kai tik į žmogų patenka Dvasios
šviesa. Tik tuomet galite suprasti realybę, kuri yra tokia puoselėjanti ir teikianti džiaugsmą. Man
daug kartų pateikė melagingų kaltinimų, bet nė vienas iš jų neturėjo jokio pagrindo, nes darantys
milijardus dolerių nori pasiteisinti, sąžiningus žmones vadindami besiorientuojančiais į pinigus. Tie,
kurie mano esą atsakingi už religiją, taip pat turėtų atverti akis ir pabandyti suprasti, kas yra realybė,
kas yra geranoriškumas žmonių, kurie išpažįsta jų religiją, atžvilgiu. Nesivadovaujantys tiesa žmonės
galų gale tampa žiaurūs. Lengva įrodyti, kad Sahadža joga – būdas pasiekti jūsų savirealizaciją. Tai
ir buvo įrodyta daugelyje šalių. Ir vis dėl to Maharaštroje, garsėjančioje savo šventaisiais, kai kurie
suklaidinti žmonės jautė piktavalį malonumą, atakuodami Sahadža jogą ir trukdydami mūsų seminarams. Blogiausia nutiko atokiame kaime: jie įtikino mažos pradinės mokyklos vaikus ir liepė jiems
mesti apie 500 akmenų į žmones, besistengiančius manęs klausyti. Daug žmonių sužeidė. Žinoma,
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dabar jie visi pasveiko. Viskas buvo padaryta, kad būtų iškeltas teismo procesas prieš aklą organizaciją, kuri taip žiauriai elgėsi. Tie žmonės papirko policiją ir bandė pakreipti situaciją taip, kad būtent
jie buvo sumušti! Jie neturėjo gydytojų pažymėjimų, kad buvo sužeisti. Byla teismuose tąsoma jau
penkerius metus, ir iki šiol nepriimtas joks sprendimas. Tokia daugelio teisiųjų žmonių padėtis netgi
XX amžiuje.

savirealizacijos, niekas negali jo priversti. Negalima priversti sėklos išleisti daigą. Sėkla nesudygs, jei
nepasodinsite jos į Motiną Žemę ir nepalaistysite jos meilės vandeniu. Taip ir mums negalima būti
sutrikusiems, susinervinusiems, nerimaujantiems arba įsitempusiems, jeigu stovime dvasios šviesoje.
Visų ieškančių tiesos žmonių svajonės gali lengvai išsipildyti, jei tik jie tyrai trokšta patirti realybę,
o ne apgaulę.

Realybę reikia iškelti į šviesą viso pasaulio gerovės vardan. Tai būtina padaryti tokioje šalyje kaip
Indija, kur gimė daug šventųjų. Deja, netgi Indijoje nemažai šventųjų patyrė skausmų ir kankinimų,
tuo tarpu negarbingi, bet apsukrūs kalbėtojai, tokie kaip Rajnyš (Rajneesh), labai populiarūs visuomenėje. Stebėtina, kad tėvai nesirūpina palikuonimis ir nenori duoti realizacijos netgi savo vaikams.

Pasaulio taiką galima pasiekti tik tada, kai už pasaulio reikalus atsakingi asmenys gaus savirealizaciją.
Jie yra skirtingų šalių vadovai, ir Sahadža santykių padedami pradės gerbti ir mylėti vienas kitą. Jie
bus tarsi geranoriški karaliai, juos aprašė Sokratas, galvosiantys apie visuotinę taiką. Šiandien atrodo
taip, tarsi visas pasaulis liepsnotų karu ar pasiruošęs karui.

Kitame skyriuje papasakosiu, kiek gero gali padaryti Sahadža joga. Tai ne pasigyrimas, tai tiesa, bet aš
esu laiminga sakydama, kad tie, kurie atėjo į Sahadža jogą, visiškai nesmurtauja, labai myli, atjaučia,
jie virto kitais žmonėmis, ir Dievo malone jų niekas nedrįsta paliesti. Net jeigu pabando, Sahadža
jogai gali susidoroti su visomis problemomis, sukurtomis negatyvių jėgų. Pažymėtina, kad nuo tos
dienos, kai smegenyse atveriamas septintasis centras, reikalai klostosi tokia linkme, kad šis judėjimas
už taiką tyliai vyksta žmonių viduje, jų širdyse.

Pavyzdžiui, karas Bosnijoje yra kroatų, musulmonų ir serbų neteisingo susitapatinimo išdava. Jie
išpažįsta krikščionių ir musulmonų religijas. Kroatai yra krikščionys katalikai, bet argi jie seka Kristaus mokymu? O ką galime pasakyti apie musulmonus, kurie tiki beformį Dievą ir nepaisydami to
kaunasi dėl žemės? Iš tiesų Mahometas niekuomet nekalbėjo apie išskirtinę religiją. Jis kalbėjo apie
Abraomą, Mozę ir Kristų, o ketvirtasis buvo jis pats. Netgi Kristus kalbėjo apie Abraomą ir Mozę.
Kodėl žmonės, sekantys Moze, Kristumi arba Mahometu kovoja tarpusavyje? Jie turi tas pačias šaknis. Galų gale trys religijos turėtų pagimdyti žmones, suprantančius šių religijų vienį. Be abejo, ir hinduistų religija nėra išskirtinė. Ji priima visas religijas, bet netgi atsakingi indai skirtingoms religijoms
parengė skirtingus įstatymus. Per demokratinius rinkimus jie dėl balsų pasinaudoja mažumomis.

Buvau tikrai laiminga per savo gyvenimą matydama tūkstančius žmonių, susirinkusių iš 65 valstybių į mūsų seminarus. Nėra nei ginčų, nei kovų. Seminarai tęsėsi daugiau negu savaitę nuošaliame
kaimelyje. Čia buvo keletas godžių kaimiečių, kurie bandė užteršti vandenį, į šaltinį primėtė purvinų
daiktų, bet keletas mažų vaikučių, vos kokių penkerių metų, tarsi angelai atėjo pas mane ir pasakė,
kad neturėtume gerti šaltinio vandens. Tiesiog nuostabu, kaip ateina pagalba, nepaisant galingų negatyvių jėgų, manančių, kad gali daryti visokią žalą. Tai labai palankūs laikai, norintieji pasinaudoti
šios situacijos privalumais, gali lengvai pasiekti tikrąją gyvenimo prasmę.
Tik dvasios šviesoje pamatome ir pajuntame, kad esame vieno pirmapradžio tėvo ir motinos dalis.
Kūno ląstelės veikia kolektyviai. Jei pažeidžiama viena kūno dalis, tuomet visas organizmas rūpinasi ja. Pats kūnas yra labai koordinuotas ir veikia nepaprastai koordinuotai. Mums nereikia leistis
į mokslinį šio reiškinio aspektą. Tačiau akivaizdu, kad centrinė nervų sistema padeda ir kiekviena kūno dalis kažkaip susijungia su kiekviena kita kūno dalimi. Organizme vykstantys refleksiniai
procesai yra visiškai tokie, kokie spontaniškai atsitinka žmonėms, kartu esantiems Sahadža jogoje.
Jeigu nors vienas žmogus serga, visi Sahadža jogai skuba jam į pagalbą. Jeigu nors vienas žmogus
turi tikrą problemą, visa organizacija, būdama gyva organizacija, veikia spontaniškai, kad išspręstų
individo problemą. Dvasios šviesoje žmogus tampa absoliučiai integruotas, nepaprastai suvokiantis
ir išmintingas. Didžiausias pasiekimas yra tas, kad žmogus pasidaro linksmas ir užuot ieškojęs kito
trūkumų tampa pakankamai išmintingas, kad mėgautųsi kito asmenybe. Vienintelis būdas, kaip mes
galime atnešti taiką į šį pasaulį, yra ne kalbos ar organizavimas, bet žmonių transformavimas į šį
naują ketvirtos dimensijos pažinimą, kur jie tampa Dvasia. Bet ką daryti su agresyviais žmonėmis?
Kaip mums nuo jų apsiginti? Man nuolat užduoda šitą klausimą. Atsakymas toks: dabar mes esame
Visagalio Dievo karalystėje.
Dabar mes priklausome Dievo karalystei, kuri sugeba suteikti mums apsaugą ir maitinimą. Bet visų
pirma mums reikia įžengti į Jo karalystę nuolankiems ir pasirengusiems. Jei kas nors nenori gauti

Žmogaus protą nuolat atakuoja mintys. Tai sukuria ego, o šis reaguoja. Sąlygotumų apimti žmonės
yra išgąsdinti žmonės. Mintys ateina iš praeities arba iš ateities, bet realybė yra dabartyje, kurioje
mes pasiekiame taiką.
Protas sukuria visas individualias ir kolektyvines problemas. Žmogus turi pakilti virš proto ribų į
bemintį pažinimą, kuriame egzistuoja taika.
Nauja taikingų karių rasė jau sukurta. Viena aš tikiu: ji išplis tokiu mastu, kad daugelis žmonių taps
taikūs ir jų asmenybė ir šventas darbas skleis taiką.
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paprašykite savo mamytės padaryti tešlos kamuoliukus, o tada tuos rutuliukus padaryti plokščius.
Tada paprašykite savo mamytės įdėti padėklą į orkaitę. Čia ji mūvi pirštines. Tuomet paprašykite savo
mamytės išimti padėklą, kai sausainiai jau iškepę. Kai jie atšals, jūs galėsite sudėti juos į sausainių
lėkštę ir valgyti su savo draugais.“ Pasakiau jam: „Akšei, aš neturiu mamytės.“ Tada jis pasakė: „Kur ji
išėjo. Geriau pakviesk ją.“ Aš jam pasakiau: „Ji išėjo pas Dievą ir negali grįžti.“ Su tikru gailesčiu jis
pasakė: „Tuomet jūs negalite išsikepti sausainių, aš iškepsiu tau jų keletą, nes aš turiu mamytę.“ Koks
malonus dviejų draugų dialogas. Turiu gausybę tokių puikių istorijų, iš tokių patirčių galiu parašyti
didžiulę knygą.
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PASAULIO TAIKA
Mes turime įsisąmoninti, kad per paskutinius dešimtmečius mūsų moralinės vertybės patyrė didžiulę
žalą, kadangi mūsų vaikus, tėvus ir šeimas veikė chaotiškos moderniųjų laikų sąlygos.
Tam, kad išsaugotume taikią socialinę ir politinę tvarką, iš esmės svarbu dėti visas pastangas, kad
būtų atgaivintos moralinės vertybės. Dėl šio tikslo mums reikia pradėti nuo šaknų. Privalome kaip
įmanoma daugiau dėmesio skirti vaikams ir deramam jų auklėjimui, nes šiandienos vaikai yra rytdienos piliečiai. Šiandienos vaikai sudarys ateities visuomenę. Tai ne investicija į „ginklus“, kurie
garantuotų iš tiesų taikią ateitį. Tai investicija į mūsų vaikus, kurie artimiausioje ateityje atneš neįkainojamų dividendų taikingos ir moralios visuomenės pavidalu. Pirma turime rūpintis savo vaikais,
o tai labai gerai atlikti galima tik tuomet, jeigu tėvai supranta, kokia nepaprastai svarbi atsakomybė
– supažindinti vaikus su dvasingumu.
Tėvų prievolė savo vaikams, visuomenei ir savo šaliai skirti ypatingą dėmesį šeimos ir jaunosios kartos
auklėjimui. Žvelgiant į šiandienos situaciją, atrodo, kad tam įgyvendinti reikia lavinti pačius tėvus,
aiškinti apie jų atsakomybę ir dvasines pareigas. Iš pradžių, kartą ir visam laikui, reikia išmesti į jūrą
Froido paliktas destruktyvias idėjas. Tai galima įgyvendinti iš mokyklų ir koledžų studijų programų
išbraukus Froido psichologijos kursą. Tėvai turėtų leisti laiką su savo vaikais užuot keliavę atostogauti apsirėdę maudymosi kostiumais. Gyvenimas yra malonumas, tačiau dvasinė disciplina būtina.
Paslapčia ir švelniai tėvai privalo visiškai kontroliuoti, kur jų vaikai eina, kada grįžta ir kas jų draugai.
Tėvai savo vaikams turi sudaryti labai malonią kompaniją. Jei tai padaroma, vaikai lauks malonumo
praleisti laiką su mylinčiais tėvais ir neklaidžios tarsi gatvės vaikėzai. Vaikų gebėjimai turėtų būti
atrasti ir skatinami. Vaikų kompanija teikia didžiulį nekaltą džiaugsmą. Kalbėtis su jais labai smagu.
Mažas berniukas vardu Akšei (Akshay) pargriuvo ir susilaužė kaukolę, bet Sahadža jogos dėka pasveiko. Vieną dieną jam paskambinau ir jis pradėjo kalbėti. Jis manęs paklausė: „Motina, ar žinote, kaip gaminti sausainius?“. Atsakiau jam: „Nežinau.“ Tuomet jis ėmė mane mokyti: „Pirmiausia
paprašykite savo mamytės išvalyti padėklą. Tada paprašykite savo mamytės pagaminti tešlą, tada

Tėvai turėtų kolektyviai priešintis visoms verslininkų pastangoms sugadinti vaikų nekaltumą. Turėtų
būti draudžiami visi filmai, siekiantys į nekaltų vaikų protus įnešti nepadorias ir amoralias idėjas. Tėvai turėtų pradėti kampaniją prieš tokias vaizdo juostas ir tokius filmus. Vaikų lavinimas ir mokymas
turėtų diegti pagarbą vyresniems, pagarbą mokytojams, pagarbą vienas kitam ir pagarbą visuomenei.
Pagarbą šaliai ir visiems pasaulio žmonėms, nes mes laukiame globalios transformacijos. Būdami labai jauni jie turėtų išmokti ir įsisavinti vienos žmonių šeimos, visuotinės taikos ir visuotinės religijos
sampratą. Iš savo rūpestingų tėvų turėtų sužinoti, kad tyra ir nesavanaudiška meilė yra svarbiausias
dalykas gyvenime, o moralumas – didžiausia vertybė, daug svarbesnė už pinigus. Skaitydami gerai
atrinktus apsakymus ir romanus, vaikai pasuks dorovingo gyvenimo keliu. Jų kalba turėtų būti maloni
ir kukli. Jie privalo žinoti: būdami žmonių rasės atstovais jie yra evoliucijos viršūnėje ir gimė šioje
žemėje tam, kad kiltų kuo aukščiau.
Vaikų mokymo planą reikėtų parengti su didžiausiu rūpestingumu. Vietoj savanaudiško išskirtinumo
vaikai turėtų patirti dalijimosi džiaugsmą. Jiems reikėtų suteikti teisingą informaciją apie žmones
kitose pasaulio dalyse, kad jie gerbtų visus žmones, nepaisant jų spalvos, tikėjimo ar tautybės. Jie
turi pažinti visuomenę, kurioje ketina gyventi – geriausiąją jos dalį. Turėtų būti organizuojamos
konferencijos, kuriose būtų aptariama, ką reikėtų daryti siekiant nekaltus vaikus pritaikyti chaotiškai
šiuolaikinei visuomenei. Nereikėtų jų versti tikėti jokia išskirtine religija, gimdančia problemas ir
vedančia žmones į kovą Dievo vardan. Be to, vaikus šeimoje reikėtų skatinti vengti neapykantos ir
savininkiškumo. Jeigu jiems nuo vaikystės kartojama: „Tau reikėtų turėti visus daiktus, kurie tave
supa“, jie išsiugdys siaubingą ego, tai pasakytina netgi apie beprasmius žaislus. Žaislus vaikams reikia
parinkti labai rūpestingai. Jie neturėtų skatinti ar šlovinti smurto, neturėtų skatinti prievartos. Vaikai
galėtų turėti nuostabius arba kūrybiškus žaislus, kad išmoktų pajusti kūrinijos grožį. Vaikams nereikėtų duoti bjauriai pagamintų žaislų, vaizduojančių praeities ar dabarties pabaisas, tokie žaislai iš
viso neturėtų būti pardavinėjami. Iš tiesų tokius žaislus reikėtų uždrausti. Jei būtų gaminama keletas
puikių žaislų, o visi purvini ir blogi būtų uždrausti, vaikai pamėgtų kūrybiškus ir nuostabius žaislus.
Kai mano dukros buvo mažos, jos privalėjo žiūrėti filmus tik apie Ramajaną arba Mahabharatą, Gitos
ir Biblijos motyvais. Stebėtina, bet jos užaugo taip mėgdamos tokius filmus, jog kai nusiunčiau jas
pas savo Motiną, mano seserys parašė, kad jos (mano dukros) nenori žiūrėti jokio filmo netradicine
tema arba filmo, neparemto Puranų istorijomis. Dabar mano dukros suaugusios merginos ir labai
skiriasi nuo kitų. Tai tik būdas ugdyti skonį geriems filmams.
Vaikai nenori žiūrėti bjaurių filmų. Iš savo patirties žinau, kad iš esmės vaikai yra labai nekalti ir tyri.
Be abejo, jei motina ar tėvas visą laiką ginčijasi arba skaito nepadorias knygas, arba žiūri nešvankius
filmus, kol motina yra nėščia, tai padaro priešingą poveikį vaikui. Tėvų santykiai su vaikais turi būti
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visapusiški, tėvai privalo praleisti su jais daugiau laiko, vadovauti jiems mylėdami, subtiliai. Užuot
tarpusavyje kovoję vaikams matant, tėvai turi leisti laiką namie kalbėdami su savo vaikais, palaikydami jiems draugiją, galų gale jie išauklės labai gerus vaikus – didelį visuomenės turtą.
Netgi kai tėvai išsiveda vaikus, neturėtų jų vestis į vulgarias vietas. Vaikai sugeria viską: ir gera, ir
bloga. Taip pat jie išmoksta lošti. Pažinojau keletą tokių vaikų, kurie iš visko lažindavosi ir dėl visko
kaudavosi. Iš kitos pusės, su mylinčiu ir rūpestingu tėvų dėmesiu išauginti vaikai tampa puikūs,
meilūs, malonūs. Pamažu tokie vaikai praranda savininkiškumo ir godumo jausmą. Mūsų mokykloje
buvo du berniukai, atvykę iš Amerikos, ir jie labai sublogo. Kai aš paklausiau: „Kodėl jie taip sulyso?“,
mokyklos vadovybė pasakė: „Jie tik prašo Macdonaldo sumuštinių ir panašių dalykų, o šioje mokykloje tai nenumatyta.“ Ilgainiui šių vaikų skonis pasikeitė, jie pamėgo namuose ruoštą maistą. Kitais
metais jiems grįžus namo, tėvai labai nustebo. Jie jų paklausė: „Ar nenorėtumėte nueiti į Macdonaldą?“ Vaikai atsakė: „Ne, ne, mums tai nepatinka, mes nenorime eiti į visas greito maisto parduotuves.
Mes valgysime tai, kas pagaminta namie.“ Tėvams labai patiko ši transformacija. Norėdami parodyti
savo laimę ir meilę, tėvai pasakė: „Dabar mes norėtume jums ką nors nupirkti, ką jūs pasirinksite, nes
jūs grįšite į mokyklą.“ Vaikai truputėlį pagalvojo ir po to pasakė: „Ar galėtume pasiimti jūsų fotografiją mūsų klasės draugams?“ Vaikai buvo tokie malonūs ir mokykloje jiems labai gerai sekėsi. Jie vėl
priaugo svorio ir atrodo labai gerai.
Pastebėjau, kad jeigu namai švarūs, tvarkingi, įrengti su didele meile, vaikai nenori jų sujaukti. Jiems
patinka visą laiką palaikyti švarą.
Prisimenu, kaip kartą mano anūkė atėjo į mano namus ir pradėjo valyti vieną dėmę ant kilimo.
Paprastai Anglijoje žmonės ypač stengiasi valyti kilimus, nes vėliau viskas bus parduodama. Man papasakojo, kad mažytė mano anūkė prie kilimo dirbo mažiausiai valandą. Todėl aš paklausiau: „Kodėl
tu pati jį valai? Mes galėtume jį išvalyti vėliau.“ „Ne, ne, – prieštaravo ji. – Senele, tavo namai tokie
puikūs ir švarūs, kad aš privalau jų nesutepti šia bjauria dėme.“ Mane nustebino jos supratimas ir atsakomybės jausmas. Taigi, jeigu vaikus išmokome atsakomybės paversti daiktus nuostabiais, išlaikyti
juos švarius ir tvarkingus, jie taip ir darys. Indijoje matėme daug tokių pavyzdžių. Kai vaikai staiga
imasi kažko kūrybiško, artistiško, nuostabaus, turinčio kažkokią prasmę. Šitaip mes galime ugdyti
subtilesnį pajautimą. Idėja, kad vaikams reikia leisti daryti tai, ką jie mėgsta, yra tik noras taupyti
jėgas. Vaikai gimsta tėvams, jie nenukrenta iš medžių. Tai kas gi ketina jiems padėti formuotis. Netgi
mokytojai turi deramai padėti vaikams.
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apie seksą, vaikai nežino apie seksą iki tol, kol pakankamai nesuauga, ir tėvai sulaiko juos nuo šio
žinojimo tol, kol šie turi sužinoti – brandos meto. Bet kuriuo atveju seksualinį lavinimą geriausiai
suteikia tėvai: tėvas – sūnui, motina – dukrai. Atviras seksualinis mokymas klasėje vaikams sukelia
jaudulį ir paskatina labai anksti eksperimentuoti su seksu. Nedraudžiamas ir neribojamas seksas
ankstyvame amžiuje sąlygoja rimtas sveikatos problemas ir suformuoja palaidą visuomenę. Vaikai
praranda gėdos jausmą sekso atžvilgiu, nors jis yra visiškai privatus dalykas. Jeigu kurioje nors Indijos
mokykloje kas nors pradėtų tokį mokymą, tėvai nedelsdami atsiimtų savo vaikus iš tokių mokyklų.
Tėvai, siunčiantys vaikus į vakarietiškas mokyklas, patys yra veikiami vakarietiškų vertybių. Daugelis
vakarietiškų mokyklų yra tiesiog užtvindytos tokio tipo seksualinių nukrypimų, nes vaikai jau žino,
kas yra seksas, ir nori juo užsiimti. Mokytojai turi išmokyti vaikus mylėti tyrąja šio žodžio prasme,
būti atjaučiantiems, bešališkiems arba neprisirišusiems ir naudingiems visuomenei. Tokia pirmoji
pamoka, kurią turėtų įsisavinti vaikai. Visi kiti dalykai, tokie kaip aritmetika ir rašyba, ir panašūs
ateis vėliau, bet svarbiausias dalykas mokytojams turėtų būti, visų pirma, remiantis aukštais savo
standartais, įdiegti vaikams šias savybes, ir antra, mokyti juos iš gerų knygų, kurias parašė didžiosios
sielos, taip pat iš knygų, kurios vaizduoja, kokią kančią patiria žmogus, jeigu jis neturi šių savybių
arba nekreipia dėmesio į įsakymus, kurių reikia laikytis.
Indijoje, kai žmonės kartu pietauja prie stalo, niekas rankomis neduoda druskos arba druskinės tiesiai
į kito žmogaus rankas, nes tikima: žmogus, paduodantis druską ir ją paimantis, linksta į ginčą. Šios
tradicijos moralas toks: nereikėtų daryti nieko, kas galėtų sukelti ginčą. Pirmiausia turi ateiti pojūtis,
kad nenorime su niekuo ginčytis, nes tai prieštarauja žmogaus orumui. Vaikams reikia žinoti, kad
žmonės yra evoliucijos simbolis. Jie turi žinoti, kad mes turime būti taikingi, draugiški ir malonūs
vieni kitiems. Mes negalime būti panašūs į gyvulius. Būti maloniems – labai svarbu, vaikus to reikėtų
mokyti visais įmanomais būdais. Vaikai turėtų žinoti, kad ginčų vengimas nėra asmenybės silpnumo
ženklas, kad gyventi kartu taikiai ir laimingai šlovinga. Žmogus privalo atleisti ir pamiršti, tai yra
didvyriškumas. Kai tik vaikai pradės žavėtis dorybėmis, jiems nerūpės kvaili dalykai.

Kai kurios tokios idėjos iš tiesų išugdė itin nevaldomus vaikus, kurie labai anksti pradeda smurtauti,
kad patrauktų tėvų ar mokytojų dėmesį.

Prieš keletą metų Indijoje keletas vakarietiškos pakraipos žmonių pradėjo leisti laikraštį paaugliams.
Mes niekuomet neskirstėme gyvenimo į suaugusiųjų arba paauglių. Tai buvo naujoviška idėja. Jie
atėjo susitikti su mano vyresniąja dukra, kai jai buvo tik trylika metų. Manęs paprašė palikti ją vieną,
klausinėjo jos labai neįprastų klausimų, vienas buvo toks: „Ar turite draugą vaikiną?“ Ji atsakė: „Turiu daug draugių mergaičių ir daug brolių (angl. cousins – giminaičiai).“ Indijoje „cousins“ reiškia
„broliai“ visomis šio žodžio prasmėmis. Kitas klausimas buvo toks: „Ar nenorėtum būti laisva kaip
paukštis, kad skraidytum danguje?“ Ji atsakė: „Tegul pirmiausia užauga mano sparnai.“ Tuomet užsipuldami motiną, jie pasakė: „Ar ji tave kontroliuoja?“ Ji atsakė: „Ji mane myli ir aš nenoriu daryti
nieko, kas jai nepatinka. Ji žino, kas man gerai.“

Vakarų šalių mokyklose daug dėmesio skiriama netgi labai mažų vaikų seksualiniam mokymui. Tai
nesubrendusiuose protuose skatina smalsumą ir vaikams sukelia įvairiausias su seksu susijusias problemas. Daugelio mažų vaikų protai yra tarsi molis. Juos labai lengva formuoti suteikiant puikiausius
pavidalus. Tačiau elgiantis nerūpestingai, šis pavidalas gali deformuotis. Nekaltuose protuose nėra
pornografinių įvaizdžių. Jeigu mokykla, žiniasklaida ir knygos nuolat atakuoja sekso ir smurto vaizdiniais, kadangi jų protai yra tarsi fotokamera, vaikai išlaiko šiuos įspūdžius ir laisvalaikiu vaizdai
iššoka prieš akis. Šiame amžiuje nereikia atvirai kalbėti apie seksą, nes šalyse, kuriose žmonės nekalba

Vaikams reikia įdiegti savigarbos jausmą taip stipriai, kad jie neprašinėtų, nereikalautų daiktų ir nesiginčytų dėl jų. Tai galima įgyvendinti su jais kalbantis ir pasakojant istorijas apie save gerbiančius
žmones. Kartą nuvažiavome į Braitoną, kartu buvo dvi mano anūkės. Jos nuėjo pasivažinėti nedideliu
traukinuku. Joms grįžus, jaunesnioji vėl norėjo grįžti į tą patį traukinuką ir pradėjo verkti. Staiga ji
susivokė: „Ką aš darau?“ Sukilo jos savigarba, ji paslėpė savo veidą ir pasakė: „Atleisk, senele, aš atsiprašau.“ Kurį laiką ji vis dar slėpė veidą, todėl aš paklausiau: „Kodėl tu slepi savo veidą?“ Ji atsakė:
„Man labai gėda dėl savo elgesio.“ Nekalti vaikai gali labai gerai ir greitai subręsti, jei suteikiame
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jiems galimybę ir jei suformuojame tinkamą pagarbos jiems ir supratimo santykį. Teigiamai skatindami vaikų dorybes ir mažus pasiekimus, juos padrąsiname ir jie sužino, kad gėris yra visuomet
vertinamas.
Prisimenu dar vieną nutikimą su antrąja dukterimi. Ji labai gerai išlaikė Bombėjaus universiteto
menų magistro egzaminą. Prieš tai Mumbajuje (Bombėjuje) lankė pakankamai vakarietišką koledžą.
Vieną dieną ji manęs paklausė, ar galėtų dėvėti berankoves palaidines, kaip ir daugelis merginų. Pasakiau jai: „Dabar tu suaugusi. Tu pati gali nuspręsti.“ Tuomet ji paklausė: „Mama, kodėl tu nedėvi berankovių palaidinių?“ Aš pasakiau: „Nenoriu demonstruoti savo pečių sąnarių, nes jeigu juos rodysiu,
man gali atsirasti skausmai. Be to, aš esu labai tradiciška.“ Kurį laiką pamąsčiusi, ji tarė: „Čia turėtų
būti kokios nors gilesnės priežastys.“ Tada turėjau jai papasakoti, kad abiejuose pečių sąnariuose
yra labai svarbios čakros, vadinamos šri Čakra ir šri lalita Čakra, kurias reikia dengti. Ji buvo tiesiog
sukrėsta. Pasakė: „Mama, tuomet tu neturėtum man leisti daryti tai, kas bloga. Tu esi mano mama ir
daug išmintingesnė. Tau tik reikėjo pasakyti „ne“, ir būtum išgelbėjusi mano čakras.“
Filmus vaikams turėtų peržiūrėti tėvai, sponsorius turėtų būti tėvų komitetas, o visi kiti neskirti
vaikams filmai turėtų būti rodomi per televiziją tik vakare, kai vaikai jau turėtų miegoti. Nereikėtų
rodyti filmų, vaizduojančių monstrus ar dvasias bei visokiausius vaikus gąsdinančius dalykus. Išgąsdinti tokiame ankstyvame amžiuje jie atmintyje nešioja šį išgąstį. Mes gydėme daug vaikų, kurie bijojo mėnulio, medžio arba šuns. Visas baimes sukelia žmonės, mažiems vaikams pasakojantys
bauginančias istorijas. Tokios baimės yra labai atkaklios, jas galima pašalinti uoliomis ir kantriomis
pastangomis, įrodant vaikams, kad papasakotos bauginančios istorijos yra netiesa.
Aš išsiaiškinau, kad viena iš psichosomatinių ligų, tokių kaip vėžys, priežasčių yra vaikystėje įsisavinta vidinė vaikų baimė. Kartais tokios baimės verčia juos keistai elgtis. Jie netgi išranda būdus, kaip
paslapčia naikinti tuos, kurių bijo.
Žmonės, kurie tuokiasi, turėtų aiškiai suprasti, kodėl jie tuokiasi. Jeigu jie nori turėti vaikų, jiems
reikėtų žinoti, kodėl juos turi. Susituokusių žmonių elgsenos modelis turėtų būti toks, kad išryškintų gerąsias jų savybes ir leistų jiems realizuoti savo laimingo santuokinio gyvenimo svajones. Yra
daug porų, kurios gyvena kartu nesusituokusios. Paprastai Vakaruose susituokę žmonės tampa labai
nepatenkinti vienas kitu. Priežastis ta, jog įstatymas numato, kad susituokusiai porai išsiskyrus pinigai padalijami perpus, namas padalijamas po lygiai, o daugelis žmonių to bijo. Tokioje šalyje kaip
Amerika mačiau moterų, kurios gali būti vadinamos princesėmis, nes jos sukaupė labai daug turto
išsiskirdamos dešimt kartų ir pasiimdamos pusę turto kiekvieno vyro, su kuriuo išsiskyrė. Kai kurie
buvę tokių moterų vyrai galų gale paliekami kaip skurdžiai. Tai įprasta šalies nelaimė, kai moterys
pagal jas ginantį įstatymą turi tokias teises. Jos paverčia santuokas biznio įmone, kad žmonėms tenka
pasakyti: „Dabar apginkite mus nuo tokių moterų.“ Toks įstatymas buvo geras prieš daugelį metų,
bet dabar jis labai pavojingas, reikia kažką daryti, kad jį pakeistų ir sustabdytų tokias ištuokas, kurios
yra tik bandymas įsigyti pinigų.
Filmai, kuriuos šiandieną matome, nė kiek neprimena tų, kurie buvo kuriami ankstesniais laikais.
Jeigu tai amerikiečių filmas, niekas negali suprasti kalbos, tik amerikiečiai. Jeigu tai anglų filmas,
niekas kitas negali suprasti, išskyrus britus. Ankstesniais laikais anglų filmuose tarimas būdavo labai
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aiškus. Dabar situacija pasikeitė. Dabar anglų kalba tariama amerikietišku būdu. Netgi televizijos
naujienų žurnalistai nėra tokie atidūs tarimui kaip anksčiau, jie labai skuba ir kalba greitakalbe. Tuo
pačiu metu kai kurių žmonių, palikusių Angliją arba Ameriką ir apsigyvenusių Indijoje, Honkonge
arba Japonijoje, tartis daug geresnė nei tų, kurie gyvena Anglijoje ar Amerikoje.
Šiandienos filmuose labiausiai neramina tai, kad dauguma rodo atstumiantį seksą ir siaubingą smurtą. Nėra įvykių, nėra siužeto, tarsi nebebūtų gerų rašytojų, pasižyminčių kūrybingumu, kad kiekvienas
filmas įgytų amžiną vertę. Tokie filmai daro labai blogą įtaką visuomenei, ypač jaunimui. Šių filmų
cenzūrą turėtų atlikti labai idealistiški žmonės. Turėtų galioti taisyklės ir nuostatos, nustatančios
parametrus, kurių rėmuose šie filmai būtų kuriami. Daugumos šių dienų filmų negalima pavadinti
meno kūriniu. Iš tiesų jie groteskiški ir vulgarūs. Jei tai grynasis menas, jums nereikia nei sekso, nei
smurto, kad darytumėte įspūdį žmonėms. Pats menas savaime yra labai įspūdingas. Tačiau dabar kuriami įvairiausi labai žemo lygio filmai norint įtikti viešajam skoniui. Nepaisant visų kino industrijos
pasiekimų, sukuriami filmai labai banalūs. Jie tik blogėja ir nėra veiksmingos cenzūros. Turėtų būti
cenzorių taryba, kurią sudarytų aukštos moralės žmonės, galintys koreguoti tokią produkciją. Vaikų
filmams ypač reikėtų rengti peržiūras, rūpestingai juos cenzūruoti. Filmo tikslas būtų sustiprinti
vaiko moralę ir atjauta paremtą vertybių sistemą. Filmai turėtų orientuotis ne į pinigus, o į kultūrą.
Tokia pati turėtų būti švietimo politika. Vaikus reikia skatinti skaityti geras knygas, kurias parašė
didūs ir kilnūs viso pasaulio, o ne tik gimtosios šalies žmonės. Jie turėtų pamėgti biografijas ir autobiografijas, o ne mokslinę fantastiką, kuri yra vaizduotės padarinys, ir ne kokias nors karo kurstytojų
gyvenimo istorijas. Jeigu rodote visus baisius charakterius, vaikai lengvai absorbuoja blogų žmonių
savybes. Vyresni berniukai ir mergaitės galėtų skaityti knygas, vaizduojančias naikinantį ir pavojingą
amoralaus gyvenimo poveikį.
Teorija, kad vaikams reikia suteikti visišką laisvę, taip pat labai pavojinga. Tikrąją laisvę jiems galima
suteikti vėliau, kai jie suvokia laisvės prasmę, laisvės, kuri gali būti tokia palanki, jeigu jie išmintingi ir
brandūs. Tėvai turėtų didžiuotis savo amžiumi ir dėl savo kvailumo nebūti pamišę tarsi jaunoji karta.
Kartą nuvykau į Ameriką, Santa Moniką, o mane lydėjo ponia iš Indijos. Vieną rytą ji pasibeldė į
mano duris ir pasakė: „Greitai kelkis. Greitai kelkis.“ Negalėjau suprasti. Priėjau, atidariau duris
ir paklausiau: „Kas atsitiko?“ Ji atsakė: „Artėja žemės drebėjimas.“ Aš tariau: „Kas verčia tave taip
manyti?“. Ji atsakė: „Visi žmonės bėga keliu.“ Klausiu: „Kur?“ Išėjau ir pamačiau visus bėgančius, be
abejonės, žmonės buvo išėję pabėgioti, ir pasakiau: „Tai pratimas, kurį jie atlieka anksti rytą, vadinamas bėgiojimu.“ Ji sako: „Ne, ne, bet čia taip pat bėga daug senų moterų ir vyrų. Kaip taip gali būti?
Kaip jie gali elgtis taip pat, kaip ir jaunesni? Kadangi jie tokie liesi ir seni, juos gali ištikti širdies
smūgis.“ Aš jai sakau: „Tu nežinai, čia Amerika. Čia vyresni žmonės dar pakankamai nesubrendę, kad
suprastų, jog jiems kenksminga bėgioti taip pat, kaip bėgioja jaunimas. Amerikoje seni žmonės vis
dar nori daryti viską, ką daro jauni. Jie neturi išminties, todėl jauni žmonės jų negerbia.“
Pereikime nuo šeimos prie visuomenės. Stebėtina, bet Vakarų visuomenė nėra nei individualistinė,
nei tradicinė. Ji priima tokią madą, kokia būna, ir kartais neįmanoma suprasti, kodėl kasdien stengiasi kopijuoti naujas madas, kasmet išmesdami savo senus drabužius ir pirkdami naujus, leisdami
madų dizaineriams juos išnaudoti. Seni žmonės negyvena padoriai ir oriai, kaip reikalauja jų amžius.
Jeigu mokysime vaikus gerbti save ir išsaugoti vertės jausmą, jie neperims šių brangių vakarietiškų
standartų, bet imsis gyventi padoriai, garbingai, išaugs atsakingi piliečiai ir geri visuomenės nariai.
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Būdamas mažas, mano anūkas pasakė: „Tu privalai man gauti tokius batus, kokius nešioja mano
senelis, ir aš norėčiau turėti tokį kaip senelio apdarą.“ Aš sakau: „Jie labai seni.“ Jis tarė: „Nesvarbu.
Nenoriu nešioti drabužių, kokius dėvi stileiva.“ Mane nustebino tai, kad jis nenorėjo vilkėti nieko
netradiciško. Suprantate, bėgant laikui jis pradėjo bendrauti su kitais vaikais, pradėjo priimti vakarietiškus drabužius, kuriuos anksčiau laikė labai atstumiančiais, ir labai stipriai jautė, kad jie neturi
orumo. Šiandieną netgi maži vaikai nešioja ypatingai madingus drabužėlius, kurie nuo pat vaikystės
asmenybei nesuteikia jokio orumo.
Šiuolaikinių idėjų visuomenė yra ne kas kita, kaip kolektyvinė priimta ir begėdiška jų silpnybių
išraiška. Rio de Žaneire vyksta kasmetiniai karnavalai, žmonės stengiasi susitaupyti pinigų, kad aplankytų šį kvailą, vulgarų renginį. Visur yra panašių švenčių į Helovyną. Norėjau nusipirkti namą
Niujorke. Apžiūrėję namą pastebėjome, kad ant priekinių durų pritvirtintas siaubingas raganos ant
šluotos atvaizdas, simbolizuojantis Helovyną, nes turėjo būti lapkričio mėnuo. Tai pamačiusi, mano
anūkė tarė: „Geriau nepirk šio namo, jo priekyje vaizduojama ragana. Kokia nauda eiti į namo vidų?“
Tikra tiesa, šiomis dienomis nėra skirtumo tarp raganų, padorių ponių, prostitučių ir aktorių. Modernios visuomenės tokios painios, kad jūs net nežinote, ką kaip vadinti.
Pavyzdžiui, pastebėjau, kad į visuomenės vakarėlius moterys ateina juokingai apsirengusios, t. y. beveik nuogos, vertinant pagal formalios aprangos standartą. Ir jos stengiasi flirtuoti su vyrais, rūko su
tokiu pasididžiavimu ir žvelgia į žmones tokiomis gašliomis akimis. Vyrai daro tą patį. Iš esmės ir
vyrai, ir moterys ateina į vakarėlius flirtuoti. Stebėtina, kaip žmonės taip begėdiškai mėgaujasi tokiu
elgesiu.
Visai seni vyrai nesigėdija vieną po kitos vesti jaunų merginų. Dar nemačiau seno vyro, flirtuojančio su labai jauna mergaite atvirame sode. Tai reiškia, kad yra dar kažkokia gėda. Bet vesti 30 metų
jaunesnę merginą šiuolaikinėse visuomenėse nelaikoma kliūtimi. Taip elgiasi netgi kai kurių šalių
ministrai pirmininkai. Prieš kurį laiką matėme, kad vienas asmuo, atvykstantis į konferencijas Londone, kiekvieną kartą atsiveža naują žmoną. Kartą jį lydėjo maždaug 18 metų mergina. Mano vyras
pakuždėjo man į ausį: „Tai jo naujoji žmona, nevadink jos anūke.“ Buvau sukrėsta. Apie 65 metų
vyras turėjo nuotaką, jauną aštuoniolikmetę. Man pasakojo, kad jaunos nuotakos vadino savo senus
vyrus „saldžiais tėvukais“ (sugar daddy) ar kažkaip panašiai. Be abejo, jos turi savo draugus vaikinus,
ir tik naudoja šių senų „Jonukų“ pinigus, gyvendamos visiškoje nuodėmėje, ištekėjusios už niekam
tikusių senų vyrų ir gyvenančios su jaunais. Kai kurie vyrai kaip savo sutuoktines atsiveda modelius
arba prostitutes. Labai juokinga, kaip žmonės priima šiuos dalykus. Netgi oficialiai tokios sutuoktinės kviečiamos ir apmokamos jų kelionių ir viešbučių išlaidos. Kodėl gi nepakeitus žodžio „sutuoktinė“ ir nepadarius „legali žmona“ arba „legalus vyras?“ Tai sumažintų daugelį nepatogių situacijų.
Vienas iš dabartinių laikų prakeiksmų yra tas, kad žmonės priima iš eilės viską, kas destruktyvu,
vulgaru, begėdiška. Nėra jokio pasipriešinimo, o jei kas nors priešinasi, tuomet manoma, kad toks
žmogus yra visiškai nepritampantis. Kaip galime jausti pyktį jaunesnei kartai, jeigu vyresni žmonės
patys gyvena amoralų gyvenimą.
Žiniasklaida yra dar viena šių dienų monstrų rūšis. Ji griauna ir naikina visus puikius ir malonius
visuomenės reiškinius, tiki sensacijų poveikiu. Kai kurie iš jos atstovų knaisiojasi po reputacijos su-
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naikinimo ar žiaurių kaltinimų sritis. Pas juos gali nueiti bet kas ir pasiskųsti bet kuriuo klausimu.
Jų pastangos išsiaiškinti tiesą bus labai mažos, jie išspausdins tai, ką buvo girdėję iš kažko, nors tai
galėtų būti nepatikimas šaltinis. Nėra būdo sustabdyti tokį jų elgesį, nes jie turi žodžio laisvę. Jie tai
išspausdins, nepaisydami, ar tai tiesa, ar melas. Ir žmonės sunkiai gauna kokią nors kompensaciją, nes
teismo procesai labai brangūs, ypač Vakaruose gali būti tiesiog žlugdantys. Indijoje situacija šiek tiek
skiriasi, vis dar įmanoma nebrangiai per teismą gauti kompensaciją.
Pavyzdžiui, į Indiją atvyko trys užsienio žurnalistai, įsibrovė į mokyklą ir apie ją pateikė daug melagingų tvirtinimų. Prieš juos buvo paduotas skundas ir teismas nusprendė, kad tiems užsienio žurnalistams bus iškelta byla, jeigu jie vėl kada nors atvyks į Indiją. Dėl to atitinkama ambasada nebuvo
labai patenkinta, nors jų žurnalistai panaudojo naujieną prieš mus visoje Europoje, ypač Belgijoje,
Prancūzijoje, kitose šalyse, kur kai kurie Katalikų bažnyčios atstovai buvo nepatenkinti mūsų sėkme.
Jie turi organizaciją, vadinamą ADFI, kuri nuolat kišasi į religinių ir dvasinių organizacijų veiklą ir
kenkia joms, vadindama kultais. Aš nežinau, ar Katalikų bažnyčia nėra didžiausias kultas. Jei kulto
apibūdinimas yra organizacija, kuri užsiima prievarta, turi nelegalių ginklų, padirbinėja pinigus, tuomet pačią Katalikų bažnyčią galima pavadinti kultu, nes visi šie dalykai vyksta ir Katalikų bažnyčioje.
Jie mus vadina kultu, nors aiškiai nustatyta, kad Sahadža joga neturi paslapčių, slaptų pogrindinių
ritualų ir yra tiktai dvasinė organizacija, dirbanti viso pasaulio žmonių labui.
Be to, kurią Europos šalį galima laikyti pasaulietine? Apgailestaudama sakau, kad Anglijoje tik Anglijos bažnyčia yra valstybinė religija, visos kitos – ne. Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir
ypač Prancūzijoje tik Katalikų bažnyčia pripažinta religija, o visa, kas nekatalikiška, visuomet laikoma kultu.
Be to, laikraščiai ir žurnalai ne tik kenkia žmonėms ir žlugdo jų reputaciją, bet ir vaidina kitą pavojingą vaidmenį: suteikia žmonėms nepaprastai skandalingą informaciją. Jų kokybė tokia menka, kad
siekdami patraukti skaitytojų dėmesį jie naudoja pusnuogių moterų fotografijas. Visas jų intelektas
skiriamas atviriausiai nuotraukai išrinkti. Tokie laikraščiai iš tiesų nesirūpina problemomis, su kuriomis šiandien susiduria visos pasaulio šalys. Iš esmės jie domisi gašlių istorijų spausdinimu, pataikauja
blogiausiam žmogiškos prigimties aspektui. Arba dėl neapykantos, ar išankstinio nusistatymo pradeda kampaniją prieš kai kuriuos aukštus postus užimančius asmenis. Būtent taip jie padarė Prancūzijoje su buvusiu UNESCO Generaliniu sekretoriumi. Sunku įsivaizduoti, kaip žmogus galėtų
būti įsivėlęs į tokius visiškos degradacijos veiksmus. Generaliniam sekretoriui buvo pateikti įžūlūs
kaltinimai. Vienas iš jų buvo toks, kad jo žmona panaudojo oficialų automobilį kelionei iš Paryžiaus
į Briuselį, norėdama dalyvauti ambasadoriaus žmonos laidotuvėse. Ponia informavo tarnybą prieš
paimdama automobilį ir taip padarė dėl to, kad laiku pasiektų laidotuves Briuselyje, nes nebuvo
skrydžių. Buvo pateikti ir įvairūs kiti kaltinimai, pabrėžiant troškimą pakenkti žymiam Generaliniam sekretoriui, kuris šalims narėms tarnavo su didžiuliu pasiaukojimu. Jis organizavo skirtingų
šalių keleto didžiųjų knygų vertimą į įvairias kalbas, taip pat padėjo daugeliui valstybių išsaugoti
senuosius paminklus, kurie yra bendras žmonijos kultūros paveldas. UNESCO negali būti organizacija, galinčia daryti pinigus, bet kai tik Generaliniu sekretoriumi tampa koks nors baltasis, Vakarų
fronte – visiška ramybė.
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Vakariečiai tokie jautrūs įspūdžiams, kad linksta priimti už tiesą viską, ką tik spausdina laikraščiai.
Šis sensacijų pomėgis vis stiprėja. Pavyzdžiui, jie tokie skandalingi, kad linksmai aprašė kainą, už
kurią turėjo būti parduoti ponios Kenedi apatiniai. Koks nešvankus ir purvinas protas, laikraščiuose
rašantis apie tokius dalykus. Stebėtina, tačiau ši srovė dabar sužavi žmones, atsakingus už religijas.
Kai kurie aukšti Protestantų bažnyčios lyderiai dabar rodo „supratimą“ ir „toleranciją“ kartu be santuokos gyvenančių vyrų ir moterų atžvilgiu. Anksčiau tai buvo laikoma nuodėme. Bet dabar nebe.
Kadangi dauguma spaudos ir kitų žiniasklaidos elementų neteisingai naudojosi savo laisve ir sukėlė
grėsmę vaikams, šeimai ir visai visuomenei, dabar atsirado būtinybė juos kontroliuoti. Aš visiškai
pritariu žmonių ir spaudos laisvei. Spauda turėtų turėti sveiką nuovoką, suvokti savo atsakomybę.
Jos paskirtis – teikti žinias, kurios neštų geranoriškumą ir saugumą. Tuomet skaitytojams ji turės
amžiną vertę. Turime įstatymus, kurie kontroliuoja žmones ir trukdo jiems žudyti, prievartauti arba
vogti. Kodėl gi negalime turėti tokių įstatymų, kurie kontroliuotų siautėjančią žiniasklaidą? Šiandien
bet kas gali pradėti leisti laikraštį. Pradėti leisti laikraščius turėtų būti leidžiama tik tiems, kurie turi
tikrą atsakomybės jausmą, moralinį orumą ir supratimą apie kitas šalis. Visus redaktorius turėtų
egzaminuoti iškilių žmonių grupė, kad išsiaiškintų, ar jie nešališki, sąžiningi ir garbingi. Laikraščiai
neturėtų patekti į nusikaltėlių rankas. Kai tik laikraštis patenka į blogas rankas, neįmanoma sustabdyti visokiausių baisių sensacijų, nesąmoningų ir supuvusių naujienų ir straipsnių. Žinoma, privalu
pripažinti: kai kurie laikraščiai atliko gerą darbą, išsiaiškindami ir demaskuodami valdžios žmonių
mirtinus nusikaltimus. Tačiau tokių pavyzdžių nedaug, nepaisant to, kad žiniasklaida yra labai garbinga ir galinga. Priešingai, laikraščiai taip piktnaudžiauja žodžio laisve, kad šiais laikais nieko dėl to
neįmanoma padaryti. Aišku, reikia suformuoti kokią nors aukšto lygio tarybą ar komitetą, kuris įsikištų ir griežtai nubaustų laikraščius, užsiimančius šmeižikiškai neteisingų arba skandalingų istorijų
spausdinimu. Laikraščiams neturėtų būti leista spausdinti skandalingų dalykų, tai būtų geriausia, ką
galima padaryti viešojo ir šeimos gyvenimo labui.
Laikraščiai turėtų rašyti taip, kad netgi vaikai juos galėtų skaityti. Kokia nauda laikraščiams pateikti
visas pragaro nešvankybes, neteisingas, sensacingas naujienas – žinoma, tik pinigų darymas. Jei laikraščiai imtųsi rašyti protingai ir atsakingai, esu visiškai tikra, jie uždirbtų daug daugiau pinigų, nes
juos pradėtų skaityti daug žmonių, kurie dėl visų nešvankybių liovėsi tai daryti.
Be to, laikraščiai nuolat mėgsta pateikti paniką keliančias, šokiruojančias naujienas. Pirmajame puslapyje beveik visuomet pilna istorijų ir nuotraukų, vaizduojančių karus ir žudymus, ligas ir badą,
gamtos ar žmonių sukeltas nelaimes. To jau per daug – kad pradėtume dieną tokiomis trikdančiomis
ir nervinančiomis naujienomis. Esmė ta, kad tokioms bauginančioms scenoms ir tokiems siaubingiems įvykiams nereikėtų suteikti tiek reikšmės. Reikėtų didelių pastangų, kad būtų išryškinami
geri įvykiai, pavyzdžiai apie žmonėms suteiktą pagalbą, tokie įvykiai, kurie padarė teigiamą poveikį
žmonėms ir pavertė juos gerais, sąžiningais ir tyrais. Bet šiuo metu nėra galimybės jokia žiniasklaidos
priemone skleisti tokias idėjas. Jie tik nori žinoti, kiek žmonių mirė, kiek nužudyta, kiek dingo.
Šių dienų filmuose, kaip ir žiniasklaidoje, vyrauja kryptis rodyti įtampos kupinus vulgarius romanus
ir meilės ryšius, dėl kurių meilužiai arba jų varžovai įsivelia į siaubingą smurtą ar net žmogžudystę.
Iš tiesų tai sukuria iliuzinį meilės ir šeimos gyvenimo pasaulį. Filmų kūrėjai, žiniasklaida, laikraščiai
vis dar nesupranta, kad jie atsakingi už visuomenės ir viso, kas gera, griovimą. Jie nesistengia labiau
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akcentuoti gerųjų gyvenimo pusių. Jie nepaprastai orientuojasi į pinigus. Taip pat turi didingų planų
per laikraščius legalizuoti pornografiją, susivieniję su blogais žmonėmis, kuria jų garbingus įvaizdžius.
Pavyzdžiui, kai kurie iš jų sukuria tam tikrą misionieriaus paveikslą besivystančioje šalyje, nuolat
demonstruodami Kristaus užuojautą ir panašiai, renka pinigus. Surenkamos didelės lėšos ir, galbūt,
pasidalijama su žiniasklaida. Kartu tai atrodo pelningas biznis. Žiniasklaida gali sukurti netgi Taikos
premijos laimėjimo įvaizdį. Niekas nežino, kur eina šie pinigai ir kas vyksta. Nėra tinkamai audituojamų sąskaitų. Jautriems žmonėms, ypač Vakaruose, tokie asmenys padaro didžiulį įspūdį. Kartą
misionierius atėjo į konferenciją ir ėmė kartoti: „Jūs privalote pagalvoti apie skurdžiausius iš skurdžiausių, jūs turite atsisakyti kažko iš savo pietų skurdžiausių iš skurdžiausių labui“, ir t. t., ir pan..
Visa vakariečių auditorija girdėjo šiuos tris ar keturis sakinius ir, mūsų nuostabai, pradėjo verkti. Misionieriui jie padovanojo daug pinigų; sakoma, kad misionierius renkasi žmones gatvėse, juos krikštija, atverčia į krikščionių tikėjimą. Tie, kurie suserga ir miršta, be jokių ceremonijų palaidojami arba
kremuojami. Praktiškai kiekvienos besivystančios šalies žiniasklaida remia tokių misionierių įvaizdį.
Iš tiesų žiniasklaidos atstovai dirba pagal mentalinius procesus, o mentalinis judėjimas visuomet yra
linijinis ir tęsiasi tik viena kryptimi. Dabar jis orientuojasi į pinigus. Su žiniasklaida siejasi ir kita labai rimta problema. Senesniais laikais žinios buvo laikomos visiškai objektyviomis. Komentarai buvo
leidžiami, bet turėjo būti skelbiami, remiantis absoliučiai objektyviais kriterijais. Dabar šie nepajudinami žiniasklaidos principai išmesti už borto. Vienas laikraštis tą patį įvykį komentuoja vienaip, o
kitas – visiškai priešingai. O komentarai? Toli gražu nebūdami objektyvūs, daugeliu atvejų jie begėdiškai šališki. Jei paskaitysite Ruperto Mardoko laikraščius, suprasite, ką turiu omenyje. Nenuostabu,
kad skaitančioji visuomenė visiškai susipainioja. Šitaip mus nuolat atakuoja siaubingi laikraščiai,
kurie, anot Sahadža jogos mokymo, gali sukelti ir kraujo vėžį. Aš labiausiai kaltinčiau žiniasklaidą
tuo, kad ji sudrebino skaitytojų vertybių sistemą ir atnešė pasauliui nelaimes.
Religiniai fundamentalistai ir fanatikai jau tapo grėsme pasaulio taikai. Italijoje su kai kuriais religijos atstovais diskutavome apie globalią religiją, ir jie atsisakė priimti globalios religijos idėją. Jie
nori turėti atskiras religijas. Tuo būdu jie skatina konfliktą tarp vienos ir kitos religijos sekėjų. Jie yra
įsitikinę, kad jų pareiga – žudyti kitus religijos vardan. Iš kitos pusės, visi didieji filosofai, inkarnacijos, pranašai ir sufijai niekada nekalbėjo apie jokią atskirą religiją. Konfucijus pirmiausiai kalbėjo
apie humaniškumą, bet po to atėjo Lao Dzė Tao ir stengėsi atskleisti subtiliąją žmogiškumo pusę.
Šis Tao yra kažkuo panašus į Sahadža jogos Kundalini. Keliavau Jangdzė upe. Ši kelionė laivu man
suteikė unikalią patirtį ir padėjo gerai suprasti Lao Dzė. Upės pradžia labai pavojinga laivybai. Čia
yra daug skirtingomis kryptimis tekančių srovių. Bet upės pakrantėse nuostabiai atsiskleidžia gamta,
labai aukšti iškilūs kalnai, kaip kinų piešiniuose, ir upės, plaukiančios tarp jų. Nuostabu matyti Jangdzė krantus. Kaip sakė Lao Dzė: „Išorėje gali būti labai puiku ir patrauklu, bet jūs turite nukreipti
dėmesį į vidų ir nuolat plaukioti Jangdzė upe.“ Tai labai reikšminga, tačiau kiek žmonių supranta, ką
jis pasakė? Kiek žmonių stengėsi juo sekti? Atrodo, Kinijoje nedaugelis rūpinasi Lao Dzė ir jo Tao,
bet ateis toks laikas, kai jie supras, jog tai yra subtilioji humanizmo pusė.
Japonijoje buvo kitas didis meistras vardu Vidhitama. Jis buvo Viešpaties Budos mokinys, nuvyko
į Japoniją, kur tapo zen sistemos pradininku. Zen reiškia „meditacija“ – dhyana – ir jis norėjo, kad
žmonės taptų „be minčių pažinūs“. Jis sukūrė daug būdų žmonėms tapti „be minčių žinantiems“:
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arbatos ceremonija, šventyklos, kurias jie turi – visa tai skirta bemintei būsenai sukurti. Mane nustebino tai, kad niekas iš japonų nežinojo šių sodų paskirties. Yra vienas sodas, kuriame ant kalvos labai
mažame plotelyje auga samanos, jis labai įdomus. Jūs turite stebėti gėles ir kitą lapiją per didinamąjį
stiklą. Visa tai turėtų apstulbinti žmogų ir vesti jį į bemintę būseną. Tokia buvo zen idėja, bet tik
keletas žmonių suprato tai.Vėliau buvo pranašas Zaratustra, kuris savo šalyje, Persijoje, gimė penkis
kartus. Pagaliau turėjo ateiti Mohamedas Sahibas, kad apie religiją pasakytų kažką labai aiškaus. Bet
Mohamedo Sahibo sekėjai niekada nesuprato nei jo, nei Zaratustros mokymo vientisumo, privertė
visus persus bėgti į kitas šalis, šitaip daug jų atėjo į Indiją. Mohamedas Sahibas kalbėjo apie Abraomą, Mozę, Kristų ta seka, kaip jie atėjo. Su ypač didele pagarba jis kalbėjo apie Kristaus Motiną.
Biblijoje jai nesuteikiama tiek pagarbos dėl Pauliaus, redagavusio Bibliją. Ji tik vadinama „moterimi“.
Bet pranašas Mahometas sako, kad bet kuris kalbantis prieš šią šventą Moterį bus nubaustas, ar panašiai. Taigi galima suprasti, kad Mohamedas Sahibas niekuomet nekalbėjo apie „islamą“, kaip apie
atskirą religiją („islam“ reiškia „aš nusilenkiu Visagaliam Dievui“). Bet daug islamo sekėjų kovoja ne
tik su kitų religijų sekėjais, bet ir tarpusavyje.
Blogiausias dalykas yra atsivertimo praktikavimas. Žmonės pereina iš vienos religijos į kitą ne dėl
tikėjimo, bet dėl kitų priežasčių, kaip antai: santuoka ar piniginė nauda. Skirtingose pasaulio dalyse
tarp skirtingų religijų sekėjų vyksta aršiausios kovos Visagalio Dievo vardan! Šio žiauraus fenomeno
nesuprato joks šventas žmogus. Tokių kovų priešakyje žengia grupės žmonių, kurie skelbiasi išpažįstą
islamo religiją. Islamo pasaulyje sufijai stengiasi pasakyti, kad šitaip nedera elgtis, jei esi Mohamedo
Sahibo sekėjas, nes visa tai atneša blogą vardą ir Mohamedui Sahibui, ir islamui. Yra tokių žmonių,
kurie tiki, kad islamą reikia skleisti pasitelkus džihadą. Tai niekuomet nebuvo Mohamedo Sahibo
idėja. Tuo metu, kai jis gyveno šioje žemėje, žmonės susidūrė su labai sudėtinga situacija, nes buvo
daug genčių, kurios kovojo ir žudė visus žmones, pereinančius į islamą. Tuomet buvo laikai, kai tiko
kalbėti apie džihadą, bet šiandieną nėra tokios problemos. Be to, be perstojo kalbėdami apie džihadą,
jie tampa labai nepopuliarūs. Ir ne tik tai, iš tiesų jie nieko nepasiekė. Ar šitaip elgdamiesi pasiekė
savirealizaciją? Ar pasiekė Kiyamą ir surado tiesą? Jiems nenutiko nieko panašaus. Jie nukreipia
žmonių dėmesį į neteisingus dalykus ir stengiasi kažką daryti, kas absoliučiai nepadeda pasaulio
taikai. Tai dėl jų daugelyje vietų vyksta šaltieji karai. Čečėnijoje tęsiasi karas. Karai tęsiasi ir kitose
valstybėse, kuriose musulmonai mano esą išrinktieji ir kad visas pasaulis turėtų tapti islamiškas.
Vieną dieną sutikau labai svarbų vyrą iš Rusijos, jis paklausė: „Kodėl Jungtinės Tautos padeda šiems
musulmonams?“ Aš atsakiau: „Kodėl gi ne?“ Jis tarė: „Musulmonai, kurie buvo mūsų šalies dalis,
dabar nori atskirti savo teritorijas ir suardyti šalies vientisumą. Jie mano, kad jų religija yra vienintelė
tikra. Jie nori propaguoti islamą kardais. Ir ne tik tai, bet jie nori gimdyti tiek daug vaikų, kiek tik gali,
laikydami savo moteris vaikų gamybos fabrikėliais. Atrodo, jų idėja yra staigiai padidinti musulmonų
skaičių ir šitaip demokratinėje šalyje pakeisti populiacijos modelį islamo naudai. Ir taip jie galėtų
užvaldyti kiekvieną šalį.“
Dabar reikia suprasti, kad jokia demokratija neturėtų leisti pavienei religijai tapti valstybės pamatu.
Religija yra asmeninis reikalas ir kiekvienas žmogus turėtų turėti teisę visose šalyse išpažinti religiją
laisvai pasirinkdamas. Dabarties amžiuje vienintelės religijos valstybė yra anachronizmas. Kai valstybė paskelbiama islamo, krikščionių arba žydų, vienos šios ypatingos religijos sekėjai tampa pranašesniais piliečiais, o likusieji turi žemesniųjų statusą. Tai visiškai prieštarauja tikrojoje demokratijoje pri-
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imtai lygybės koncepcijai. Pavienės religijos visiškai pagrįstos aklu tikėjimu. Jas išpažįstantys žmonės
aklai paklūsta įsakymams ir susiskaldo į antagonistines grupes.
Dabar Anglijoje kai kurie bažnyčios vadovai paskelbė, kad visi žmonės, pagal krikščioniškąją religiją
laikomi gyvenančiais nuodėmėje, gali lankyti ir prisijungti prie bažnyčios. Tai jie padarė dėl to, kad
į bažnyčią eina mažai žmonių, ir taip nori patraukti didesnius būrius, netgi sumenkindami ir nuleisdami religinių ir moralinių vertybių kartelę. Praktikuojančių krikščionių skaičius stipriai sumažėjo,
kad jie nebegali išlaikyti savo bažnyčių ir pakankamai sumokėti bažnyčios tarnams. Taigi jiems teko
pateikti šį liberalų projektą kaip ataskaitą. Jie sako: jeigu žmonės turi blogos prigimties genus, ką tada
galima padaryti? Tai jau atviras kvietimas į amoralumą ir pasidavimą jam, kaltinant žmogaus genus.
Tai labai pavojingas postulatas, nes jis daro prielaidą, kad įgimti genai nulemia žmogaus charakterį,
kurio negali patobulinti nei lavinimas, nei religija, nei dvasingumas. Tiesa yra ta, kad įgimtas genų
charakteristikas galima keisti. Turi būti suprasta, kad mes visą laiką galime keisti savo genus.
Pavyzdžiui, po transformacijos su Sahadža jogos pagalba žmonių genai restruktūrizuojasi, žmonės
tampa dorovingi, mylintys ir galingi. Tai įrodo, kad genai absorbuoja kasdienio gyvenimo įspūdžius.
Taip pat kasdieną pastebime, kad tų pačių tėvų vaikai neturi tokios pačios prigimties ar charakterio
savybių. Vienas tėvo ir motinos vaikas gali būti nuostabus ir angeliškas, o kitas kvailas ir piktavalis.
Labai aiškiai matyti, kad jei genai yra tai, ką mes paveldėjome, tuomet nereikia turėti nei bažnyčios,
nei kokios nors kongregacijos. Bet žmogus privalo suprasti: jei mūsų bažnyčios būtų nuoširdžiai atlikusios darbą, krikščionių genai būtų pasikeitę, kaip jie pasikeitė Sahadža jogoje, kur žydai garbina
Kristų, o musulmonai – Šyvą.
Tad žmonės kovoja Dievo vardan ir nėra pasaulio Taikos. Be visų šių veiklų, taip pat egzistuoja galinga orientacija į pinigus, kai tik situacija paliečia ekonomiką, aukščiausi religijos atstovai pasiduoda
kompromisams, kad ir kokie amoralūs jie būtų. Jie neturi nei charakterio, nei drąsos, nei tikro tikėjimo, kad pasipriešintų modernioms pinigų darymo kryptims. Iš tiesų jie leidžia savo sekėjams plaukti
su nūdienos blogio srovėmis ir šitaip veda juos į pragarą, iš kurio nėra kelio atgal. Šios religijos į
žmonių protus įkala fiksuotas idėjas. Tokios idėjos ima vystytis kolektyviniu lygiu, o tai gali sukurti
didžiulį kolektyvinį monstrą, kurio vienintelis tikėjimas bus žudyti kitus ir primesti savo idėjas.
Hitleris turėjo nepajudinamų idėjų ir tikėjo, kad vokiečiai yra pranašesnė rasė. Idėja, kad vokiečiai yra
aukščiausia rasė, buvo didžiausias absurdas. Vokiečiai žudė vaikus dujų kamerose ir kūrė masinių žudynių metodus. Kaip jie galėjo būti aukščiausios rasės žmonės? Aukščiausioji rasė yra šventųjų rasė.
Per visą gyvenimą jų vienintelis gėrimas yra atjauta ir meilė, vieninteliu juo ir žavisi. Vadinti vokiečius aukščiausiąją rase, vadinasi, pažeminti likusią žmonių rasę, matyti ją žemesnę ir netgi primityvią.
Tai blogiausios rūšies rasizmas. Girdėjau, kad XIII amžiaus Vokietijoje gyveno labai didelis šventasis,
kuris net ir šiandien labai gerbiamas visame pasaulyje. Neįtikėtina, tačiau vokiečiai tvirtino, kad tai
jie parašė Vedas. Tai dar vienas neteisingo savęs supratimo kraštutinumas. Kaip žmonės, visada manantys, jog yra aukštesnioji rasė ir turintys teisę žudyti kitus, galėjo parašyti tokį pažangų filosofinį
traktatą kaip Vedos? Nors Hitleris miręs, o Antrasis pasaulinis karas pasibaigė daugiau nei prieš
penkiasdešimt metų, mes vis aptinkame, kad pasaulyje kyla naujo tipo fašizmas. Jis iškyla Italijoje,
Prancūzijoje – beveik visoje Europoje. Jūs rasite tokį neofašizmą visame Europos kontinente. Netgi
kraštutinio dešiniojo sparno politikai yra ne kas kita, bet fašizmas ir šis fašizmas švelniai smelkiasi į
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žmonių protus. Jie netgi balsavo už dešinįjį sparną daugelyje Europos valstybių, ypač Prancūzijoje.
Stebėtina, po trijų vokiečių pajungimo ir valdymo metų prancūzai vis dar remia dešiniojo sparno
fašistų idėją. Galbūt prancūzus užkrėtė ten gyvenę vokiečiai.
Ponia, pabėgusi iš Prancūzijos ir pasistačiusi namą prie pat Šveicarijos, nes jos vyras buvo rusas,
man pasakojo, kad prancūzai visuomet tikėjo, jog vokiečiai yra labai didi rasė ir galinga tauta. Mane
nustebino tokie prancūzai, tikėję šiomis fašistinėmis idėjomis. 1995-ųjų rinkimų rezultatai parodė,
kad prancūzai balsavo už dešiniojo sparno atstovą, garsėjantį visišku biurokratizmu. Vos tik išrinktas
jis paskelbė, kad Ramiajame vandenyne vykdys branduolinį sprogdinimą. Kokia būtinybė vykdyti
tokį sprogdinimą Ramiajame vandenyne, kai mes kalbame apie visų atominių ir branduolinių ginklų
sunaikinimą. Ar jis nori dar vieno karo su kitomis valstybėmis, nes Rusijos galia nebekelia pavojaus?
Ir kokios valstybės dabar bijo Europa? Kodėl Prancūzija turėtų atlikti branduolinio ginklo bandymus, sukeldama kančią tokioms valstybėms kaip Australija ir Naujoji Zelandija? Tai panašu į politinį
triuką, nes prancūzai per savo alkoholio filosofiją prarado diplomatines pozicijas, tad jie nori sukurti
nemalonią situaciją, kad padarytų įspūdį amerikiečiams.
Kartais jaučiu, kad Hitleris gimsta vėl ir vėl ir demonstruoja savo darbus visame pasaulyje. Kaip
žmonės gali pritarti jo rasistinėms beprotiškoms idėjoms netgi šiandien ir balsuoti už tokius žmones? Hitleriui prireikė 9 metų sukelti Antrąjį pasaulinį karą. Jis buvo labai priešiškai nusistatęs prieš
žydus, o tuometinė Vokietijos atmosfera nepaprastai sužlugusi ir amorali. Jis pasinaudojo šių dviejų
reiškinių privalumais ir bandė užnuodyti jaunų žmonių protus. O ką Europos šalys veikė tuos 9
metus? Ar jos miegojo, ar smarkiai kovojo su nuosmukiu, kad netgi nepastebėjo nacių Vokietijoje ir
fašistų Italijoje pakilimo? Po visos destrukcijos, kurią sukėlė mentalinė idėja, kad turintys didesnį IQ
(intelekto koeficientą) yra pranašesni, dabar įsitvirtina nauja EQ (emocinio koeficiento) teorija. Jei
nėra balanso tarp emocijų ir intelekto, žmogus tampa gyvuliu.
Netgi šiandien yra daug žmonių, kurie nenori nieko žinoti apie EQ, kurie tiki priklausą aukštesniajai
rasei ir galį naikinti visus kitus žmones, nes nepriklauso tai rasei arba galbūt tai religijai. Visos tokios
įdiegtos idėjos sukelia mirtiną pavojų taikai bet kurioje šalyje ir, žinoma, visuotinei taikai.
Pavyzdžiui, musulmonai tiki beformį Dievą. Tai religija, kuri moko visiško neprisirišimo prie pasaulietinių reikalų. Bet ką jie daro? Ten ir čia jie kovoja dėl gabalėlio žemės, kiekvienam sukeldami
problemų, o daugeliui – kančių. Jie ir patys yra kankinami. Visa tai jie vadina džihadu ir gana kvailai
tiki, kad nužudytieji džihado metu patirs prisikėlimą. Visas šias nepaslankias idėjas galima neutralizuoti tik savirealizacija, nes per savirealizaciją žmogus pažįsta realybę. Realybė, tiesa yra, kad šis
pasaulis yra vienas, kad niekas niekam specialiai nepriklauso, dėl to nėra jokios būtinybės kovoti
dėl kokios nors teritorijos ar žemės. Be abejo, gindamiesi nuo aklai žiaurių, agresyvių tautų, žmonės
turėtų apibrėžti savo valstybės ribas ir stengtis apsiginti. Būtų neišmintinga ignoruoti faktą, kad yra
tiek daug destruktyvių žmonių, besistengiančių sugriauti taiką pasaulyje. Prieš juos mes turime būti
budrūs. Bet tai ne priežastis visur kelti ginčus ir kovas.
Kita problema, kad dabartinės Jungtinės Tautos stengiasi išlaikyti balansą tarp skirtingų jėgų ir grupių. Šiame procese jos padaro didelių klaidų. Kartais jos remia labai neigiamus žmones: barbarus,
smurtautojus ir teroristus. Prieš priimdamos bet kurį sprendimą, pavyzdžiui, dėl to, kokių veiksmų
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turėtų imtis kitos šalys, Jungtinės Tautos turėtų turėti visapusišką suvokimą apie agresyvių šalių motyvus. Kartais agresyvių šalių motyvai skamba ypač išmintingai ir logiškai ir sukuria tokį įvaizdį, kad
visas pasaulio negatyvumas nukreiptas į tai. Pirmiausia Jungtinės Tautos turėtų išsiaiškinti, kokie šių
žmonių tikslai, koks jų užnugaris, kokios jų idėjos. Tik tuomet jų neapgaus agresyvių žmonių, tokių
kaip Sadamas Huseinas, triukai.
Kai kuriose šalyse vyksta ekonomikos nuosmukis arba dideli socialiniai neramumai, sukelti nedarbo.
Kad atitrauktų visuomenės dėmesį, vadovai stengiasi pradėti karą su kita šalimi. Būtent taip prasideda daugelis šio pasaulio karų. Kai šalis tampa galinga, korupciją sėjanti įtaka paverčia ją bauginamai
ambicinga. Tokia valstybė nemato nieko blogo kištis į kitos šalies reikalus ar netgi užpulti ją nepaisydama nuostolių, kuriuos žmonėms atneša karas. Puolama šalis turi gintis. Tai sukelia grandininę
reakciją ir gali kilti didesnis konfliktas. Pažiūrėkite į situaciją tarp Irako ir Irano arba tarp Turkijos ir
Graikijos. Kaip mes visi žinome, karai prasideda karinių ir politinių vadovų širdyse ir protuose, kurie
orientuojasi į valdžią ir pinigus. Vienintelis būdas užkirsti kelią karams ir išlaikyti visuotinę taiką yra
siekti valdžios žmonių transformacijos, kad jų protai pakiltų aukščiau ir jie pasuktų teisingumo, o ne
savo didybės keliu. Protas yra mitas, o smegenys realybė.
Jau anksčiau nemažai rašiau apie rasizmą; nesunku pastebėti rasistų primityvumą ir tai, kaip jie, tarsi
gyvuliai, bando žudyti vienas kitą. Mahatma Gandis sako, kad himsa, t. y. neprievarta, yra vienintelis
būdas, kuriuo galime išvengti karo. Tiesa, indai kovojo su britais neprievartos metodais, kad pasiektų
savo laisvę. Tačiau neprievartos metodai siekiant laisvės kartais gali baigtis daugelio gyvybių paaukojimu, kai valdančiosios šalies jėgos naudoja brutalius metodus. Būtent taip keletą kartų nutiko
Indijoje. Laimei, su Dievo palaima po Antrojo pasaulinio karo pabaigos Jungtinėje Karalystėje į valdžią atėjo leiboristų vyriausybė. Šioji vyriausybė savanoriškai inicijavo procesą, kuris baigėsi Indijos
nepriklausomybe. Deja, ne visas valstybes lydi tokia sėkmė. Yra daugybė pavyzdžių, kai priklausomos
valstybės turi paaukoti daug vertingų gyvybių, kad pasiektų laisvę.
Kartais žmonės, kurių kraštiečiai patyrė žiaurumų ankstesniu laikotarpiu, pradeda mąstyti apie kerštą. Pavyzdžiui, tie, kurių protėvius kankino ir žiauriai nužudė Hitlerio naciai Vokietijoje, nuolat
mąsto imtis kerštauti dabartinei vokiečių kartai. Tai visiškai neteisinga. Šiandieniai vokiečiai nesusiję
su naciais. Kad ir kaip būtų, jiems negalima primesti jokios kaltės. Tai naujoji karta, mylinti taiką,
geri žmonės. Dabar Vokietijoje yra daug Sahadža jogų, puikių ir malonių, kad negalite patikėti, jog
jie galėtų būti Hitlerio sekėjų palikuonys. Taip pat ir Austrijos Sahadža jogai dideli ieškotojai, kupini
nuolankumo ir gerumo. Tai taip pat vokiškai kalbanti tauta. Šių žmonių charakteriuose nėra jokio
šiurkštumo pėdsakų. Priešingai, maloniu ir geru elgesiu jie rodo pavyzdį kitiems Sahadža jogams.
Kai pirmą kartą nuvykau į Rusiją, vokiečių Sahadža jogai atskubėjo man į pagalbą. Aš jų paklausiau:
„Kodėl atvykote tokį kelią į Rusiją?“ Jie atsakė: „Motina, tai šalis, kuri iš tiesų labai nukentėjo nuo
vokiečių, taigi mes turime pataisyti tai, ką padarė mūsų protėviai.“ Šie vokiečiai Rusijoje dirbo su
didžiule užuojauta ir meile, kad visą Sahadža jogos sėkmę Rusijoje labai lengvai galima priskirti
jiems ir britams. Britų šalis maža, bet praėjusiais šimtmečiais jie užkariavo daug pasaulio šalių, todėl
anksčiau jie netgi sakydavo, kad Britų imperijoje niekuomet nepateka saulė. Šio proceso metu britai
įvykdė daug žiaurumų ir nužudė daug žmonių. Bet visa tai praeitis. Dabartinė karta – nauja karta,
kurios negalima kaltinti, ir ji neturi būti kaltinama dėl praeities. Šios dvi tautos – vokiečiai ir britai –
davė daug didžių Sahadža jogų dirbti Rusijoje. Sužinojau, kad Austrijos Sahadža jogai dirba Izraelio
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žmonių gerovei, šioje šalyje skleisdami Sahadža jogą. Jie siunčia žmones į Izraelį, ar tai būtų buvę
įmanoma be Sahadža jogos? Vokiečiai, kurie kovojo prieš žydus, žudė juos ir stengėsi sunaikinti,
dabar vyksta į Izraelį pasakoti apie Sahadža jogą ir padėti pasiekti savirealizacijos palaimą ir transformaciją dvasiškai pažengusiems žmonėms.

atlieka visokiausius godumo paskatintus nuodėmingus veiksmus. Bet jeigu jie stabtelėtų akimirką ir
pamąstytų, koks galutinis gyvenimo tikslas, jie būtinai pasikeistų. Aukščiausias tikslas yra pasiekti
laimę ir džiaugsmą. Bet visų materialių daiktų rinkimas nesuteikia laimės ir džiaugsmo. Didžiausias
džiaugsmas – gyventi vienovėje su Dieviškumu.

Mano širdį iš tiesų jaudina tai, kad dabartiniais laikais gimsta tokie nuostabūs žmonės, dovanojantys
savo meilę ir dėmesį tiems, kurie buvo jų protėvių žiaurumų aukos.

Dauguma žmonių dėl karų prarado savo vertybes, prarado tikėjimą Visagaliu Dievu. Dievas suteikė
žmonėms laisvę, kurios jis nenorėtų atimti. Tik laisvi mes galime pažinti absoliutą. Mokykloje mokytojas moko, kad du plius du yra keturi, bet kai studentai pasiekia koledžą, jiems suteikiama laisvė
patiems rasti sprendimus. Taip ir žmonių rasė šiandieną yra ant šio šuolio krašto, būdama laisva ji
privalo žinoti, kad aukščiausias tikslas – pasiekti dvasinį pakilimą.

Vadinamoji skirtingų šalių pažanga žmonėms nesuteikia jokio evoliucinio postūmio. Priešingai, jie
pasidaro labai besiorientuojantys į pinigus, ima sunkiai dirbti, kad turėtų daugiau ir daugiau. Jei ši
pažanga nesuteikia žmogui jokio vidinio pasitenkinimo ir ramybės, tuomet kokia gi nauda iš neriboto godumo, kurį ši pažanga pagimdo?
Kita didelė problema kyla dėl „turinčių“ ir „neturinčių“ egzistavimo, dėl turtingųjų ir vargšų. Šioji
problema yra viena iš didžiausių grėsmių pasaulio taikai. Turtingoms šalims reikia daug ką permąstyti. Jos turi suprasti, kad bet kur egzistuojantis skurdas kelia grėsmę visuotinei taikai ir klestėjimui.
Turtingos šalys turėtų kontroliuoti savo godulį, siekdamos vis daugiau ir daugiau sau pačioms. Jos
turi rimtai pagalvoti apie vieno pasaulio idėją, vienos žmonių šeimos idėją. Aplinkosaugos prasme
pasaulis yra vienas. Ar nereikėtų pradėti mąstyti vieno ekonominio ir net politinio pasaulio kategorijomis? Su tam tikru vartotojiškumo apribojimu ir tam tikru pasiryžimu turėti tik tiek ir ne daugiau,
turtingos tautos gali padėti vargingesnėms pakilti iš skurdo ir gyventi sveika nuovoka paremtą gyvenimą. Toks užuojautos požiūris turtingiesiems suteiks didžiulį džiaugsmą ir vidinį pasitenkinimą.
Kartu tai padėtų palaikyti geresnę socialinę tvarką ir taiką pasaulyje.
Šiuo metu Sahadža joga žino, kaip reikėtų spręsti visas šias problemas, keliančias mirtiną grėsmę pasaulio taikai. Visų pirma mes turime kovoti su nepajudinamomis idėjomis. Visos tokios idėjos gimsta
iš nežinojimo. Jos paprasčiausiai išnyksta, kai tampame žmonėmis, matančiais realybę ir suprantančiais, kad šis pasaulis vienas. Manantys, kad bet kokiu pretekstu gali grobti žemę, privalo suprasti:
ši žemė priklauso Visagaliam Dievui ir jie čia yra tik dėl to, kad džiaugtųsi, o ne dėl jos kovotų ar
grobtų ją iš kitų. Sahadža jogas gali džiaugtis netgi mažu žemės gabalėliu, nes jis vieningas su gamta
ir džiaugiasi netgi menku jos ploteliu, kurį gali kultivuoti ir deramai elgtis su Motina Žeme.
Savirealizacijos būsena yra tarsi karaliaus, turinčio savo karalystę, būsena. Jis džiaugiasi savo dvasingumo karalija. Jis nesirūpina žemiškomis nuosavybėmis, džiaugiasi atiduodamas visa, ką turi, ir tai
yra didžiausias jo džiaugsmas. Jis kiekvienam nori atiduoti savo meilę ir myli savo Kūrėją. Kai kurie
šventieji savo gyvenimu taip pat įrodė, kiek svarbos jie teikia meilei. Kartą didis Indijos šventasis
paėmė ąsotį vandens, kad jį išlietų ant vienos šventyklos dievybės. Dėl to jam reikėjo eiti mėnesį su
ąsočiu rankose. Pasiekęs šventyklą jis pamatė labai ištroškusį leisgyvį asilą. Jis tuoj pat atsisakė idėjos
eiti į šventyklą ir atidavė atneštą vandenį asilui, kad išgelbėtų jam gyvybę. Visi tie, kurie nešėsi tokius
pačius ąsočius, labai stebėjosi. Kaip jis galėjo atiduoti vandenį asilui, užuot nunešęs jį į šventyklą ir
išliejęs ant dievybės, klausė bendražygiai. Jis labai paprastai atsakė: „Man nebereikia kopti šių visų
laiptelių, kad pasiekčiau dievybę. Dievybė jau nusileido čia žemyn.“ Jie nusistebėjo subtiliu jo supratimu. Bet yra taip, kaip yra. Dvasingam žmogui svarbiausia spontaniškai aukoti viską dėl dvasinio
džiaugsmo, nes tai vertingiausias dalykas. Kai kurie žmonės žiauriai elgiasi grobdami kitų žemę,

Po kiekvieno karo ateina vadinamasis taikos metas, bet taikos metu žmonės ruošiasi kitam karui.
Taip yra dėl to, kad negali pamiršti ir atleisti žmonėms, su kuriais kovojo, arba tiems, kurie nužudė
jų artimuosius. Būtina suprasti, kad pasaulio taikai išsaugoti reikalinga kažkokia globali organizacija.
Mes įkūrėme Jungtinių Tautų Organizaciją, bet iš esmės Jungtinės Tautos negali efektyviai įgyvendinti taikos misijos, nes neturi vykdomosios galios ir priklauso nuo šalių narių siekių, o jos ne visuomet veikia vieningai. Visos šalys narės pateikia individualias idėjas ir savo reikalavimus Jungtinėms
Tautoms, kuriose nuolat dominuoja Amerika. Amerikiečiai nėra tinkami žmonės valdyti pasaulį, nes
jie labai nebrandūs ir labai orientuoti į seksą.
Mums reikia turėti kitus aukštesniuosius Jungtinių Tautų rūmus. Galime parūpinti labai gerai žinomų teisėjų, tokių kaip Hagos pasauliniame teisme. Šiuos žmones reikėtų atrinkti iš viso pasaulio, jie
neturėtų būti iš vienos kurios nors valstybės. Būtinas bešališkumas ir išmintis, taip pat gilus problemų, kurios veikia pasaulio taiką, suvokimas. Tai būtų pagrindinės šių žmonių savybės. Naujas organas, sudarytas iš labiausiai pasižyminčių žmonių, gali daug geriau vadovauti nei Jungtinės Tautos, absoliučiai priklausančios nuo šalių, kurias kartais valdo keistos vyriausybės. Tada Jungtinėms Tautoms
išlaikyti atsiranda ir problema – gauti pakankamai finansinių resursų. Turint mintyje, kad vyriausybės
nenori skirti didelių sumų, reikia nepaprastai sumažinti bendrą Jungtinių Tautų darbuotojų skaičių ir
jų atlyginimus. Jei atlyginimai nebūtų tokie dideli kaip šiandien, vien pinigais suinteresuoti asmenys
nenorėtų eiti į Jungtines Tautas. Jei būtų tokia situacija, prie šios organizacijos prisidėtų ir joje dirbtų
tik visuomeniškos dvasios žmonės. Reikia dėti visas pastangas ir užtikrinti, kad globalios svarbos
žmonės teiks paslaugas, vadovaudamiesi aukštesnėmis idėjomis ir idealizmu dirbti tikrąja tarnystės
dvasia. Tai turėtų būti didžio intelekto, aukšto ir pripažinto moralinio charakterio žmonės. Jie turėtų
būti ypač brandūs ir labai patyrę, kad galėtų aiškiai ir teisingai suprasti pasaulio problemas, ypač tas,
kurios daro įtaką pasaulio taikai.
Jei žmonės, turintys aukštą intelektą, iškilumą, vientisumą, išmintį ir charakterį, bus išrinkti į siūlomą
naują organą, kad vadovautų ir valdytų visą Jungtinių Tautų sistemą, pasaulio gyventojai gaus naują
galimybę išvysti pasaulį, valdomą pagal teisingumo ir moralumo, o ne pagal siauro savanaudiškumo,
godumo ir amoralumo principus. Tuo atveju gali būti įtvirtinta pasaulinė taika ir gera socialinė,
politinė, moralinė tvarka. Tokiam aukštam organui, kurį galėtume pavadinti Aukščiausiąja Taryba,
nevadovaus jokia viena valstybė, netgi Amerika. Kartais manau, kad apskritai amerikiečiai yra vis
dar labai nebrandūs žmonės. Netrūko labai didžių amerikiečių, tokių kaip Abrahamas Linkolnas
ir Džordžas Vašingtonas, bet padėtis, kurią matome Amerikoje dabar, rodo, kad žmonėms reikia
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subręsti, o branda ateis tik tuomet, jeigu jie praktikuos Sahadža jogą, o ne pasikliaus kokiais nors
evangelikais ar netikrais guru.
Mes negalime tvirtai pasakyti, kad ta Aukščiausioji Taryba, sukurta Jungtinėms Tautoms kontroliuoti, bus absoliučiai tobula. Pirmiausia, ji nebus labai gerai apmokama, bet honoraras bus duodamas,
todėl jeigu kartais žmonės orientuojasi į pinigus, tuomet gali bandyti padaryti ką nors negarbingo.
Taigi vienintelė išvada, kurią galima padaryti, tokia: šią Aukščiausiąją Tarybą turėtų sudaryti tik
geriausi Sahadža jogai. Jie pasižymi visų reikalingų savybių gausa: nesavanaudiški, atjaučiantys, pasišventę viešam interesui, be menkiausio rasinio, religinio ar nacionalinio nusistatymo. Todėl jie visada priims protingus ir tinkamus sprendimus. Ir svarbiausia, iš Sahadža jogų sudaryta Aukščiausioji
Taryba ne tik žodžiais, bet ir darbais po visą pasaulį skleis Sahadža jogos žinią, o tai įkvėps žmones
ir užtikrins naują taikingą pasaulio tvarką. Šitaip Sahadža joga tampa vieninteliu būdu pasaulio problemoms spręsti, nes ji užtikrina visų žmonių transformaciją, taip sukurdama naują itin išsivysčiusią
žmonių rasę.
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Labai įdomu pastebėti, kaip evoliucijos procese per santykinai trumpą laiką tapome žmonėmis. Laiko tarpas, per kurį buvo sukurtas žmogus, iš tiesų trumpas. Kai kurie žmonės tai gali pavadinti atsitiktinumu, bet veikiant atsitiktinumo dėsniui mes nebūtume galėję pasiekti tokio kūrinio.
Iš tiesų mūsų evoliucinis procesas paremtas tokiais principais, kaip ir kosminis laivas; jis turi keletą
skyrių, kurie darniai veikia. Kai kosminis laivas pakyla nuo žemės, po kurio laiko tolimiausia arba
žemiausia sekcija sprogimu duoda impulsą laivui, kuris tuomet padidina greitį. Jei pradinis greitis
buvo, tarkim, X mylių per valandą, tai po pirmojo sprogimo jis pasiekia 2X mylių per valandą. Dėl
tokių greitinančių sprogimų kosminis laivas išeina už žemės traukos ribų ir vyksta į objektą, kuris gali
būti Mėnulis ar Jupiteris. Būtent šitaip, tokiu didžiuliu greičiu vyksta ir mūsų evoliucija. Pirmiausia
gyvybė susiformavo amebos stadijoje. Po sprogimo gyvybė pasiekė kitą – beždžionės stadiją arba
kitas pereinamąsias stadijas. Įvykus eilei tokių sprogimų sukuriamas žmogus.
Ir žmogaus pakopoje, iš pradžių mūsų dėmesys nukreipiamas tik į maistą ir kokią nors apsaugą nuo
gamtos. Tai įgijus, kai buvo pasiekta atitinkama aukštesnio vystymosi stadija, mes staiga sprogome į
būseną, kurioje pasidarėme intelektualūs ir labai guvaus proto. Taip mes vystėme mokslą ir technologijas, kurios padeda pasiekti Mėnulį ar Jupiterį. Tuomet, įvykus kitokio pobūdžio nei mentalinis
pasiekimas sprogimui, mes plėtojame emocinę savo esybės būseną. Išvydus visą pasaulį, degantį neapykanta ir konkurencija, pasiekiama nauja stadija – didelės atjautos, meilės ir taikos troškimas. Šioje
pakopoje, o gal net ir prieš tai, pradėjome ieškoti kažko, slypinčio už žmogiškojo supratimo ribų.
Tada mes atsigręžėme į dar vieną vidinį sprogimą, po kurio pasukome į religiją ir Dievą. Tai taip pat
ne paskutinė evoliucijos pakopa, nes netrukus žmonės patiria, kad religinės praktikos yra tik ritualai,
kurie nepaliečia ir dar mažiau transformuoja vidinį „aš“. Paaiškėja, kad mums reikia ieškoti kažko,
esančio už mūsų protų ribų.
Kai tiesos ieškotojai pradeda ieškoti – ieškoti sąžiningai, sąmoningai, bet aklai, šioje stadijoje jie suklaidinami ir patenka į netikrų guru spąstus, kurie iš tiesų primena vagis, grobiančius karaliaus rūbus.
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Mūsų raštuose yra pasakyta, kad žmogus turi pakilti į karaliją, kurioje jis pasiekia ketvirtąją savo pažinimo dimensiją (Turija). Tokie mokslininkai kaip Francis Crickas tyrinėja pažinimo objektą, ypač
regos suvokimą. Turijos stadija yra visiško subtilaus pažinimo būsena. Mokslininkai turėtų pasiekti
Turijos būseną, o tada atrasti aukštesnįjį pažinimą, kuris vadovauja ir palaiko viso pasaulio žmogiškąjį pažinimą. Kartais matau, kad mokslininkai klaidžioja po savo akligatvius ir nenori priimti Dieviškumo, kuris jiems suteikia tobulą realybės viziją. Paprastai gyvename trijose dimensijose. Šventieji
pasiekė ketvirtąją dimensiją. Ir šio pakilimo padedami jie pasiekė visiškos ramybės, visiškos integracijos ir visiško realybės pažinimo pakopą. Jų pakilimo pastangos aprašytos skirtingomis kalbomis
ir įvairiais būdais. Tos trys dimensijos, kuriose mes normaliai egzistuojame, yra fizinė, mentalinė ir
emocinė, o ketvirtoji dimensija yra dvasinė. Dabar, intensyviai naudodami pirmąsias tris dimensijas,
pradėjome suvokti savo gyvenimo beprasmiškumą ir tuomet pradėjome absoliučios tiesos paiešką,
nes mūsų nepatenkina tos žinios, kurias gali suteikti netgi nurimęs mūsų protas.
Turėjome šventąjį vardu Markandėja; sakoma, jis gyveno prieš keturiolika tūkstančių metų. Jis rašė
apie šią ketvirtąją dimensiją ir apibūdino ją kaip Pirmapradės Motinos palaiminimą. Kitas žmogus,
labai gerai apsišarvavęs tokiomis žiniomis, buvo Adi Šankračarja (Shankracharya). Jis parašė daug
knygų, pirmoji buvo „Vivek Chudamani“, kurioje jis apibūdina šią ketvirtąją dimensiją ir aiškina,
kodėl mums reikėtų stengtis ją pasiekti. Toks ponas Šarma, intelektualas, jam pasipriešino ir pasakė,
jog jis, būdamas asketas, negalėjo padaryti nieko, kad nugalėtų jį intelektu. Šitaip jis nujautė, kad
paprastiems žmonėms tokia diskusija gali pasirodyti kaip mentalinė akrobatika. Todėl jis nusprendė rašyti knygas, tiesiog išaukštinančias Pirmapradę Motiną, ypač knygoje „Saundarya Lahari“; čia
aprašė visas dieviškąsias vibracijas, kaip Pirmapradės Motinos mylinčio grožio vibracijas. Tuomet
visa buvo parašyta sanskritu, bet paprasti žmonės nesuprato šios kalbos, išskyrus keletą išsilavinusių
žmonių, kurie taip pat nenorėjo gilintis į šio vaizdavimo detales.
Paskui, XII amžiuje, atėjo didis šventasis vardu Gianešvara (Gyaneshwara) iš Maharaštros. Tuo metu
vyravo tradicija, kad vienas nath panthis, meistras, galėjo suteikti realizaciją tik vienam mokiniui. Net
nebuvo tikimasi, kad šis meistras normaliems žmonėms kalbės apie ketvirtąją dimensiją. Jiems buvo
tik pasakyta, kad turėtų prisiminti Dievą, giedoti ir šlovinti Dievą. Bet jis, didis poetas ir šventasis
Gianešvara, pajuto, kad atėjo laikas, kai dvasinio pakilimo tema žmonėms turi būti daug aiškiau
atskleista.
Gita nepateikia nei Kundalini aprašymo, nei pažadinimo, nors Šri Krišna pačioje pradžioje pasakė,
kad žmogus turėtų pasiekti „Sthitapragya“ stadiją, o tai reiškia, kad žmogus yra subalansuotas, nes
apšviestas Dieviškųjų žinių. Visa tai buvo aprašyta, bet jis nekalbėjo, kaip tai pasiekti.
Būtent Šri Gianešvara parašė Gitos komentarą, pavadintą Gyaneshwari. Šeštajame skyriuje jis itin
švelniai apibūdino šios ketvirtosios galios prigimtį – Kundalini, kuri ilsisi trikampiame kaule, ir
metodą, kaip ją pažadina kokia nors didi siela, kurios padedamas žmogus gauna ketvirtąją savo pažinimo stadiją. Iš savo guru jis negavo leidimo duoti realizaciją kitiems, bet tik paprašė, kad jam būtų
leista nors parašyti apie tai. Vėliau šeštojo skyriaus nesuprato už religiją atsakingi žmonės (dharmamartandai). Jie sakė, kad skyrius neturėtų būti skaitomas (Nishiddha), ir todėl žmonės visiškai
ignoravo šeštąjį skyrių, jie tik stengėsi eiti bhakti keliu, t. y. atsidavimo Dievui keliu, giedant Dievo
vardus arba šlovės giesmes Visagaliam Dievui.
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Mūsų šalyje buvo trijų tipų judėjimai. Pirmojo metu žmonės siekė pažinti materiją, materijos kilmę,
šio pasaulio kilmę. Ieškodami jie sužinojo, kaip sukurta mūsų dešinioji pusė ir kokie elementai sudaro
mūsų kūną. Šio žinojimo išsivystymas nuvedė link mokslo kaip naujos tyrinėjimų srities. Kitokį požiūrį suformavo tie žmonės, kurie buvo visiškai atsidavę ir giedojo šlovės giesmes visoms dievybėms,
kurias sukūrė Motina Žemė (Swayambhu). Jie giedojo šlovės giesmes ir meldėsi Visagaliam Dievui
taip, kaip jų guru liepė. Buvo ir vidurinio kelio žmonių, vadinamų nath panthis, ypač Maharaštroje. Tai buvo realizuotos sielos, gavusios realizaciją pagal principą „vienas guru - vienas mokinys“.
Šventasis Gianešvara taip pat buvo iš Nath Sumpradaya, kas reiškia Natho kultą. Jis buvo didysis
Kundalini pažadinimo vaizduotojas.
Vėliau, XVI amžiuje, gyveno daug šventųjų, kurie pradėjo kalbėti ir dainuoti apie Kundalini, kanalus
ir subtiliuosius centrus. Visoje Indijoje šie šventieji kalbėjo apie savęs pažinimą, savirealizaciją (Atma
Sakšatkar). Kai kurie šventieji bandė suteikti savirealizaciją savo mokiniams, bet iš tiesų ją suteikė tik
keletui žmonių, nes manė, kad pasaulis dar nepasirengęs gauti savirealizaciją. Kabiras yra rašęs: „Kaip
man paaiškinti šiems akliems, dažniausiai visiškai akliems žmonėms apie šviesą?“
Daugumą šventųjų kankino intelektualai ir žmonės, manę, kad šventieji stengėsi suklaidinti visuomenę. Manau, dabartiniais laikais jie grįžta į sceną ir, nerasdami absoliučios tiesos, tik sukuria platformą
prieš tikruosius ieškotojus ir tikrus šventuosius. Bet tuo pačiu metu buvo daug netikrų mokytojų,
taip pat daug mokytojų moterų, tad buvo sunku išsiaiškinti, kas teisus, o kas ne. Visų pirma bet kas,
imantis pinigus už jums suteiktą savirealizaciją arba žinias apie Dievą, arba bet kurį aukštesnį pažinimą, yra blogiausias vagis, besiorientuojantis į pinigus, besistengiantis išnaudoti kitus. Bet netgi prieš
jiems pasirodant buvo aukojama daug pinigų bažnyčių, šventyklų, mečečių ir guru organizacijoms
išlaikyti. Žmonės nežinojo, kaip atskirti tiesą, ir todėl manė, kad Dievui žmogus turi duoti pinigų.
Dievas nesupranta pinigų, nepripažįsta jokios bankininkystės, jis nesukūrė pinigų. Tai žmonių galvos
skausmas. Kundalini pažadinimą vykdė tik keletas žmonių, nes tikrų ieškotojų buvo labai mažai.
Kai gimiau, pamačiau, kad viso pasaulio žmonės krypsta ne į tikėjimą Dievu ar dvasingumą, bet į
tikėjimą pinigais arba valdžia. Turiu pasakyti, kad mano tėvas, dar viena didžiai išsivysčiusi siela, šios
sandūros metais atėjo man į pagalbą ir pasakė: „Tu žinai, kokia tavo misija šiame gyvenime.“ Aš pasakiau: „Aš tai žinau.“ Tuomet jis pasakė: „Tu stovi septintame pastato aukšte. Iš čia tu matai daugelį
pirmajame aukšte. Kaipgi jie patikės, kad tu esi septintajame? Jei galėtumei juos pakelti nors į antrą
ar trečią aukštą, tuomet jie galėtų pradėti manyti, kad egzistuoja aukštesnė būsena, kurią jie turėtų
pasiekti. Taigi pirmasis fizinio pasiekimo etapas baigtas, antrasis, emocinio pasiekimo etapas – baigtas, o ir trečias, mentalinis, taip pat bus baigtas. Bet dabar jie turi išeiti už šio mentalinio etapo ribų
ne individualiu, bet kolektyviniu lygmeniu.“ Aš labai gerai supratau savo kolektyvinio pažadinimo
misiją, bet gimiau tokiame aklame pasaulyje.
Mano tėvas tęsė: „Bet kurį individualų atradimą reikia atskleisti kolektyvui, antraip jis neturi prasmės
ir netarnauja jokiam tikslui.“ Aš tariau: „Žinau, kad mano paskirtis – surasti metodą, kuris padėtų
užtikrintai suteikti masinę realizaciją.“ Jis nepaprastai apsidžiaugė tai girdėdamas ir taip aš pradėjau
dirbti su daugeliu žmonių. Mano gyvenimas su tėvu buvo įvairiapusiškas, jis turėjo daug socialinių
kontaktų, buvo didis kovotojas už laisvę, o vėliau tapo mūsų konstitucinės, centrinės Asamblėjos
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nariu. Sutikau daugelį jo draugų, jų žmonų, vaikų ir savo subtiliais metodais galėjau pamatyti, kokios
problemos nulemia jų statišką būvį. Pradėjau dirbti ir aiškintis žmogiškų problemų prigimtį.
1946 metų pabaigoje priėjau išvadą, kad visa tai turiu daryti itin tyliai, ir per vidinį savo esybės judėjimą turėjau išsiaiškinti, kokios yra žmonių centrų ir jų trijų kanalų problemos.
Pagaliau 1970-aisiais turėjau vykti į vieną vadinamojo meistro seminarą, nes to prašė mano vyras,
kurio draugas buvo apsistojęs tose vietose ir organizavo mano vizitą. Nustebau pamačiusi tą vyrą, 10
metų už mane jaunesnį, bet atrodantį mažiausiai 20 metų vyresnį. Bet jis užhipnotizavo visus žmones
ir šie rėkė, šaukė, o kai kurie lojo kaip šunys. Vien užhipnotizuodamas jis juos nukeldavo į praeitį.
Tai iš tiesų man sukėlė šoką. Sėdėjau po medžiu ir stebėjau, ką jis daro. Naktį viena išėjau į pajūrį,
ten atsisėdau pamedituoti, kaip vienu ar kitu būdu galėčiau panaudoti savo asmeninę Kundalini masinei žmonių realizacijai. Tai buvo akimirka, kai ji suveikė, įsijungė. Nustebau, kad dar truputį giliau
įsiskverbdama galėjau tai įvykdyti. Patirtis buvo tokia. Mačiau savo Kundalini, kylančią labai greitai,
tarsi teleskopo atsivėrimas; tai buvo nuostabi spalva, kokią matote, kai įkaista lygintuvas, raudona,
rožinė, bet labai vėsinanti ir raminanti spalva. Kundalini praėjo pro mano momens kaulo sritį (Brahma Randrha), atvirą nuo pat vaikystės, ir į išorę skleidė Dieviškas vibracijas (Purnabrahma). Ši nauja
patirtis man suteikė naują Dievo galios supratimo dimensiją. Ji atėjo tarsi labai daug žadanti realybė,
kad man metas pradėti kolektyvinį darbą. Pajutau, kad visa mano esybė prisipildė didžiulės ramybės
ir džiaugsmo. Atsimerkiau, nuėjau pas šį netikrą mokytoją ir pasakiau: „Dabar kiekvienam gali būti
atvertas paskutinis centras.“ Nustebau matydama, kad jis neturi jokio supratimo nei apie centrus,
nei apie tris kanalus, kuriuos aš žinojau nuo pat vaikystės. Išsiaiškinau, kad daugelis buvo netikri
mokytojai, besiorientuojantys tik į pinigus, dirbantys hipnotizuodami ir skatindami antikristiškas
amoralumo apraiškas arba sakydami, kad šis pasaulis eina į pabaigą.
Pradėjau dirbti su vienu žmogumi ir labai nustebau, kai beveik iš karto jis pasiekė ketvirtąją dimensiją. Tai buvo pagyvenusi, bet labai puiki religinga ponia, kuri šį būvį pasiekė itin greitai. Kita buvo
jaunesnė ponia, su ja buvo taip pat lengva, per keletą sekundžių ji patyrė pakilimą. Nuo tos dienos ji
jaučia vibracijas. Tada prie to paties jūros kranto pasikviečiau apie 25 žmones ir nustebau, kad 12 iš
jų pajuto savirealizaciją. Tą dieną šis darbas prasidėjo masiniu mastu. Be abejo, dabar netgi 18 arba
20 tūkstančių žmonių gali gauti savirealizaciją, ypač Rusijoje. Per konferencijas buvo išgydyta labai
daug žmonių. Turiu prisipažinti, kad esu labai laiminga. Aš esu naudojama kaip Visagalio Dievo
troškimas, kad išspinduliuočiau galingas šventas vibracijas, kurios labai sėkmingai suteikia realizaciją
tūkstančiams ir tūkstančiams žmonių. Mano nuostabai, mano gyvenime atėjo metas – žydėjimo metas, kai šioje žemėje tiek daug gėlių, tiesos ieškotojų ir jie lengvai gali pavirsti vaisiais.
Turėjau išvykti į Londoną, nes mano vyras buvo išrinktas tarptautinės jūrų organizacijos generaliniu
sekretoriumi, ir čia aš pradėjau dirbti su septyniais hipiais, labai sudėtingais žmonėmis. Supratau,
bėgdami nuo Vakarų kultūros į antikultūrą, jie tapo nepaprastai arogantiški, valdingi ir agresyvūs.
Pradėjau dirbti ir pamažu jie suvokė, kad jie nebuvo ketvirtojoje dimensijoje (kurioje visuomet manėsi esą) ir kad neturi teisės primesti vadinamosios aukštesniosios pakopos egzistencijos kitiems.
Po ketverių metų galėjau taip padaryti, kad tie septyni hipiai atsigavo. Kartais vis grįždavau į In-
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diją ir savo Maharaštros valstijoje sulaukdavau didžiulio atsako, kai daugybė žmonių pradėjo gauti
realizaciją.
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Panagrinėkime, kaip mūsų ląstelėse išsidėstę genai. Susitikusios kiaušialąstė ir sperma suformuoja
zigotą. Ląstelės pereina per keturias fazes: profazę, metafazę, anafazę ir telofazę. Žmogaus ląstelė turi
46 chromosomas. Šios chromosomos, kurių kiekvienoje ląstelėje iš viso yra po 46, susideda iš dviejų
tipų chromosomų, 44 autosomos ir 2 už lytį atsakingos chromosomos – X ir Y. 2X reiškia moterišką
lytį, o XY – vyrišką. Iš kiaušialąstės ir spermos gauname po 22 chromosomas, kurios iš diploido ir
haploido dalijimosi pasiekia ląstelės dalijimąsi. Susitikusios jos susijungia verpstės pavidalu. Tuomet
vystosi į zigotą, prasideda ląstelės formavimo procesas. Šias chromosomas sudaro milijonai genų,
turinčių milijardus DNR. DNR yra dezoksiribonukleino rūgštis, gyvybės kodas. DNR yra trijų dalių
esminis vienetas, kurį sudaro azotas, cukrus ir fosfatai. Azotas yra keturių tipų: tiaminas, adeninas,
guaninas ir citozinas. Genai panašūs į spirale susivijusius siūlus, kurie uždengia vienas kitą formuodami kilpas. Guaninas visuomet prieš citoziną, o adeninas – prieš timiną.
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META MOKSLO ŽINIA
Mokslas negali atsakyti į daugelį klausimų. Daugelis medicinos mokslo darbuotojų dabar bando pasiekti minimaliausias daleles, vadinamas genais. Tačiau mokslininkai nusivylę, nes su šiais genais jie
negali pasistūmėti pirmyn, kad iš esmės nugalėtų šiuolaikinio pasaulio komplikacijas.
Mokslininkų padaryta išvada, kad genai yra tik paveldimi, absoliučiai klaidinga. Iš tiesų genai atspindi mūsų asmenybę, kurią sukuriame kasdieniu gyvenimu. Genai taip pat atspindi ir visą mūsų
simpatinės sistemos veiklą.
Medicinos mokslas negali paaiškinti, kodėl du cheminiai elementai – acetylcholinas ir adrenalinas – kūne veikia visiškai skirtingai, nors jie abu – fiksuota cheminė formulė. Taip pat negalima
paaiškinti, kodėl kūdikio, kuris pasirodo tarsi vaisius gimdoje, kūnas neatmeta, kaip kad pagal savo
prigimtį atmeta ir išstumia visus kitus svetimkūnius. Tačiau šį vaisių saugo, kol paauga iki tam tikro
lygio, ir tuomet, kai jis jau pasiruošęs, išmeta į išorę. Prasideda gimdymo skausmai ir į naują pasaulį
iš motinos įsčių gimsta kūdikis. Kas nustato tą laiką? Yra dar daug kitų kultūrinių klausimų, kurių
mokslas negali atsakyti. Kadangi mokslas tyrinėja vienintelę materiją – žmogaus kūną, jis negali išspręsti šiuolaikinio gyvenimo problemų, negali atrasti ir subtilesnių arba platesnių gyvenimo dalykų.
Pavyzdžiui, koks yra evoliucijos tikslas ir kokia žmogaus gyvenimo prasmė? Kaip mums išsiveržti iš
labai painaus ir pilno smurto moderniojo gyvenimo šiukšlyno? Kokiu būdu galime pasiekti visuotinę
taiką? Į visus šiuos klausimus turėtų būti atsakyta, bet mokslas į šiuos nepaprastai svarbius klausimus
neturi atsakymų.
Dabar turime sužinoti, kad atsakymas slypi mūsų viduje, o ne išoriniame pasaulyje. Kartais mokslininkai padaro labai neteisingas išvadas, pvz., biologinė dedukcija daro prielaidą, kad mūsų genai
yra tik genetiški ir įgimti, kad jie nulemia mūsų charakterį. Pirmiausia genai yra ne tik įgimti, nes tų
pačių tėvų sūnūs gali būti priešingo charakterio ir elgesio. Daugelio labai gerų ir labai garbingų tėvų
vaikai yra tiesiog pabaisos. Girtuokliaujančių tėvų vaikai nekenčia alkoholio, ir pan.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad cukrus skirtas chromosomų mitybai. Angliavandenius, tokius kaip
cukrus, sudaro anglis, vandenilis ir deguonis. Anglis yra iš Motinos Žemės, o vandenilis ir deguonis
– iš vandens. Evoliucija vyko pereidama pirmąją – vandenilis + deguonis = H2O {vanduo} + anglis =
angliavandeniai (karbohidratai) – fazę. Tuomet prisijungė azotas, suformuodamas aminorūgštį, kuri
angliavandeniams įnešė gyvybę. Pagrindinį DNR vienetą sudaro azotas, cukrus ir fosfatai, tad tuomet, kai jų eilė pakinta, ląstelė praneša apie žmogaus charakterio pokytį. Pasiekti išvadą, kad šie genai
įgimti, yra labai pavojinga, nes tai reikštų, kad niekas negali atsikratyti bet kokio nešvento, žiauraus
ar nusikalstamo gyvenimo būdo. Tai bėgimas nuo tikrovės, ir tinka žmonėms, kurie vadovauja religijų
reikalams ir moko nuodėmingo, neatitinkančio raštų gyvenimo. Ši neteisinga mokslinė išvada gali
panaikinti visus religinius ar visuomeninius įstatymus. Mokslininkai gali paskelbti didžią mokslo
pergalę prieš religijas ir tyrą moralę, bet realybė visiškai kitokia. Iš tiesų, duomenų pagrindą sudaro
fosfatas, azotas ir angliavandeniai. Kai ląstelėje išsenka vanduo dėl dešiniosios pusės veiklos, fosfatai
tampa skraidūs, o žmogus tampa žiaurus. Jei žmogus labai nuolankus, angliavandeniai jį paverčia
lėtu, pasiduodančiu. Kraštutinis nukrypimas į dešinę žmogų paverčia sadistu, o į kairę – mazochistu.
Azotas suteikia balansą, ir kai vidinė evoliucijos energija į ląstelę išspinduliuoja azotą, ji pasiekia
naują vystymosi pavidalą (paaiškinsime vėliau).
Yra ir kitas būdas suprasti šią problemą. Kiekviena ląstelė turi receptorių, kuris rūpinasi vidine ląstelės atmosfera. Jei pasigilintume dar subtiliau, galime atrasti, kad palei mūsų stuburą išsidėstęs nuostabiai tobulas mechanizmas, panašus į nuotolinio valdymo sistemą, turintis septynias kilpas ir raštuose vadinamas SIELA. SIELA atsakinga už rūpinimąsi mūsų gerove ir nekaltumu. Ji gina žmogaus
proto moralumą ir dorybę, saugo nuo destrukcijos. Ji kontroliuoja receptorių, prižiūri visą ląstelės
vidinę atmosferą. SIELA, susidūrusi su blogais žmogaus poelgiais, signalizuoja ląstelės receptoriui,
kuris galutinai sudrumsčia vidinę ląstelės atmosferą, tuomet ji pakeičia DNR pagrindinių elementų
eilę. Tuo būdu iš genų galima sužinoti žmogaus charakterį, kuris daugiausiai įgyjamas. Netgi tos
chromosomos, vadinamos autosomomis, kurios labiausiai atsako už fizinį aspektą, gali pakisti panašiai kaip Kobe „steikai“ (kepsniai) arba viščiukai broileriai. Jos sukuria tokius žmonių kūno pavidalus,
kurie gali atsirasti dėl fizinės, emocinės ar mentalinės veiklos. Prieš gimstant kūdikiui šie genai gali
būti iš dalies įgimti ir pagal motinos ar tėvo prigimties duomenis gali būti neteisingoje sekoje. Dėl
kasdienės veiklos, ypač moderniaisiais laikais, pažeidžiama vidinė ląstelės atmosfera. Pažeidimai pakeičia pagrindinių duomenų eilę, paženklindami visą charakterį, kuris yra genetiškai arba įgimtas,
arba įgytas.
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Jeigu atsakingi už religijas žmonės būtų ėmęsi praktikos, pradėję nuo suvokimo, kaip svarbu sukurti
išmintingą, subalansuotą ir atjaučiantį žmogų paskutiniam evoliucijos proveržiui, atskleisdami į dvasią besiorientuojančias religines praktikas, netgi nusikaltėliai būtų tapę normaliais gerais žmonėmis
ir absoliučios tiesos ieškotojais. Bet patys religijų vadovai orientuojasi į pinigus arba valdžią, bet
ne į dvasią. Jie gali užnuodyti paprastų tikinčiųjų neišmanėliškus protus ir suklaidinę nuvesti juos į
pragarą.
Evoliucija į žmogiškąjį lygmenį vyko labai trumpą laiką, jei vertinsime pasitelkę atsitiktinumo dėsnį. Evoliuciją galima palyginti su kosminio laivo kapsule, kurios viduje daug pakopų, daug vidinių
viena į kitą įmaunamų kapsulių. Pakylant kapsulės su visomis kitomis kapsulėmis viduje tam tikru
greičiu palieka žemę, o kraštutinėje kapsulėje įvykęs sprogimas po kurio laiko išmeta kosminį laivą
daug didesniu greičiu ir sudegusi dalis atmetama. Tokiu pat būdu vyko mūsų evoliucija į žmogaus
lygmenį. Pirmoji buvo fizinė pakopa, po to – mentalinė, paskui – emocinė, o tada – dvasinė pakopa,
vedanti į žmogiškąjį pažinimą. Dabartiniais laikais įvyko būtent toks sprogimas ir prasidėjo dvasinis
ieškojimas. Visa ši raida vyksta centrinės nervų sistemos viduje, išplėsdama mūsų pažinimo ribas.
DIEVIŠKOSIOS ŽINIOS
SAVĘS PAŽINIMAS
DVASINIS (IEŠKOJIMAS)
ŽMOGIŠKASIS
EMOCINIS
MENTALINIS
FIZINIS

Šį šeštąjį savo esybės pasiekimą pasiekti padeda Sahadža joga, kai mes pažįstame save (Alma). Savęs
pažinimą pasiekiame per Kundalini. Dabar prasideda kelionė į Dieviškąsias žinias. Nepažindamas
savęs žmogus negali pasiekti tikrojo Dievo pažinimo.
Tiesa ta, kad trikampiame sacrum kaule (šventajame kaule) slypi snaudžianti užsilikusi galia, vadinama Kundalini. Tai snaudžianti mūsų evoliucijai skirta vidinė energija. Ji turi galią pažeistiems
genams suteikti visišką maitinimą ir patobulinimą, nesvarbu, ar jie būtų genetiniai, įgimti ar įgyti.
Pažadinta Kundalini pakeičia genų seką, ne tik pakoreguoja genetinę duomenų bazę, bet ir prasiveržusi pro momens kaulo sritį sujungia ieškotoją su visa persmelkiančia Dieviškosios meilės jėga. Ji
taip pat vadinama Šventosios Dvasios vėsiuoju dvelksmu, Ruh, Ritambhara arba Parama Chaitanja.
Šiuo būdu antrojo gimimo dėka žmogus tampa realizuota asmenybe, nes įvyksta krikšto įtvirtinimas.
Dvasios, kuri yra Visagalio Dievo atspindys mūsų širdyse, šviesa patenka į mūsų dėmesį ir nušvitimą.
Ieškotojas iš tiesų gimsta dar kartą ne tik pagal gimimo liudijimą, jis keičiasi, nes viduje vyksta transformacija. Tarp paprasto ieškotojo ir realizuotos sielos (jogo) yra milžiniškas skirtumas.

Jis tampa pats sau mokytojas, kupinas Dieviškosios meilės. Tai prisikėlimo procesas, tarsi kiaušinis
virstų paukščiu. Galbūt todėl kiaušiniai pateikiami kaip simbolis, primenantis, kad žmogus turėtų
prisikelti. Pakinta genai ir įvyksta visiška transformacija. Kai kuriems žmonėms prireikia laiko, jei jie
ligoti arba egoistai. Savirealizacijos būseną gana sunku tobulinti ir tiems, kurie jaučiasi kalti arba negali atleisti kitiems. Prireikia laiko ir tiems, kurie turi problemų dėl netikrų guru, kultų ar fanatizmo,
bet jie gali įsitvirtinti Sahadža jogoje. Žmonės per naktį atsisako net narkotikų ir niekuomet neturi
abstinencijos simptomų ar kitokių panašių problemų. Kundalini pažadinimo rezultatas – Savirealizacija pademonstravo fantastiškų rezultatų. Ji leidžia reikštis naujam kūrybiškumui; daug žmonių
tampa poetais, muzikantai ir dailininkai pasiekia talento aukštumų, išsisprendžia finansinės problemos, išgydomos psichosomatinių ligų, tokių kaip vėžys, mielitas ir pan., problemos. Be jokių vaistų
išgydoma daug nepagydomų ligų. Ieškotojas tampa gyvenimo dramos liudininku, jame įsiviešpatauja
vidinė ramybė. Jis gerbia visas religijas ir priklauso prigimtinei visuotinei religijai, apimančiai visas
pasaulio religijas. Moralumas tampa natūralus ir spontaniškas. Po visiškos transformacijos jis nebelinksta į amoralius poelgius. Dvasios šviesoje jis užtikrintai atskiria gėrį nuo blogio, įgauna galių
išlikti švarus ir šventas, nes atmeta viską, kas destruktyvu. Džiaugiasi savo dorybėmis, kurias gerbia, ir
neabejotinai tampa moraliu žmogumi. Pirmiausia pasiekiamas bemintis pažinimas, o po to už proto
ribų įsitvirtina pažinimas be abejonių. Šioje pakopoje Sahadža jogas gali suteikti savirealizaciją kitiems. Nevyksta senėjimo procesas, priešingai – Sahadža jogas pasidaro ir atrodo mažiausiai 20 metų
jaunesnis, negu yra, tampa universalia būtybe. Visi žmogaus priešai, tokie kaip geismas, godumas,
pyktis, valdingumas, pavydas, prisirišimai, tiesiog išnyksta. Šitaip susiformuoja nauja šventųjų rasė,
kuriai nieko nereikia atsisakyti, kad pademonstruotų savo neprisirišimą ar asketizmą.
Jūs negalite mokėti už Dieviškąją meilę, kuri yra absoliuti tiesa ir kurią Sahadža jogas jaučia pirštų
galiukais, Šventosios Dvasios vėsaus dvelksmo vibracijas. Pirštų galiukai susiję su energijos centrais
(čakromis). Čakros atsako už mūsų fizinę, emocinę ir mentalinę būklę. Jeigu jogai gali koreguoti savo
čakras, jie taip pat gali koreguoti ir kitų čakras. Taip išsprendžiamos visos fizinės, emocinės ir mentalinės problemos. Tyri žmonės pasižymi būtinu moralaus gyvenimo balansu, kuris užtikrina centrinio
kanalo (Sušumna nadi) plėtimąsi tam, kad kiltų Kundalini.
Šiame skyriuje turime suprasti, kad kiekvienas žmogus turi subtiliąją sistemą, visiškai išsivysčiusią
šio evoliucijos proceso metu tam, kad būtų pasiekiamas žmogiškasis pažinimas. Pavyzdžiui, gyvūnai
neturi nuodėmės, purvo, nešvankumo, meno ar poezijos suvokimo. Bet žmonės tai labai aiškiai jaučia,
nes vertina ir žavisi paukščiais, žuvimis, taip pat ir gyvūnais. Ar ir jie mato grožį mumyse? Į šį klausimą galima atsakyti šitaip: žmonės užima aukštesnę evoliucijos pakopą negu gyvūnai, kuriais taip
rūpinasi. Mes mėgstame paukščius ir žavimės šokinėjančiomis žuvimis, bet iš tiesų geriausia gerbti
save pačius, mylėti save pačius, nes mes turėtume palaikyti savo kūną švarų, mūsų protas ir širdis
turėtų būti atviri ir perregimi. Kadangi esame labiausiai išsivysčiusios šio pasaulio būtybės, gauti
savirealizaciją yra mūsų prigimtinė teisė.
Paisydami tokių rašytojų kaip Froidas ir Sadas kalbų, mes pažeminome žmones iki seksualinio
objekto, netgi blogiau už gyvulius. Tai tokia užkrečiama ir griaunanti liga, kad jeigu iškrypusio sekso
ląstelę indukuotume į gyvūnus, jie taip pat taptų iškrypę. Dabar ši liga užkrėtė visas Vakarų visuomenes; šio amžiaus pabaigoje galėtume iškelti statulas šių naujųjų moralistų atminimui, parodžiusių
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kelią į mūsų garbinamą destrukciją. Tokių dalykų, kaip beprasmių blogybių, mūsų augimo kelyje
reikėtų atsisakyti, bet būtent jie, kaip didysis nuotykis, įsisiurbė į mūsų visuomenes.
Dabar tai, ką ketinu jums papasakoti, neturėtų būti priimama aklai, bet vertinama tarsi hipotezė. Dar
ir dar kartą prašyčiau: jūsų protas privalo būti atviras, tarsi mokslininko. Jei tai, ką aš sakau, įrodoma,
tuomet, būdami sąžiningi, žmonės turi priimti šį nuostabų atradimą, nes jis skirtas jūsų gerovei, jūsų
šeimos gerovei, jūsų visuomenės gerovei, jūsų tautų ir viso pasaulio gerovei.
Paskutinėmis mokslinėmis išvadomis paremtos teorijos, taip pat ir mentalinės projekcijos jokiu būdu
nėra amžinosios tiesos. Kad pažintų realybę, žmogus turi įžengti į meta mokslo karaliją, slypinčią
už proto ribų, o tai įmanoma tik tuomet, kai savirealizacijos padedami mes įžengiame į kolektyvinę
viršsąmonę.
Protas yra iliuzija, o smegenys – tiesa.
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Trikampiame kaule, vadinamame „šventuoju“ (sacrum), yra užsilikusi tyrojo troškimo galia. Šį kaulą
graikai vadino „šventuoju“, vadinasi, jie taip pat žinojo, kad jis buvo šventas kaulas. Ši energija sanskritu apibūdinama kaip „Kundalini“.
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Dieviškoji energija „A“ teka per smegenis iš pradžių, kai susiformuoja vaisius. Žmogaus smegenys
yra tarsi prizmė su smaigaliu, tuo tarpu gyvūno smegenys yra plokštesni. Dėl dvigubo smegenų
sluoksnio Dieviškoji energija patiria refrakciją ir susikryžiuodama išeina kaip „R“ energija. Dalis „R“
energijos pakartotinai įsiurbiama į nervų sistemą kaip „X“ energija, o likusioji „Y“ energija pašalinama iš smegenų. Ši „Y“ energija yra ta, kuri į viską reaguoja sukurdama ego ir superego (sąlygotumų)
balionus. Jie uždengia limbinę sritį, prote sukurdami minčių burbulus, kurie mus valdo mintimis –
palikdami realybę už proto ribų.

Dabar labai nuolankiai norėčiau pasakyti, kad žmogus neturėtų atsisakyti šių žinių kaip nenaudingų,
nes jos ateina iš besivystančios šalies (Vakarų terminologijoje), tokios, kaip Indija. Vakarų kultūra
labai pažengė išorinio mokslinio gyvenimo prasme. Vakarų civilizacija yra tarsi didžiulis medis, kuris
peraugo savo dydį. Bet žmogus turi surasti šaknis. Jeigu šaknys Indijoje arba kurioje kitoje šalyje,
kodėl mes nepriimame žinių apie šaknis. Medis negali egzistuoti be šaknų, o šaknys neturi prasmės,
jeigu jos nemaitina besirengiančių nuvirsti medžių.
Tyrojo troškimo galia yra susisukusi į tris su puse vijas. Vija sanskritu vadinama „kundal“, kadangi tai
moteriškoji energija, dėl šios priežasties ji vadinama Kundalini. Kundalini yra tarsi pirmapradė energija, įsikūrusi šiame trikampiame kaule, ji pabunda ir praeina pro šešis mūsų centrus (čakras), stubure
egzistuojančius energijos centrus ir prasiveržia momens kaulo srityje (žr. paveikslo pabaigą). Žmogus
privalo priimti tiesą, absoliučią tiesą, kuri yra ta, kad mes esame ne šis kūnas, šis protas, ne šios emocijos, ne šis intelektas, ne ego ir sąlygotumai, bet esame už visų šių dalykų ribų, mes esame Dvasia.
Čia privalau prisipažinti, kad Sahadža joga padeda šias žinias atverti visiems, bet vis dėl to dauguma jas naudoja tik mentaliniu lygmeniu, kadangi skaito nerealizuotų šventųjų parašytas knygas. Jie
visiškai pasimetę žodžių tinkluose (shabda jalam). Atlieka visokiausius ritualus, badavimus, atgailos
(japas ir tapas) aktus. Jie palieka šeimas ir visuomenę, besistengdami laikytis celibato, o tai nėra natūrali egzistencija.
Taip pat beveik visi jie – į pinigus besiorientuojantys žmonės. Jie kuria organizacijas, kurios moko
neteisingų dalykų. Kažkas mano vardu įkūrė Sahadža jogos centrą, kad „plautų pinigus“ Šveicarijoje.
Bet kokio gi mažiausio įrodymo reikėtų, kad nuspręstumėte, ką jūs gavote už tai nemokėdami? Pir-
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miausia jūs privalote gauti savirealizacijos įtvirtinimo patirtį. Pirštų galais privalu jausti Šventosios
Dvasios vėsųjį dvelksmą. Žmogus privalo pasveikti protiškai ir fiziškai, privalo įgyti galią suteikti
realizaciją kitiems, jis privalo žinoti savo ir kitų žmonių čakrų problemas, kurias gali pakoreguoti
abiem atvejais. Privaloma išspręsti netikrų guru sukeltas problemas. Nepaprastai pagerėja finansinė
padėtis. Žmogus turėtų jausti visišką ramybę viduje ir išorėje. Santuokos Sahadža jogoje yra 95%
labai sėkmingos, vaikai gimsta realizuoti, dideli šventieji.
Yra dar viena tiesa, kurią reikia priimti, – egzistuoja subtili Dieviškosios meilės galia, kuri atlieka
visą gyvąjį darbą. Gyvąjį procesą galima paaiškinti po savirealizacijos. Kundalini pažadinimas įvyksta
spontaniškai ir prasiveržia pro momens kaulo sritį. Dvasia, atsispindinti mūsų širdyje, nušvinta ir
apšviečia mūsų dėmesį, mes regime į mūsų dėmesį įsiskverbiančią Dvasios šviesą. Tai nutinka vienu
metu, kai ant pirštų galiukų pajuntamas vėsusis dvelksmas, tas pats vėsusis dvelksmas jaučiamas
momens kaulo srityje. Šis vėsusis dvelksmas vadinamas įvairiausiais vardais. Mums nereikia ginčytis
dėl pavadinimų.
Dabartiniais laikais nepaprastai sunku įtikinti žmones, kad yra būdas, kuriuo galima pasiekti vidinę
taiką. Šiuolaikinis protas toks sudėtingas ir pasiekė vienintelę išvadą, kad tik racionalumu galima
išspręsti moderniųjų laikų problemas. Šis įsitikinimas ir komplikacijos smegenyse neleidžia jokiai
absoliučios tiesos idėjai įsiskverbti į šios eros mokytų žmonių, intelektualų ar mokslininkų protus.
Jie nenori kalbėti apie nieką, kas neturi prieštaravimų, dėl kurių būtų galima ginčytis arba diskutuoti
seminaruose ir tarptautinėse konferencijose. Tai nepriimtina žmonėms, kurie gyvena ir džiaugiasi
kontroversijų žaisme. Kai pirmą kartą nuvažiavau į Paryžių ir turėjau kreiptis į žmones, kalbėdama
apie vidinį džiaugsmą, visi mane perspėjo, kad atrodau labai linksma ir laiminga ir kad toks veidas
ir toks požiūris bus nepriimtinas didiesiems Prancūzijos intelektualams, nes jie padarys išvadą: aš
neišmanėlė ir todėl tokia linksma, bet jeigu suprasčiau, koks yra gyvenimas, turėčiau būti labiausiai
nuliūdusi. Aš tiesiog negalėjau suprasti, kaip jie patys priėmė tokį naują įvaizdį, kad prancūzai yra
labiausiai apgailėtini žmonės. Iš tikrųjų prancūzai mano, kad jie itin išskirtiniai žmonės. Jų vonios
kambarių kultūra yra aukščiausia. Savo supuvusia vertybių sistema jie, patraukdami į alkoholizmą ir
save, ir kitus, pavertė nepaprastai apgailėtinais.
Pradėdama savo paskaitą kreipiausi į auditoriją žodžiu „nelaimingieji“. Pamaniau, kreiptis į prancūzus kaip į „nelaiminguosius“ bus geriausias būdas prie jų priartėti. Jie labai sujudo, kad išgirstų tai,
ką aš ketinau pasakyti. Pasakiau jiems, kad Paryžiuje po kiekvienu dešimtu gatvės šviestuvu rasite
girtų žmonių, sėdinčių ir mąstančių apie pasaulio pabaigą – kraštutinį dalyką, kuris gali įvykti. Jeigu
jūsų barai įrengti prie kas dešimto stulpo, prostitutės ramsto kas antrą arba trečią stulpą, kas dar gali
atsitikti tokiems žmonėms, kurie dėl savo apgailėtinumo geria, kai tik nusileidžia saulė, o kai kurie iš
jų geria netgi tuomet, kai saulė ima kilti?
Kartą, kai keliavome iš Londono į Paryžių garlaiviu, kelionę baigėme Kalė. Pamatėme, kad Lilyje
namai uždaryti pusę aštuonių vakaro. Mes pasiklydome, todėl beldėme į kiekvienas duris, kur degė
šviesa, ir kiekvieną kartą matėme prie durų girtą vyrą arba absoliučiai girtą moterį, kurie atsiliepė į
mūsų beldimą. Jie buvo tokie girti, kad negalėjome nieko jų paprašyti. Tik pamanėme, kad geriau
nueisime į kokį nors barą ir rasime išeitį. Bet jie netgi negalėjo mums pasakyti, kur yra baras. Ne-
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paprastai sunki užduotis buvo su kuo nors pasikalbėti po 9 valandos vakaro toje vietoje, kuri buvo
laikoma itin madinga Prancūzijos dalimi.
Kita vertus intelektualus – elitą, įsitraukusį į kitos rūšies girtumą, – taip valdo sąlygotumai, kad prie
jų netgi neįmanoma paminėti Dieviškumo vardo. Vakarų vyrai nuolat užsiėmę lošimu, girtavimu ir
lakstymu paskui moteris. Didžiausias moterų rūpestis – pastangos atrodyti gražiai, kai tau 70, kad
patrauktum vyrus, kaip daro bet kuri prostitutė dėl savo pragyvenimo.
Kur galimybės žmogui pakalbėti apie Dieviškumą tokioje visuomenėje, kurioje niekas negerbiamas?
Privalu pasakyti, kad visose šiose Vakarų šalyse kaip tokios atstumiančios kultūros rezultatas susiformavo sumaištis ir prasidėjo sukilimas prieš tokią kultūrą, bet tai buvo netgi blogiau. Jaunimas ėmėsi
visų rūšių destruktyvių metodų. Kai buvo sunaikinta daug žmonių, jie puolė į siaubingus kultus ir
prie netikrų guru. Tiesiai iš religijų – į kultus ir prie apsimetėlių guru, besiorientuojančių į pinigus.
Šie ramybės ieškotojai finansiškai ir protiškai visiškai bankrutavo. Jie visi buvo užhipnotizuoti.
Išsigelbėję jauni žmonės jautėsi labai sutrikę ir visą laiką norėjo žaisti kokius nors sensacingus žaidimus, kurie šokiruotų jų protą, kupiną sąlygotumų ir minčių, tarsi būtų stengęsi pabėgti nuo realybės
ir norėtų įžengti į dirbtinio gyvenimo iliuziją. Be to, šie laikai aprašomi kaip blogiausi laikai (Kali
juga), kai žmonės gyvena iliuzijose ir sumaištyje (bhranti). Ši iliuzija labai apsunkina ir neleidžia
žmonėms atsipalaiduoti. Taip pagaliau prasidėjo tiesos ieškojimas, ir, nepaisant visų šių paviršutiniškų kliūčių, Dieviškumas turės įžengti į visas šalis, nes visi jie yra nuoširdžiai išsikankinę ir išvargę
žmonės, nepatenkinti savo padėtimi ir bandantys siekti geresnio gyvenimo.
Tokių ieškotojų yra visame pasaulyje. Jie ieško būtent savo proto ramybės. Tokiems žmonėms gera
žinia yra ta, kad padarytas unikalus atradimas – žmogus gali pasiekti vidinę taiką. Žmogus turi išeiti
už proto ribų. Rytuose, ypač Indijoje, šios žinios buvo labai senos, o Vakaruose taip pat netrūko regėtojų, žinojusių tai, o jomis pasinaudojus galima pasiekti savirealizacijos būseną. Anglijoje Viljamas
Bleikas, Prancūzijoje Moljeras ir De Mopasanas, ir daugelis kitų poetų, taip pat kai kurie žmonės
Amerikoje buvo apdovanoti šia ateities vizija, kad į žmogiškąsias būtybes įžengs Dieviškasis gyvenimas.
Galima netikėti arba galima tikėti, bet tiesa ta, kad žmogiškojo pažinimo lygmenyje mes pasiekėme
tokią stadiją, kai nežinome apie absoliučią tiesą. Būtent dėl šios priežasties egzistuoja tiek daug
filosofijų ir ideologijų, o žmonės nori turėti skirtingas religijas, jie kovoja vienas su kitu griaudami
religijos pamatus.
Dabar viskas, ką turiu pasakyti, neturi būti priimama aklai. Mes turėjome pakankamai problemų
su aklais tikėjimais, bet jei žmogaus protas atviras tarsi mokslininko, jis turėtų į tai žvelgti kaip į
hipotezę, o kai tik tai įrodoma, žmogus turi priimti, kad mūsų kūne egzistuoja subtili sistema, skirta
paskutiniam mūsų evoliucijos proveržiui. Pirmiausia žmogus turi suprasti, kad mūsų kūrėjas yra
didysis organizatorius.
Žmogaus kūne yra trijų tipų nervų sistemos. Pirmoji – centrinė nervų sistema, antroji – simpatinė
nervų sistema, turinti kairiąją ir dešiniąją puses, ir trečioji – parasimpatinė nervų sistema.

134 | META ŠIUOLAIKINĖ ERA

Simpatinė nervų sistema skirta kraštutinėms situacijoms. Pavyzdžiui, jei žmogus miške pamato tigrą,
jis pradeda greitai bėgti. Kritiniu atveju širdis plaka beprotišku greičiu. Visa tai vyksta dėl simpatinės
nervų sistemos veiklos. Širdies darbas grįžta į normalų ritmą veikiant parasimpatinei nervų sistemai,
esančiai tų dviejų – kairiosios ir dešiniosios pusės – viduryje. Nežinau, ar medicinos mokslas pasiekė
tokią išvadą, ar ne, kad kairiosios ir dešiniosios simpatinės nervų sistemos veikla vyksta priešingomis
kryptimis, nes jos viena kitą papildo.
Pavyzdžiui, kairiąją simpatinę nervų sistemą maitina subtilusis kanalas, vadinamas Ida nadi (Mėnulio kanalas), o dešiniąją pusę – Pingala nadi (Saulės kanalas). Šis Ida nadi žmogų apdovanoja
emociniu pasauliu. Žmogus praeitį užfiksuoja pasąmonėje už Ida kanalo ribų. Pasąmonė yra praeitis,
šiandienos praeitis, vakarykštės dienos praeitis, jo gyvenimo praeitis, praėjusių gyvenimų praeitis ir
pagaliau ta praeitis, kilusi iš viso to, kas buvo sukurta nuo kūrinijos vyksmo momento, t. y. kolektyvinė pasąmonė. Visos šios plotmės išsidėsčiusios vertikaliai viena paskui kitą, o ne horizontaliai. Siekiančiam pakilimo žmogui nereikia pereiti per visas šias pasąmonės plotmes, kaip tvirtina dauguma
psichologų.
Kitas kanalas – Pingala nadi atsako už fizinį ir mentalinį, t. y. intelektualų, žmogaus darbą. Centre
yra parasimpatinė nervų sistema, susiformavusi iš abiejų – kairiosios ir dešiniosios – simpatinės nervų sistemos kilpų. Todėl kai tik simpatinę nervų sistemą išsekina kritinės situacijos, parasimpatinė
sistema atsipalaiduoja ir maitina tuos du kanalus, šitaip padėdama simpatinėms sistemoms. Tose
vietose, kur šios kilpos susiduria, formuojasi energijos centrai, kuriuos mes žinome kaip čakras. Šias
kilpas atitinkamai kaip ir genus taip pat veikia mūsų kasdienė kairiosios ir dešiniosios nervų sistemos
veikla.
Centrinę parasimpatinę sistemą maitina kitas kanalas, vadinamas Sušumna nadi (Evoliucijos kanalas). Visa, ką pasiekėme per savo evoliuciją, yra užfiksuota ir užtvirtinta šioje centrinėje nervų sistemoje. Pavyzdžiui, kai kuriose srityse žmonės pranašesni ir turi daugiau pojūčių negu gyvūnai. Jeigu
jūs norite, kad šuo arba arklys eitų pro purviną kanalą, jie neprieštaraus, bet žmogus juo eiti negali.
Taigi žmonės išvystė jautrumą purvui, nešvankumui ir blogam kvapui, tuo tarpu gyvūnams tai nebūdinga. Yra tiek daug dalykų, kuriuos galima pademonstruoti ir įrodyti, kad žmonės daug jautresni
už gyvūnus. Centrinėje nervų sistemoje pasireiškia visas šis jautrumo pojūtis. Tad visa, ką pasiekėme
evoliucijos procesu, mūsų esybėje atsiskleidžia centrinėje nervų sistemoje.
Dar viena užsilikusi energija, susivijusi spirale, potencialiai glūdi trikampiame kaule, vadinamame
sacrum (šventuoju). Užsilikusi energija reiškia, kad tai yra pagrindinė pirmapradė nepasidalijusi energija. Kai Dieviškoji energija nusileidžia ant visiškai išsivysčiusio vaisiaus smegenų, prizmės pavidalo
smegenyse ji pasidalija į tris kategorijas. Tai nutinka dėl refrakcijos. Į skirtingas smegenų puses nusileidusi energija susikryžiuoja, kad suformuotų simpatinę nervų sistemą. Bet kai Dieviškoji energija
nusileidžia ant prizmę primenančios smegenų viršūnės, pirmapradė energija be jokios refrakcijos
prasiskverbia ir nuvingiuoja žemyn į sacrum kaulą, kaip Kundalini. Galbūt graikai žinojo, kad tai
šventasis kaulas, todėl pavadino jį taip. Ši pirminė tobula energija susisukusi į tris su puse vijas; ji
ilsisi potencialioje būsenoje. Subtilioji sistema, esanti mūsų viduje, įgimta. Mūsų evoliucijos proceso
metu stubure, taip pat smegenyse susiformavo septyni pagrindiniai energijos centrai. Pabudęs tarsi
augalas sėkloje šis ketvirtasis energijos kanalas (sanskritu – Kundalini) praeina pro šešis centrus,

11 skyrius. SUBTILIOJI SISTEMA | 135

pagaliau prasiveržia pro septintąjį centrą momens kaulo srityje, vadinamą bramharandra, ir žmogaus
pažinimą sujungia su visa persmelkiančia Dieviškosios meilės jėga. Šitaip žmogus išvysto ketvirtosios
dimensijos pažinimą. Taip Kundalini pasiekia šią jogą. Pakilusi Kundalini pakeičia genų duomenų
bazę ir įvyksta asmenybės transformacija. Šeši centrai (čakros) išsivalo, yra maitinami ir apšviečiami,
o tai atsispindi ir genuose, kurių yra po tris ant abiejų kilpos pusių.
Žmogus turi žinoti, koks aukščiausias mūsų gyvenimo tikslas. Aukščiausias mūsų evoliucijos tikslas –
tapti Dvasia, kuri yra Visagalio Dievo atspindys mūsų širdyse. Tai savo tapatybės suvokimas ir savęs
pažinimas. Žmogus taip pat tampa viena su visa persmelkiančia Dieviškosios Meilės galia. Mūsų
pažinimą apšviečia Dvasia ir Dieviškosios vibracijos pradeda tekėti centrine nervų sistema, apšviesdamos mūsų būtį. Mes taip pat jaučiame vėsų Šventosios Dvasios dvelksmą, tą visa persmelkiančios
Dieviškosios meilės galią, išeinančią iš mūsų momens kaulo srities ir tekančią mūsų pirštų galiukais
ir mūsų rankomis.
Ieškotojas patiria bemintę būseną, o dėl to yra ramus ir taikingas. Ieškotojas automatiškai pradeda
elgtis labai šventai ir dorovingai. Išnyksta visi blogi, destruktyvūs įpročiai. Ieškotojo prigimtyje įsiviešpatauja nekaltumas ir atjauta. Visi iškreipti sekso stiliai normalizuojasi, iš akių ir galvos išnyksta
geismas ir godumas. Dabar ieškotojas pažįsta absoliučią tiesą ant savo pirštų galiukų. Akys spindi,
nes jas nušviečia ugnies spindėjimas. Laikas praranda galią ir liaujasi asmens senėjimo procesas.
Veiksmas tampa neveikla taip, kad netgi tada, kai realizuota dvasia veikia, veiksmas, kylantis iš ego,
išnyksta. Praeities sąlygotumai, atsiradę dėl ribojančių gimimo aplinkybių, visiškai išnyksta, žmogus
tampa naujos šventos kultūros skleidėju. Kolektyvinis Sahadža jogų gyvenimas pavirsta nuostabaus
džiaugsmo melodija. Sahadža jogai įgyja galių daugeliui suteikti realizaciją. Štai kaip Sahadža joga
išplito po 65 šalis.
Tai yra įrodymas, kad kažkas atsitiko žmonėms, savyje patyrusiems šį pažadinimą. Šis pažadinimas
– tai tiesos ieškotojų ilgai lauktas paskutinis evoliucijos proveržis. Jūs negalite jam įsakinėti, negalite
už jį mokėti, negalite jo negerbti.
Kai kurie labai arogantiški, o gal ir kvaili žmonės, nebūdami ieškotojai, reikalauja Savirealizacijos.
Supratau, kad tokiems žmonėms gauti Savirealizaciją labai sunku, kad ir kaip bandytų, sunkiems ir
komplikuotiems žmonėms savirealizacija neįvyksta ilgai.
Antras tipas – žiaurūs žmonės, tokie kaip Hitleris, arba žmonės, buvę užvaldyti žiaurių sadistinių
idėjų. Visiems tokiems žmonėms sunku gauti Savirealizaciją. Bet aš nustebau, kad šiame pasaulyje
yra tiek daug veržlių tikrų ieškotojų, gimusių šiais moderniais laikais (Ghor Koli Yuga). Jie gali turėti
kai kurių žmogiškų trūkumų, bet Kundalini peržengia visus barjerus ir suteikia jiems antrąjį gimimą.
Iš tiesų Kundalini yra kiekvieno individuali Motina. Joje tarsi į juostą įrašyta visa informacija apie
mūsų praeitį, mūsų įkvėpimus ir siekius. Ji kiekvieno individuali Motina, mylinti savo vaiką ir susirūpinusi suteikti jam antrąjį gimimą. Ji mus supranta, Ji pakyla, kai susiduria su Dieviškąja realybe ir
praeina pro momens kaulo sritį, kadaise tai buvo laikoma labai sunkia užduotimi.
Dėl to jums nereikia stovėti ant galvos, badauti, pasninkauti, skubėti, jums nereikia giedoti, nieko
nereikia, tik nuolankios širdies, kuri atsiduoda. Pasiekti tokią būseną – Dieviškumo palaiminimas.
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Nuo Dieviškumo idėjos jus atskyrė didieji intelektualūs darbai, kuriuos parašė daugybė atsidavusių
literatūros, filosofijos, politikos ir ekonomikos darbuotojų. Nepaisant visų šių pastangų, esama žmonių, kurie suprato: tai jiems neatnešė taikos, harmonijos ar gerovės. Net ir žmogiškajame lygmenyje
neįmanoma pagalvoti, jog šiame pasaulyje galėtų tvyroti taika, nes tiek agresyvių ir prislėgtų žmonių.
Daugelis neturi vilties ir ateityje. Vienintelis kelias – priimti Sahadža jogą, jei žmogus iš tiesų nori
išgelbėti pasaulį.
Dvasia, kuri yra Visagalio Dievo atspindys, yra absoliučios tiesos ir džiaugsmo šaltinis. Bet šioji Dvasia neapšviečia mūsų suvokimo tol, kol jis yra žmogiškajame lygmenyje. Tik po Savirealizacijos mūsų
suvokimą apšviečia Dvasia. Taigi siekdamas atrasti tikrą meilę, absoliučios tiesos taiką ir džiaugsmą,
žmogus turi tapti Dvasia. Pirmas dalykas, kurį mes turime suprasti ir priimti, tas, kad mes nesame šis
kūnas, šis protas, šis intelektas, šios emocijos, šie sąlygotumai ar šis ego. Mes sakome: „Mano kūnas,
mano protas“, bet ar tai esu „aš“, ką mes turime omenyje sakydami „mano“...
Mes matome visas gražias gėles ir medžius, vaisius ir įvairiausią gyvąjį darbą, visus besikeičiančius
sezonus ir netgi nepagalvojame: „Kas vykdo visus šiuos dalykus?“ Tai visa persmelkianti Dieviškosios meilės galia, taip pat vadinama „Ritumbhara“, daro šiuos stebuklingus dalykus, kuriuos mes
priimame ir niekada apie tai nesusimąstome. Jei paklausite gydytojo: „Kas kontroliuoja mūsų širdies
veiklą?“, jis atsakys: „autonominė nervų sistema“, bet už šios autonominės nervų sistemos yra auto. Ir
kas yra tas auto, kuris ją valdo? Jie negalės į tai atsakyti. Jie turi sąžinės neatsakyti į tai, bet atsakymas
egzistuoja. Tai siela kontroliuoja visus gyvybinius dalykus mūsų esybėje.
Kai Kundalini pakyla, kaip ir sakiau, Ji prasiskverbia pro momens kaulo sritį ir sujungia mus su visa
persmelkiančios Dieviškosios meilės galia, kuri atlieka visą gyvąjį darbą, už kurį mums nereikia mokėti, už kurį mes nesame skolingi ir apie tai netgi iš viso negalvojame. Taigi, žmogumi pradeda tekėti
gyvybinė galia ir išsprendžiamos visos fizinės, mentalinės, emocinės ir dvasinės problemos, kadangi
sureguliuojami mūsų genai.
Centriniame mūsų augimo take (Sušumna) yra septyni subtiliosios energijos centrai, kaip pavaizduota paskutinio lapo iliustracijoje. Kaip galite matyti paveiksle, yra ir papildomų centrų. Šie subtilieji centrai sukurti mūsų evoliucijos procese. Kairiosios pusės centrai suteikia emocinį maitinimą, o
dešiniosios – fizinį ir mentalinį maitinimą.
Kai ši energija, žinoma kaip Kundalini, pakyla ir praeina pro šešis centrus, ji maitina šiuos centrus,
skirtus mūsų fiziniams, mentaliniams, emociniams ir dvasiniams poreikiams tenkinti. Nauja centrų
būklė atsispindi genuose. Kai šie centrai apšviečiami, mūsų fizinė, protinė, emocinė ir dvasinė pusės
pakoreguojamos.
Prasiskverbusi pro paskutinį centrą, momens kaulo sritį, vaikystėje buvusį „minkštąjį kaulą“, ji susivienija su visa persmelkiančios Dieviškosios meilės galia. Pirštų galiukais ima tekėti vėsus Šventosios
Dvasios dvelksmas – nuostabios vibracijos. Taip pat galime justi vėsų vėjelį, išeinantį iš momens
kaulo srities. Tai pirmoji Savirealizacijos patirtis.
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Antroji patirtis tokia: pakilusi Kundalini sukuria beminčio pažinimo būseną (nirvičar samadhi).
Žmonės visuomet galvoja apie ateitį arba apie praeitį. Tiesiog neįmanoma jiems pasakyti, kad turėtų
gyventi dabartyje. Lyg banga kyla viena mintis, o po to – kita. Mintys kyla ir leidžiasi, bet jos ateina
tik iš praeities ir ateities.
Kylant Kundalini šios mintys ištįsta. Tarp minčių tvyro labai maža erdvė (vilamba), kuri išsiplečia ir
sukuria visiškos tylos būseną. Tuomet mes esame dabartyje, bet be minčių, be jokio rūpesčio, be jokio
pykčio, mes dabartyje, kuri yra realybė. Iš tikrųjų realybė yra dabartyje, nes praeities nebėra, o ateitis
neegzistuoja. Būdami dabartyje, tampame absoliučiai ramūs ir taikūs. Štai taip pasiekiame vidinę
ramybę. Šią ramybę galima pasiekti kolektyviai, kai Kundalini pažadinama tūkstančiams žmonių.
Pavyzdžiui, stovėdami vandenyje, mes bijome kylančių bangų. Bet jei atsiduriame valtyje, galime stebėti bangų pakilimą ir būti šių bauginančių bangų liudininkai. Priešingai, mes galime jomis džiaugtis.
Taip nutinka ir tuomet, kai pakylame į dabarties būseną, matome visas mus supančias problemas,
stebime jas, tampame liudininkais ir kartą ir visam laikui atsikratome šių problemų. Mes taip pat
žinome sprendimus ir sprendžiame. Šioje pakopoje mums nerūpi ateitis ar praeitis, bet mes džiaugiamės dabarties palaiminimais, o tai yra realybė, taigi esame be minčių sąmoningi. Esame visiškai
sąmoningi, bet be minčių (nirvičar samadhi). Kad ir ką matytume, viskas, kaip fotografija, lieka mūsų
atmintyje. Vidinė tyla atveria mūsų širdį. Visi ego ir sąlygotumai pradeda nykti nurimusiame tylos
vandenyne. Pavyzdžiui, jei turiu gražų kilimą, problema jį prižiūrėti. Dar blogiau jei jis priklauso kam
nors kitam. Aš turėčiau jį prižiūrėti ir nerimauti dėl jo. Bet jei galėčiau tapti be minčių sąmoningas,
tada žiūrėčiau į jį be jokio rūpesčio. Ir iš momens kaulo srities į mane pradeda srūti menininko
džiaugsmas, kurį jis įpynė kurdamas šį kilimą. Labai raminančios, atpalaiduojančios džiaugsmo bangos pavergia mane. Šioje pakopoje mus aplankančios mintys yra Dieviškosios mintys, lyg įkvėpimai.
Jei norime galvoti, galime galvoti, jei nenorime galvoti, mums nereikia galvoti. Tai būsena, kurią
sanskritu vadiname ketvirtąja suvokimo dimensija (turiya). Kartais ši turiya būsena pradeda įsitvirtinti praėjus vos kelioms sekundėms po pažadinimo, po to ji auga ir žmogus gali pasiekti visišką proto
ramybę.
Pirmiausia bandome įlipti į valtį iš vandenyno. Tuo atveju, jei patenkame į valtį ir mokame plaukti,
galime vėl įšokti atgal į bangas ir išgelbėti daugelį kitų, bijančių nuskęsti. Tai antroji pakopa, kurioje
pasiekiame būseną, vadinamą „suvokimas (sąmoningumas) be abejonių“, kur nėra jokių abejonių
savimi. Žmogus visiškai pasitiki savimi ir gali pažadinti kitų Kundalini, gali pagydyti kitus ir gali
išlikti turiya būsenos, neveikiamas aplinkos. Ši pakopa vadinama „suvokimu be abejonių“ (nirvikalpa
samadhi), kai žmogus neabejoja savimi ar dėl žmoguje veikiančio dieviškumo.
Be to, savo darbą atlieka visa persmelkianti Dieviškumo jėga. Kai tik susijungiame su šia jėga, ji mus
gina. Ši Dieviškoji galia yra žinių vandenynas, stebuklų vandenynas, palaimos ir meilės vandenynas,
gailesčio vandenynas, bet visų pirma – atleidimo vandenynas.
Tad norėdamas pasiekti deramą augimą, žmogus turėtų visiems atleisti, negalvodamas apie tą žmogų.
Savo širdyje mažiausiai tris kartus turite pasakyti „aš visiems atleidžiu“. Tai sakydami neturite galvoti
apie šiuos žmones, kuriems turėtumėte atleisti, nes galvojimas apie juos jums suteiks galvos skausmą,
taigi geriausia pasakyti: „Aš visiems atleidžiu“, sakyti mažiausiai tris kartus kiekvieną dieną. Ar jūs

138 | META ŠIUOLAIKINĖ ERA

atleidžiate, ar neatleidžiate, jūs nieko nedarote, bet jeigu neatleidžiate, tuomet tarnaujate blogiui. Neatleisdami tarnaujate neteisiems žmonėms ir kankinatės, tuo tarpu jie džiaugiasi savimi. Taigi dabar
pats laikas nusiimti šitą naštą. Dėl to jūs turite pasakyti: „Aš visiems atleidžiu.“
Kitas dalykas, kurį turite suprasti, – jeigu ieškote tiesos, negalite būti dėl ko nors kalti. Kadangi
ieškojimo troškimas panaikino visas jūsų kaltes, tad nėra reikalo jausti kaltės ar kam nors dėl ko
nors prisipažinti. Kadangi ieškote realybės, jūs jau atsikratėte visų kalčių, kurias sukūrė jūsų protas.
Dauguma kalčių yra dirbtinės. Jūsų protuose neturėtų būti jokios kaltės, to nereikia, bet žmonės
nesiliauja jos nešioję, tarsi kokį nors madingą rūbą. Kaltė kyla iš praeities, o kadangi praeities jau
nebėra, žmogui nebereikėtų dėl jos nerimauti. Kad ir kokias klaidas padarėte, turėjote susidurti su
jomis tuo metu, kai jas įvykdėte, bet dabar nebėra jokios prasmės nerimauti dėl tų praeities kalčių.
Taigi, pasakykite sau: „Aš sau atleidžiu“, nes Dieviškoji meilė yra atleidimo vandenynas. Jūs turite
sau visiškai atleisti ir daugiau nešvaistyti laiko kaltės jausmui. Jeigu neatleidžiate sau, pažeidžiamas
kairysis višudi centras, iškyla grėsmė jam visiškai užsidaryti ir Kundalini negali pakilti. Yra žmonių,
kurie jaučiasi kalti netgi dėl to, ką bloga padarė kitiems jų protėviai.
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Nušviesti Dvasios šviesos, žmonės atsisako visų nenatūralių ir netikrų dalykų, persekiojančių žmogaus protą. Pirmiausia iš ieškotojų protų dingsta baimė. Pavyzdžiui, važiuodami esant labai blogam
judėjimui, mes nerimaujame, bet jeigu sėdime kalno viršūnėje stebėdami eismą, mūsų tai netrikdys.
Lygiai taip pat stebime mūsų prote egzistuojančią sumaištį ir konfliktą, ir mūsų tai visiškai netrikdo.
Šitaip tiesiog išnyksta turima mirties ar kokia kita baimė, mes gyvename amžiną gyvenimą dabartyje.
Džiaugiamės kiekviena gyvenimo akimirka ir visiems stengiamės suteikti šį džiaugsmą.
Labai svarbu pažymėti, kad pirmasis centras Muladhara, reiškiantis šaknies atramą, yra įsikūręs žemiau Kundalini buveinės. Ši čakra esti dubens kryžmėje ir atlieka šalinimo funkciją; viena iš funkcijų
yra seksas. Kadangi čakra yra žemiau Kundalini, ji nedalyvauja pakilimo procese. Priešingai, kai kyla
Kundalini, siekdama suteikti jungtį (jogą) su Dieviškąja energija, sustoja bet kokia šios čakros veikla,
ir mes tampame nekalti tarsi vaikai.

Antra, jeigu neatleidžiate sau arba kitiems, iš rikiuotės išeina Agija čakra, esanti optinėje kryžmėje.
Šis centras yra labai siauras. Jei neatleidžiate sau arba kitiems, centras negali atsiverti; nepaprastai
svarbu, kad jis kaip nors atsivertų ir per jį praeitų Kundalini. Kai visiems atleidžiate nemąstydami
apie juos, jaučiatės daug lengviau. Pakilusi pro Agija čakrą Kundalini paverčia jus be minčių pažiniu.
Taigi prašau, atleiskite sau ir visiems, nemąstydami apie juos, tris kartus per dieną, kiekvieną rytą ir
kiekvieną vakarą prieš miegą. Tai tarsi malda.

Kai Kundalini pakyla į trečiąją sritį, šalia Nabi čakros, tampame visiškai dorovingi. Šią sritį, vadinamą iliuzijų vandenynu, apšviečia dešimt mokytojo principų. Didieji mokytojai sukūrė šiuos dešimt
įsakymų centrų, jiems nušvitus, tampame šventaisiais. Mums nereikia elgtis griežtai. Mes savaime
tampame iš tiesų dvasingi. Panašiai kaip kiaušinis pavirsta paukščiu, mes gimstame antrą kartą. Sanskritu jogas, arba tas, kuris pažįsta Brahmą, t. y. visa persmelkiančią jėgą, vadinamas Dvidža; paukštis
taip pat vadinamas dvidža, tai reiškia „du kartus gimęs“. Abraomas ir Mozė, ir visi dešimt pirmapradžių mokytojų dar ir dar kartą gimdavo šioje žemėje. Zaratustra gimė penkis kartus, daugelis iš
jų gimdavo daug kartų skirtingų šalių įvairiose vietose, kad kreiptų žmones link religinio gyvenimo,
įtvirtintų augimui reikalingą balansą.

Būdami dabartyje, su nuostaba patiriate, kokie ramūs tampate. Proto užkaboriuose nėra trikdžių ir
sumaišties, jūs džiaugiatės šia ramybės būsena it didžia džiaugsmingos egzistencijos palaima. Siekdamas įtvirtinti šią ramybę viduje, žmogus turi stengtis kiekvieną dieną patirti bemintį suvokimą.
Visi tie puikūs gamtos arba žmonių sukurti dalykai automatiškai suteiks jums bemintį suvokimą.
Viską stebėsite be jokių ateinančių minčių, bet jūsų esybę užpildys kūrinijos džiaugsmas, veikiantis
tarsi abstrakti energija, jūs subjektyviai jausitės nepaprastai džiaugsmingi, o ne dėl objektyvios ar
suplanuotos proto reakcijos.

Bet kalbos apie religinį gyvenimą neveiksmingos. Skaitydami raštus patenkame į žodžių tinklą
(šabda jalam). Mes po pažadinimo natūraliai savo viduje jaučiame universaliosios tyrosios religijos
egzistavimą, kai Kundalini pakyla į šią sritį, vadinamą „iliuzijų vandenynu“ (Bhavasagara). Kai šis
centras visiškai apšviestas ir jame įsitvirtinęs dvasingumas, mes iškart tampame moralūs. Gerbiame
savo vertybių sistemą, tampame moralūs, sąžiningi, neagresyvūs ir natūraliai atjaučiantys. Visos šios
savybės mumyse taip išryškėja, kad pasikeičiame, transformuojamės į naują būtybę – nuostabiai dorą
ir panašią į šventąjį. Tokiam žmogui nereikia kalbėti apie „galima“ ir „negalima“.

Pasauliui reikia žmonių, apdovanotų tokiu taikiu, palaimingu džiaugsmu širdyse, kurie vėliau ir kitus
padarys tokiais pat, suformuos planingą ar organizuotą visuomenę, grupę ar naują rasę, besidžiaugiančią tokia ramia egzistencijos būsena. Būdami ramybės būsenos, mes nebėgame nuo visuomenės,
mes nieko nepaneigiame, bet esame tarsi nužiestas puodas, nebesugeriantis daugiau žymių, nes jis jau
visiškai išdegtas. Taigi tampame labai brandžiais žmonėmis, kurių pažinimo negali iškreipti, sugadinti, sunaikinti jokia kita negatyvi jėga. Šitaip per tokius žmones, pasiekusius šią būseną, labai ypatingais dabartiniais laikais, kuriuos aš vadinu žydėjimo laikais, gali ateiti globalios taikos įtvirtinimas.
Biblijoje jie apibūdinami kaip Paskutinis teismas, Koranas juos vadina Kiyama (prisikėlimo laikas).
Kitu atveju būtų dirbtina galvoti, kad žmonės formuoja grupę arba organizaciją, kuri gali sukurti visuotinę taiką. Atėjo metas daugeliui žmonių gauti savirealizaciją, esu įsitikinusi, kad ateis diena, kuomet šie naujai gimę, Dieviškosios meilės karalijoje, žmonės paskleis ramybę ir sukurs visuotinę taiką.

Kai apšviečiamas antrasis, Svadistana, centras, galingai išauga mūsų kūrybingumas. Turėjome daug
dailininkų, muzikantų, tapytojų, statytojų, architektų, visokiausių kūrybinių profesijų atstovų, staiga
tapusių pasaulinio garso įžymybėmis, pasiekusiomis labai aukštą kūrybingumo lygį. Svadistana centro kairė pusė suteikia žinių apie Dieviškuosius dėsnius, apie tai, kaip jie veikia ir kaip viduje turime
pažaboti šias galias, kaip jas turėtume panaudoti savo ir kitų žmonių gerovei. Svadistana čakra išeina
iš Nabi čakros, esančios bambos centre. Šiame vandenyne Svadistana čakra plaukioja į visas puses
tarsi lotosas. Atsidūrusi kairiojoje pusėje, maitina ją ir sugriauna visas negatyvias kairiosios pusės
jėgas. Šias jėgas sukuria neteisingos dvasingumo praktikos. Tai tyrų Dieviškųjų žinių centras (šuddha
vidya). Dieviškieji dėsniai, jų veikimas ir nauda – tai vis žmogiškosios problemos, jie atsiskleidžia
centrinėje žmogaus nervų sistemoje, ir žmogus automatiškai pajėgia spręsti savo ir kitų problemas.
Svadistana čakra, pajudėjusi į dešiniąją pusę, tiesiogiai susijungia su Pingala nadi (dešiniuoju kanalu),
kuris padeda žmogaus intelektą transformuoti į labai išmintingą subalansuotą suvokimą. Daugelis
vaikų, kuriems nelabai sekėsi mokykloje ir kuriuos mokytojai pašalino iš mokyklos, gavę savireali-

140 | META ŠIUOLAIKINĖ ERA

zaciją, tapo labai gerais studentais, pirmaujančiais savo klasėje. Daugelis studentų gavo stipendijas.
Dauguma į Sahadža jogą atėjusių berniukų buvo pirmūnai arba pirmi tarp pirmūnų. Tai paaštrina
protą, padaro jį sumanesnį, aukščiau nei vidutinis intelektas, bet nesukuria to užaštrinto intelekto
aspekto ar arogantiško ego. Priešingai, tokie studentai arba žmonės, kuriems padėjo Sahadža joga,
tampa nepaprastai nuolankūs, malonūs ir atjaučiantys.
Gyvenime reikia būti atsargiam, kad nepultum į kraštutinumus. Bet šiuolaikinis gyvenimas toks, kad
žmonės puola į kraštutinumus, kol dėl tokių poelgių sulaukia kokios nors reakcijos. Matote, kiek
daug žmonių sėdi saulėje po pietų, pirmos valandos, kartais net ištisas valandas, o šiuo metu saulė
labai veikia odą. Jie gali susirgti odos vėžiu, bet ir toliau šitaip sėdi, kol gauna odos vėžį. Atrodo,
visų įpročių prigimtis ta pati. Pavyzdžiui, Grand Prix varžybos yra viena iš blogiausių sporto rūšių,
kokią galima sugalvoti, kažkas iš tikrųjų turi mirti, kad įtiktų publikai, panašiai kaip ir ispanų bulių
kautynėse. Dabar netgi Ispanijos moterys užsiiminėja bulių kautynėmis. Todėl futuristiški žmonės,
pasižymintys tokiu kraštutiniu dešiniojo kanalo elgesiu, iš tiesų įgyja polinkį į daugelį tokių ligų, kaip
kepenų sutrikimai, stiprus vidurių užkietėjimas, astma, didžiuliai širdies smūgiai, paralyžius, diabetas,
kraujo vėžys, inkstų nepakankamumas ir pan..
Visos problemos, kurias sukuria kraštutinis elgesys, nukreiptas į dešiniąją arba kairiąją puses, gali
būti pakoreguotas naudojant Kundalini, nes kai ji pakyla, dėmesį nukreipia į centrą. Šitaip žmogus
tampa labai subalansuota asmenybe, jokiomis aplinkybėmis nenukrypsta į kraštutinumus, be to, išnyksta visi egocentriški įpročiai. Taip pat dėl sąlygotumų egzistavę įpročiai išnyksta. Taigi žmogus
tampa laisva asmenybe, žvelgdamas į save praeityje, juokiasi iš savęs.
Dar vienas dalykas, kuris nutinka prabudusiam asmeniui, yra tas, kad jis pamiršta visus dirbtinius
gyvenimo barjerus, tokius kaip rasizmas, nacionalizmas, komunizmas, kapitalizmas; visi „-izmai“ išnyksta, žmogui tapus universaliosios religijos dalimi ir universaliosios Dieviškosios meilės karalystės
dalimi.
Universalioji religija yra iš prigimties apšviesta, ji – vidinės esaties, nugalinčios visas mūsų proto
abejones, išraiška; ji pateikia aiškų vaizdą, kokios problemos egzistuoja mūsų sistemose, mūsų šeimoje, šalyje, pasaulyje ir kodėl nėra taikos. Ji supranta priežastį ir nesusitapatina su jokiais bet kurio
„-izmo“ sąlygotumais, nes ji ne vergas. Tai – Dvasios šviesa, Visagalio Dievo atspindys mūsų širdyse,
absoliučiai laisva ir visažinė. Šioje šviesoje suvokiame, kad turime kažkokių problemų, problemų turi
šeimos, mūsų visuomenės, šalys ir būtent dėl to mes kenčiame. Pavyzdžiui, Šveicarijoje sutikau vieną
ponią, kurios vaikas mirė miegodamas lovytėje. Iš sielvarto ji visiškai prasigėrė. Paklausiau jos, kaip
mirė jos vaikas, ir po didelių svarstymų ji man pasakė: „Vaikui buvo du mėnesiai, jis naktį miegojo
gretimame kambaryje, o mano vyras ir aš paprastai miegodavome kitame kambaryje. Vieną ankstų
rytą staiga aptikau, kad kūdikis guli miręs savo lovytėje. Tai tikrai mane sukrėtė. Iš sielvarto aš nualpau.“
Tai buvo pirmas kartas, kai sužinojau, kad Vakaruose tėvai miega atskirai nuo savo mažų kūdikių. Jų
vaikai miega atskiruose kambariuose, nors jiems vos vieneri metukai. Jei kūdikis verkia iš alkio, troškulio ar dėl kokio diskomforto arba užspringsta, abu tėvai tuo metu užsiėmę kitame kambaryje be
jokių rūbų, kadangi seksas yra svarbiausia. Ji man pasakė: „Mes miegame be drabužių, todėl stengia-
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mės vaikų neįsileisti į kambarį.“ Pirmiausia negalėjau suprasti, kodėl Šveicarijos šaltyje poros miega
be jokių drabužių, ir ką gi dviejų mėnesių kūdikiui gali reikšti, jeigu jo pamišę tėveliai nevilki jokių
drabužių. Ji man pasakė: „Tai mūsų kultūra.“ Ši į seksą orientuota kultūra pražudė daugelio mažų
vaikų gyvybes, iki savo gimimo negalėjusių žinoti apie tokius „kultūringus tėvus“. Kodėl jie gimė
šalyse, kur tėvai nenori vaikų? Vyrų ir moterų mąstymo, kalbos ir seksualinio elgesio maniera iš tiesų
kelia pasibjaurėjimą. Jie išsenka ir tampa impotentais. Savo seksualiniu gyvenimu jie primena Indijos
eunuchus, kurie tik kalba apie seksą. Po savirealizacijos tėvai pasikeičia. Jie tampa labai dėmesingi
ir myli savo vaikus. Į seksą, pinigus ir galią orientuota kultūra pavirsta į dvasią orientuota kultūra:
susiformuoja nuostabūs, mylintys, besidalijantys ir atjaučiantys, atleidžiantys ir džiaugsmingi šeimos
gyvenimo stiliai. Dvasios šviesoje jie išvysta atstumiančios kultūros tamsą. Jų seksualinis gyvenimas
pasidaro labai įžvalgiai subalansuotas ir moralus. Dauguma jiems gimstančių vaikų yra realizuoti,
labai protingi, paklusnūs, mylintys ir išmintingi.
Centriniame kanale, stubure už krūtinkaulio, įsikūręs ketvirtasis centras, vadinamas širdies centru
– Anahata. Jis turi du pagalbinius centrus, vieną iš kairės, o kitą iš dešinės. Centrinis širdies centras
Anahata taip vadinamas, nes širdies dūžių garsas „tuk tuk“ čia gimsta be jokių permušimų. Nors jis
turi ir kairiąją, ir dešiniąją pusę. Šis centras labai svarbus, kadangi iki dvylikos metų krūtinkaulyje gamina antikūnus, kurie po to paskirstomi po visą kūną, bet išlieka per atstumą valdomi iš krūtinkaulio.
Kai žmogus išsigąsta arba jam gresia pavojus, krūtinkaulis ima pulsuoti ir siųsti antikūnams žinutes;
sanskritu antikūnai vadinami „ganais“. Šie antikūnai kovoja su liga arba su įsibrovėliu. Centrinėje
pozicijoje esanti centrinė širdis atsakinga už mūsų imuninę sistemą. Kai darome nuodėmes prieš Pirmapradę Motiną, t. y. užsiimdami blogais, iškreiptais seksualiniais įpročiais, alkoholiu, narkotikais,
vidiniu stresu, kylančiu dėl nerimo ir priespaudos baimės, tuomet šiam centrui iškyla grėsmė, mūsų
imuninė sistema nusilpsta, prarasdama savo galią padėti kovoti su to žmogaus ligomis.
Iš kairės širdies centras rūpinasi pačia širdimi, tai centras, kur Visagalis Dievas atsispindi tarsi Dvasia,
kuri iš tiesų vėliau, po realizacijos, apšviečia dėmesį. Šis centras pažeidžiamas, kai žmonės pernelyg
intensyviai fiziškai ir protiškai darbuojasi, taip pat jeigu smarkiai geria. Šitaip širdis atsiduria tokioje
pozicijoje, kai bet kas gali sukelti širdies smūgį. Ypač jeigu jauni žmonės žaidžia per daug teniso ar
panašių žaidimų, po to jie tampa didžiulių fatališkų širdies smūgių aukomis. Tai susiję su kepenų
problemomis, su antruoju centru, kurį mes vadiname Svadistana. Futuristiškų žmonių prigimtis yra
sausa arba labai karšta ir agresyvi. Jiems susiformuoja polinkis gauti širdies smūgį, kuris išlieka toks
pat didelis net ir vėliau. Nuolatinis rimtų širdies smūgių pavojus gresia vulgarios, negarbingos, klastingos ir piktavališkos prigimties žmonėms.
Kairioji širdis siejasi su mūsų pasauline Motina, o dešinioji susijusi su ryšiais, kokie mus sieja su pasauliniu Tėvu. Centras patiria problemų, jei tėvas anksti miręs arba paliko sūnų ar dukrą vaikystėje,
arba ankstyvame amžiuje blogai elgėsi su vaikais. Priešingai, jei sūnus ir duktė negerbia tėvo ir daro
nuodėmes prieš tėvą, Visagalį Dievą vogdami, sukčiaudami, apgaudinėdami, meluodami, smurtaudami, žudydami, ir pan., tokia veikla sukelia širdžiai didelį pavojų.
Virš širdies centro yra Višudi centras, stubure, virš dviejų kaklo kaulų įdubos. Višudi centras atsako
už kolektyvinį bendravimą. Kai centro veikla pernelyg aktyvi dešiniojoje pusėje, žmogus tampa nepaprastai arogantiškas, kalba ir elgiasi agresyviai. Toks žmogus gali tapti geru oratoriumi, bet jo kalba
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lieka absoliučiai sausa. Toks žmogus, kenčiantis nuo pernelyg didelio Višudi čakros dešiniosios pusės
aktyvumo, gali kalbėti itin įžeidžiais žodžiais, kelti balsą, riaumoti tarsi liūtas, savo nemalonia kalba
užgožti žmones. Yra ir daug kitų fizinių simptomų, prasidedančių balso užkimimu ir pasibaigiančių
visišku balso netekimu. Grėsmė kairiajai Višudi čakrai kyla tuomet, kai žmonės jaučiasi kalti. Toks
žmogus pasidaro labai drovus, baukštus ir slapukiškas. Šis Višudi čakros centras yra toks, kad jeigu
jis netvarkoje, žmogui stinga bendravimo, ir jis negali džiaugtis kolektyviškumu, dainuoti. Pernelyg
didelis kaltės jausmas gali būti krūtinės anginos priežastis. Jeigu neišsivysto angina, gali išsivystyti
kaklo srities vėžys. Jeigu šis centras išeina iš rikiuotės, o su juo kartu ir keletas kitų centrų, tuomet
atsiranda labai komplikuotas medicininis atvejis, išeinantis už gydytojų karalijos ribų.
Tarp antakių yra dar viena Višudi atšaka, vadinama Hamsa čakra. Šioji čakra atsako už diferenciacijos galią. Apšviesta ji suteikia Dieviškąją įžvalgą. Kai žmogus padaro pernelyg daug sprendimų
be įžvalgos, jam gali išsivystyti sinusitas arba labai aštrus vienos galvos pusės skausmas. Kai pažeidžiamas šis centras, žmogui reikia suprasti, kad jam nereikėtų valgyti erzinančių gerklę dalykų, t. y.
rūgščių ar labai aštrių produktų.
Agijos centras yra optinės kryžmės susikryžiavimo taške smegenyse. Šis centras turi du vainiklapius.
Vienas vadovauja kankorėžiniam kūnui, o kitas – hipofizei. Kankorėžinė liauka kaupia visus sąlygotumus – superego, tuo tarpu hipofizė sukuria ego. Ego ir superego balionai išsišakoja į priešingas puses
nuo to optinės kryžmės sankirtos taško, kuriame yra Agija čakra. Taip dešiniarankio žmogaus ego
balionas yra kairiojoje smegenų pusėje, o kairiarankio žmogaus sąlygotumai ir superego balionas dešiniojoje pusėje. Jeigu paralyžiuota dešinioji žmogaus pusė, mes turėtume žinoti, kad pažeista kairioji
smegenų pusė. Aš nesu tikra, ar šį reiškinį priima medicinos mokslas. Kai per daug mąstote, kyla
daug šio centro dešiniojo aspekto problemų, kur dešiniojoje smegenų pusėje ego išpučia vis didesnius
ir didesnius balionus ir visiškai uždengia mūsų įžvalgą. Nuo vaikystės įgyti sąlygotumai formuoja
klodus kairiojoje pusėje ir sukuria problemas. Bet jei žmogus lankėsi pas blogus religijų atstovus, pas
vadinamuosius netikrus guru arba priklausė kultams, kurie bando hipnotizuoti žmones, jis gali tapti
fanatiškas. Šiuose sąlygotumuose nėra tiesos. Mes tiesiog priimame juos, kadangi mus taip ištreniravo. Mums augant šie sąlygotumai taip pat auga ir kartais sukelia labai blogas pasekmes mūsų sielai.
Paskutinis centras yra limbinė sritis. Ji apvainikuoja momens kaulo sritį, paskutinio mūsų proveržio sritį Brahma randra. Šis centras, Sahasrara, yra visų svarbiausias. Jis turi tūkstantį vainiklapių,
reiškiančių tūkstantį nervų. Apšviesti jie panašūs į tūkstantį liepsnų, labai tyliai ir ramiai degančių
skirtingomis spalvomis. Šių lapelių skaičius sukelia daug prieštaravimų. Dėl šios priežasties Sahadža
jogos nesupranta daugelis gydytojų, kurie dėl ribotų savo žinių linkę į ginčus. Biblijoje yra pasakyta:
„Aš pasirodysiu prieš jus tarsi liepsnos liežuviai.“ Žinoma, tai buvo aprašyta ir daugelyje Indijos raštų
knygų. Kai Kundalini, praeidama pro septintąjį centrą, prasiskverbia pro momens kaulo sritį, kuris
ir vėl truputį suminkštėja, kaip buvo vaikystėje, ši Kundalini susijungia arba tampa viena, arba susivienija su visa persmelkiančia Dieviškosios meilės galia. Dėl to pradedame jausti Šventosios Dvasios
vėsųjį dvelksmą pirštų galiukais, vėliau ant rankų, taip pat sklindantį iš momens kaulo srities. Šitaip
pirmą kartą pajuntame visa persmelkiančią Dieviškosios meilės galią.
Žmonės juda nuo vienos pusės į kitą tarsi sūpuoklės arba, galėtume pasakyti, tarsi švytuoklė. Bet jie
negali išlikti viduryje. Tai įmanoma tik tuomet, kai Kundalini visiškai įsitvirtina, susijungia su visa

11 skyrius. SUBTILIOJI SISTEMA | 143

persmelkiančia Dieviškosios meilės galia. Dėl šių kraštutinių svyravimų į abi puses mes sukuriame
problemas sau ir visuomenei.
Ant pirštų galiukų galime jausti savo pačių ir kitų žmonių centrus taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei pažindami save žinome, kaip gydyti savo centrus, mes taip pat galime gydyti kitų žmonių centrus. Mūsų žmogiškasis pažinimas automatiškai pasiekia kolektyvinę sąmonę, kurios padedami mes
žinome apie kitų žmonių čakras. Dabar kalbame centrų kalba, kitus žmones ir jų problemas suprantame pasitelkę šiuos centrus. Pernelyg didelis nukrypimas į dešiniąją pusę sąlygoja iki kraštutinumų
futuristinę asmenybę arba buvimą mūsų kolektyvinėje viršsąmonėje, o pernelyg didelis nukrypimas
į kairiąją nulemia kolektyvinės pasąmonės dominavimą. Būdami dabartyje, kildami, kad Kundalini
prasiskverbtų į visa persmelkiančią Dieviškąją meilę, pasiekiame Super Sąmonės karaliją.
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„Dabar,
vykstant evoliuciniam procesui,
mes pasiekėme žmogiškojo pažinimo lygmenį.
Šis pažinimas veikia mąstymo, racionalumo ar
sąlygotumų būdu. Daugelis šiuolaikinių poetų
visa tai apibūdina kaip „savojo Aš laisvės sienas“.
Kas gi įvyktų, jei individas galėtų pakilti į aukštesnę
pažinimo dimensiją? Kodėl neatvėrus mūsų širdžių ir
protų unikaliam atradimui, atskleistam siekiant gyvybinio
pakilimo? „Pažadėtoji Dievo karalystė yra tiesiog po
ranka.“ Tai – ne kalbos ar paskaitos frazė,
tai aukštesnės absoliučios tiesos patirties įtvirtinimas,
dabar ji atsiskleidžia eiliniams žmonėms.
Tiesa, kurią galime įtvirtinti po savirealizacijos,
yra ta, kad jūs esate ne šis kūnas ar protas,
ne praeities sąlygotumai ar emocijos,
o tyra Dvasia.“
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